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STELLINGEN.
I.
a. Datgene, wat aangeduid pleegt te worden met „economische
wereldcrisis" is meer in het bijzonder een probleem van de westersche cultuur.
b. Alvorens een economische en monetaire
wereldconferentie
tot bestrijding van de economische moeilijkheden te beleggen,
dienden eerst de staten met westersche cultuur onderling samen
te werken.
=

II.
Het verdrag van' Ouchy heeft voor den vrijhandel geen beteekenis.
III.
De verschillende restrictievoorstellen, die tijdens de tegenwoordige economische crisis ook door de regeeringen van verschillende staten worden gesteund, houden geen rekening met de
toekomst van het economische leven en zijn in het algemeen
belang onaannemelijk.
IV.
Bij bestendiging van de Russische economische organisatie met
zijn monopolie voor den buitenlandschen handel, dienen de
staten met westersche cultuur in onderling overleg gezamenlijk
den handel van Rusland eenerzijds mét de westersche cultuurstaten anderzijds te regelen.
V.
Paneuropa, zooals dit door de Paneuropa-unie onder leiding
van COÜDENHOVE-KALERGI wordt gepropageerd, is noch uit algemeen cultureel oogpunt, noch uit een bijzonder economisch of
een militair oogpunt aannemelijk.

VI.
Het is beter aan kweekers van nieuwe, uitstekende variëteiten
van landbouwgewassen rijkssubsidies te verschaffen, dan aan die
kweekers een zeker patentrecht op den verkoop van hun origineele producten te geven.
VII.
Het is gewenscht bij de verkiezing van leden van waterschapsbesturen rekening te houden met de grootte van het grondbezit
van de stemgerechtigde ingelanden in de betreffende waterschappen.
VIII.
Verschillende knopvarianten bij de aardappelvariëteit Roode
Star, (zooals Blauwe Star, Bonte Star/Donkerroode Star) moeten
worden beschouwd als periclinaalchimaren, waarvan slechts de
epidermis (en niet de overige cellagen) in genetische samenstelling
van de oorspronkelijke Roode Star afwijkt.
IX.
De knopvariant van de aardappelvariëteit Roode Star, bekend
als Groenstengelige Roode Star, moet worden beschouwd als een
periclinaalchimar, waarvan de epidermis niet, de subepidermale
laag wel in genetische samenstelling afwijkt van de oorspronkelijke Roode Star.
X.
Voor de verklaring van het optreden van knopvarianten moet
worden gedacht aan een abnormale celdeeling, waarbij in het
stadium, waarin de chromosomen zich in tweeën deelen, in de
uit een bepaalden chromosoom wordende deelen de ééne der
dochterchromosomen een deel van de andere meekrijgt.
XI.
Wettelijke sterilisatie van maatschappelijk minderwaardigen
ïs noch van ethisch, noch van genetisch standpunt aannemelijk.

XII.
Door het woord „eigenschap" (Engelsch „ p r o p e r t y " ) van een
"virus alleen te gebruiken voor de kenmerken, welke in vitro. bep a a l d kunnen worden en niet voor die welke zich uiten in ziekteverschijnselen der aangetaste planten, stelt men het begrip eigenschap te eng.
XIII.
a. Wanneer de schoorsteengassen van zwavelzuurfabrieken
vernietigend werken op den plantengroei, dient aan hierdoor
benadeelde land-, tuin- of boschbouwers wettelijk recht op vergoeding gegeven te worden.
b. Wanneer tengevolge van wateronttrekking aan den bodem
•door waterleidingen of andere kunstwerken, landerijen buiten het
•consessiegebied verdrogen, dient aan hierdoor benadeelde land-,
t u i n - of boschbouwers wettelijk recht op schadevergoeding gegeven te worden.
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INLEIDING.
De economische wereldcrisis, welke in 1929 begonnen, thans
nog in onverminderde heftigheid de samenleving geeselt, heeft
bij velen de vraag doen opkomen, of het niet mogelijk is door
het stichten van nieuwe instellingen, of het wijzigen van reeds
bestaande, de tegenwoordige depressie op te heffen, èn (of) toekomstige crises te voorkomen.
De maatregelen, welke genomen moeten worden tot beheersching van de conjunctuur, zullen doeltreffend moeten zijn, doch
ook moeten passen bij de ontwikkeling van de wereldgebeurtenissen. Zij moeten daarom m.i.:
le.

werkzaam zijn over het geheele gebied, waar de conjunctuur gelijksoortig verloopt (vrijwel het geheele hoogkapitalistische, nieuwkapitalistische en halfkaipitalistische
gebied),

2e.

alleen ingrijpen in de particuliere productie, wanneer dit
voor de algemeene welvaart noodzakelijk is en de productie zoo mogelijk slechts indirect beïnvloeden,

3e.

toelaten, dat de voortbrenging van de goederen zooveel
mogelijk daar plaats vindt, waar de omstandigheden
daarvoor het gunstigt zijn, de productiekosten dus het
geringst,

4e.

eenvoudig en overzichtelijk zijn.

In het stadium, waarin zich de ontwikkeling der wereldgebeurtenissen thans bevindt, dient m.i. gezocht te worden naar
de bij die ontwikkeling passende wegen. Het is ons niet gegeven
te voorzien, hoe de economische organisatie op de wereld over
eenige jaren zal zijn, nóch kunnen wij de ontwikkeling stil laten
staan of terugschroeven naar vervlogen tijden, doch onmogelijk
is het geenszins, dat ingevolge het niet tijdig aanbrengen van
de noodige hervormingen of ingevolge het nemen van niet bij
de ontwikkeling passende maatregelen, catastrophen worden veroorzaakt, welke, zooals de wereldgeschiedenis leert, de val van
een cultuur kunnen meesleepen.
Het doel van dit geschrift is de mogelijkheid van een inter-
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nationale prijsbeheersching van belangrijke economisch onelastische agrarische stapelproducten te beschrijven.
Bij de hier volgende beschouwingen wordt niet uitgegaan van
eenige conjunctuur-theorie. Het verschijnsel, dat wij als conjunctuur kennen is dermate samengesteld, dat daarvan niet één bepaalde oorzaak aan te geven valt. Een kenner van de conjunctuur als MITCHELL *) wijst in zijn werk over de conjunctuurbewegingen op deze kwestie met de volgende woorden:
„Der moderne Konjuncturforscher kennt die zyklischen Bewegungen in der Produktion von Rohstoffen, Produktionsmitteln und
„Konsumgütern, im Umfang von Sparen und Kapitalanlage, in der
„Gründung neuer Unternehmungen, im Kreditverkehr, in den Einkommen und in ihrer Verwendung, in Preisen, Kosten Gewinnen,
„in der gefühlsmäszigen Beurteilung der Wirtschaftslage und die
„Beziehungen zwischen all diesen Schwankungen. Kein ernsthafter
„Forscher meint das Auf und Ab dieser verworrenen Vorgänge aus
„seinem allgemeinen Wissen in groszem Wurfe zu erklären, möge
„er noch so erfahren sein im Wirtschaftsleben, noch so vertraut mit
„der ökonomischen Theorie. Man ist also im Aufstellen von Theorien
„vorsichtiger geworden, besonders seit man die Statistik heransieht."
W a a r de conjunctuur zoo verschillende oorzaken heeft, is het
begrijpelijk/dat ook de voorstellen tot beheersching van de conjunctuur zeer sterk verschillen naar gelang van de oorzaak, die
de ontwerper-van zoo'n voorstel als meest gewichtige ziet. Het
is bij het ontwerpen van zoo'n voorstel gevaarlijk zich door een
bepaalde theorie te laten leiden. Reeds GOETHE wees voor ruim
een eeuw op het gevaar waarin de beoefenaren van de natuurwetenschappen zich destijds begaven wanneer ze zich te spoedig
in een theorie verdiepten. In zijn Maximen und Reflexionen
komen waarschuwingen voor, die men bij de beoefening van de
ecoomie naar mijne meening thans nog ter harte kan nemen.
Zoo o.a.:
„Man erkundige sich ums Phänomen, nehme es so genau damit
„als möglich und sehe, wie weit man in der Einsicht und in praktischer Anwendung damit kommen kann, und lasse das Problem
„ruhig liegen. Umgekehrt handeln die Physiker: sie gehen gerade
„aufs Problem los und verwickeln sich unterwegs in so viel Schwierigkeiten, dasz ihnen zuletzt jede Aussicht verschwindet." (1211).
Treffend is hetgeen in.dit verband
*)

W . C . MITCHELL,

WAGEMANN

over de theorie

„Der Konjunkturzyklus", Blz. 1 en 2.
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en empirie van de conjunctuur zegt ') en waarbij hij er op wijst,
dat op dit gebied der economie in deze eeuw nog noodzaak is
„herauszutreten aus dem Zauberbann des Systems auf die grüne
Weide der Tatsachen", en waarbij hij tevens de vraag naar voren
brengt, die DIEHL reeds stelde, „in wieweit die praktische Konjunkturforschung zur Erklärung bestimmter ökonomischer
Theorien dienen könne". Zooals op ieder gebied van weten>schap, dient ook bij de economie deductie en inductie samen te
gaan, moeten met de verklaringen de feiten gekend worden en
met de feiten de verklaringen. In de hiervolgende beschouwingen
zal de invloed van den landbouw op de conjunctuur sterker op
den voorgrond geschoven worden, dan dit overigens gebruikelijk
is, omdat het mij voorkomt, dat deze zijde van het economische
leven niet voldoende gekend wordt. Voor de verklaring van de
conjunctuur meen ik, dat een grondige kennis van de aanpassing
van de landbouwbedrijven aan veranderende prijzen van de
producten, onmisbaar is. De groote traagheid van deze aanpassing is een factor van zoo groote beteekenis, dat m.i. alleen een
conjunctuurpolitiek, welke aan die traagheid tegemoet komt, voldoende doeltreffend kan zijn .
Een zeer belangrijke voorwaarde voor een vruchtdragende
conjunctuurpolitiek is dat nauwkeurig wordt bezien, hoever men
„in praktischer Anwendung" met een bepaald voorstel kan
komen. Ik heb mij in dit geschrift tot taak gesteld te beschrijven,
hoe de werking van de door mij ontworpen „goederenschappen"
en de invloed van deze instellingen op de conjunctuur in de
naaste toekomst zal kunnen zijn. D a t hierbij slechts in vrij grove
trekken de toekomstige ontwikkeling van het economische leven
kan worden gegeven, is duidelijk. Ook na het stichten van „goederenschappen" zullen omstandigheden als uitvindingen, ontdekkingen, natuurrampen en omwentelingen op kunnen treden, die
onvoorzien waren en de welvaart belangrijk kunnen bevorderen
of benadeelen.
In het eerste hoofdstuk zal worden gewezen op de bijzondere
positie, die de belangrijke agrarische stapelproducten innemen
in verband met de reactie van de productie op dalende prijzen,
een positie, die kwantitatief zoodanig van die der industrieele
grondstoffen verschilt, dat naar mijne meening een kwalitatief
*)

ERNST WAGEMANN,

Konjunkturlehre, blz. 12 e. v.
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andere conjunctuurpolitiek ten opzichte van de agrarische, dan
ten opzichte van de industrieele grondstoffen moet worden
gevolgd.
In het tweede hoofdstuk wordt de productie van goud in verband met de conjunctuur behandeld met het oog hierop, dat
onder het vigeerende stelsel van voortbrenging en prijsvorming,
goud de eenige grondstof is, die een vaste geldprijs heeft, (afgezien van het geldbederf tijdens deze crisis en tijdens andere ongewenschte storingen), terwijl dit verband eenig licht kan werpen op een eventueele prijsstabilisatie van andere producten.
In het laatste hoofdstuk wordt de instelling van de goederenschappen beschreven, terwijl dit instituut nog in het bijzonder
vergeleken wordt met de door Prof. GOUDRIAAN voorgestelde
„grondstoffenvaluta".

HOOFDSTUK

I.

D E AANPASSING VAN D E PRODUCTIE VAN D E
BELANGRIJKSTE STAPELPRODUCTEN IN
T I J D E N VAN DEPRESSIE.
§ 1.

Algemeene

beschouwingen.

Het productiestelsel, dat in den loop der tijden gegroeid is en
dat in de laatste eeuw meer en meer aangeduid pleegt te worden
met de benaming „het kapitalistische productiestelsel", is gekenmerkt door het afwisselend optreden van tijden met stijgende
prijzen en toenemende activiteit en van perioden met dalende
prijzen en afnemende bedrijvigheid.
Het zoogenaamde evenwicht, dat zich in de moderne maatschappij dient te handhaven tusschen voortbrenging van goederen en behoeften daaraan, is zeer wankelbaar. Het wankelbare
van dit evenwicht wordt door sommige economen ) aangeduid
als de labilisatie van het economische leven, welke labilisatie bij
de toenemende specialisatie van de voortbrenging in het zgn.
kapitalistische productiestelsel de neiging heeft bij een verstoring
van het economische evenwicht in toenemende mate tot economische crises of catastrophen te voeren.
De algemeene opvatting onder de economen was en is nog,
dat het economische leven zich van die crises of catastrophen
dient te herstellen door middel van aanpassing aan de gewijzigde
omstandigheden, wat men gewoonlijk pleegt aan te duiden door
te beweren, dat een crisis moet „uitzieken".
G I D E ) o.a. spreekt in zijn bekend leerboek van de staathuishoudkunde nog over het heilzame (hoewel onaangename) van
een crisis, omdat hij juist noodig is, om het evenwicht te her1

2

*) Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan Jr. „De labilisatie van het economische
leven en de middelen ter bestrijding; de noodzakelijkheid van een wereldgrondstoffenvaluta", E.S.B. van 21 en 28 October 1931.
2
) Ch. Gide, Staathuishoudkunde, bewerkt door C. R. C. Herckenrath,
4e druk 1913, blz. 152.
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stellen, en nog vrijwel algemeen is men heden ten dage van
meening, dat ook de catastrophale wereldcrisis, die in 1929 begonnen en in 1932 nog steeds in heftigheid toenam, wel weer
gevolgd zal worden door een automatisch herstel, een herstel, dat
niet het gevolg is van bewust aangebrachte veranderingen in het
geld- of productiestelsel, doch een herstel, dat het gevolg is van
een geleidelijke aanpassing van de productie aan het lagere prijsniveau.
Hoewel het wetenschappelijk niet bewezen is, dat de huidige
wereldcrisis weer op dezelfde wijze als voorheen door een periode
van prosperiteit zal worden gevolgd, en er zelfs factoren zijn
aan te wijzen, waarom het zoogen. uitzieken van deze crisis buitengewoon bezwaarlijk zal verloopen (ik wijs hierbij op den invloed van het bestaan van Rusland met zijn afwijkend productiestelsel op de kapitalistische markt en op de verschillende regeeringsmaatregelen in de kapitalistische landen tot bestrijding van
de crisisgevolgen), kan het zijn nut hebben te onderzoeken, hoe
de aanpassing van de productie van verschillende goederen bij
het lagere prijsniveau verloopt. Daarna kunnen aan de hand van
de kennis van dit verloop conclusies getrokken worden omtrent
bepaalde voorgestelde maatregelen tot economische reorganisatie,
maatregelen, waarvoor propaganda gemaakt wordt in het algemeen belang, tot verhooging van de welvaart en ter verkrijging
van een rustiger stabiliteit van het economisch leven.
Bij het nagaan van de wijze, waarop de voortbrenging van
goederen zich aanpast aan de lagere prijzen, zal in het hiervolgende overzicht meer in het bijzonder nagegaan worden de
wijze van aanpassing van de productie der industrieele en agrarische grondstoffen. Het is bekend, dat in een crisis als de tegenwoordige de grondstoffen de grootste moeilijkheden veroorzaken.
In dit verband verwijs ik bijv. naar publicaties van landgenooten
als

Prof. Dr. H. F R I J D A ) ,
1

Prof. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN )
2

en

Prof. Mr. Dr. G . W . J. BRUINS ) en meen ik te mogen volstaan
met de volgende citaten:
3

) Prae-advies, uitgebracht voor de Ver. v. d. Staathuishoudkunde en
de Statistiek over: De Landbouwcrisis als element der algemeene economische depressie, 1931, deel II.
2
) E. S. B. van 21 October 1931.
3
) Prof. Mr. Dr. G. W. J . BRUINS, Het Conjunctuurvraagstuk, blz. 18.
1

7

Op blz. 3 5 van genoemd prae-advies schrijft Prof. FRIJDA:
„Naarmate de crisis langer voortduurt, treedt het steeds duidelijker
„aan den dag, dat niet slechts haar uitgangspunt, maar ook haar
„zwaartepunt zich op het gebied van de oerproductie bevindt.
„Reeds geruimen tijd voordat de crisis uitbrak, wezen de daling
„van de prijzen en vooral de stijging van de voorraden van een
„groot aantal grondstoffen en voedingsmiddelen op de wanverhouding, die er tusschen aanbod en vraag bestond."
Prof. GOUDRIAAN bewijst met voorbeelden in de genoemde
E. S. B., dat bij een stagnatie in het economische leven een schok,
die bij de eindproductie begint, zich in versterkende mate voortzet naar de grondstoffen, waarbij de vraag naar deze laatste goederen veel sneller zinkt, dan naar de eindproducten, terwijl Prof.
BRUINS zich op blz. 1 8 van „Het Conjunctuurvraagstuk" als volgt
uitdrukt:
„Laat ik, wat de positie der verschillende bedrijfstakken betreft,
„er alleen op wijzen, dat in het algemeen de conjunctuurbewegingen
„de neiging hebben, om al terugspringende van eindproduct tot
„grondstof in kracht toe te nemen, zoodat, hoe langer de keten en
„hoe verder een bepaalde ondernemingengroep van het eindproduct
„afstaat, des te sterker afwijkingen zich in de vraag naar het product
„dier groep plegen te vertoonen."
Het probleem van de aanpassing staat bij de huidige economische organisatie van het zoogen. kapitalisme in direct verband met de werking van het marktmechanisme. Past de productie zich snel aan bij de veranderde vraag, dan werkt het
marktmechanisme goed, gaat deze aanpassing te langzaam, dan
kunnen storingen ontstaan, die misschien onvermijdelijk, doch
in ieder geval ongewenscht zijn.
De grootste moeilijkheid bij het aanpassingsprobleem ligt Op
het gebied van de goederen met een onelastische vraag, d.w.z.
op het gebied van. de goederen, waarbij de prijs weinig invloed
heeft op den omvang van de vraag.
Bij dergelijke producten kan een uitbreiding van de productie
aanleiding geven tot catastrophale prijsdaling, waarvan echter
géén uitbreiding in de consumptie het gevolg behoeft te zijn.
Treedt hierbij dan nog op het geval, dat de productie slechts
met veel moeite kan worden ingekrompen, zooals bijv. bij landbouwproducten of in industrieën met groote vaste lasten, dan
doet zich het verschijnsel voor, dat de prijs van het product
zeer langen tijd voor de producenten verliesgevend is. Wanneer
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zoo'n product nu van veel belang is voor een bepaald land of
een bepaalde streek, dan kan de daling van de koopkracht van
zoo'n land of streek zoodanige vormen aannemen, dat hiervan
de terugslag in andere takken van productie wordt ondervonden.
Bij de bespreking van de aanpassing van de productie van de
belangrijkste stapelproducten in tijden van depressie, doet zich
allereerst de vraag voor: hoe bepaalt men, of een product belangrijk is. De eenige wijze, waarop wij de economische belangrijkheid kunnen bepalen, is door de gemiddelde jaarlijksche consumptie van dat product uit te drukken in geld. Hoe grooter
het bedrag in geld van de jaarlijksche wereldconsumptie van
een bepaald goed, hoe grooter het deel van de gezamenlijke
koopkracht der wereldbewoners, hetwelk voor de aanschaffing
van dat product wordt uitgegeven.
De jaarlijksche wereldproductie en bijgevolg ook omstreeks de
jaarlijksche wereldconsurnptie der belangrijkste grondstoffen bedroeg gemiddeld in de jaren van 1920 tot 1930 ongeveer de volgende som geld * ) :
Steenkool
Rijst
Tarwe
Maïs
Petroleum
Suiker )
Haver
Katoen
Wol
Rogge
Ijzer
Gerst
Koffie
Koper
Rubber
Goud
Thee
Tin
2

ca. 15,5
13tt
13,tt
9,tt
8,jt
6,tt
5,4
rt
5,3
jt
3,9
tt
3,8
tt
3,7
7>
2,8
Jt
1,2
tt
tt
11Jt
1Jt
0,5
tt
0,4
tt

*) Deze cijfers zijn berekend naar gegevens uit verschillende jaargangen
van de „Annuaire Statistique de la Societé des Nations".
2
) Waarde berekend naar den prijs van Centrifugal te New York,
waarin douanerechten zijn besloten.
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Hierbij dient opgemerkt te worden, dat deze cijfers zeer globaal
zijn berekend en zeer belangrijke hoeveelheden in China geproduceerde en geconsumeerde goederen niet in de tellingen zijn
opgenomen. Het bedrag aan rijst zou met inbegrip van China
nog met ongeveer 50 % moeten worden verhoogd, terwijl dit
rijk bovendien het bedrag aan tarwe nog met omstreeks 20 %,
de hoeveelheid maïs met ongeveer 6 %, suiker met 1 %,
katoen met ongeveer 10 % en gerst met ongeveer 15 % zou
verhoogen.
D a t met deze belangrijkheid in geld uitgedrukt, niet gepaard
behoeft te gaan, dat twee grondstoffen, waarvan de consumptie
even groot is, allebei evenveel invloed op de conjunctuur uitoefenen, zullen wij hieronder nader zien. Een product als rijst
b.v. heeft in geld uitgedrukt een wereldconsumptie, die grooter
is dan de consumptie van tarwe en toch heeft tarwe een veel
grooteren invloed op de conjunctuur. Dit is het gevolg van het
feit, dat tarwe voornamelijk wordt voortgebracht door hoogkapitalistische en nieuwkapitalistische, rijst door halfkapitalistische of nietkapitalistische landen.
Prof. ERNST .WAGEMANN deelt in dit verband de wereld in 4
deelen (Grundstrukturen).
1.

de niet-kapitalistische,

2.

de nieuw-kapitalistische,

3.

de half-kapitalistische en

4.

de hoog-kapitalistische economische gebieden.

Voor de omschrijving van deze structuurgebieden verwijs ik
naar de betreffende tabellen, die WAGEMANN g e e f t ) .
Behalve, dat we structuurgebieden kunnen onderscheiden op
een bepaald tijdstip in verschillende staten op de wereld, kunnen
we ook verschillende structuren onderscheiden in het verloop
der tijden. Het is onmiskenbaar, dat de economische structuur
van jaar tot jaar verandert en overal verloopt in de richting van
hoogkapitalistische gebieden. Met de toeneming van de welvaart
gaat gepaard de toeneming van de specialisatie en differentiatie
van het economische leven en daarbij wordt de economische
1

*)

ERNST WAGEMANN,
ERNST WAGEMANN,

Konjunkturlehre, blz. 2 2 4 en volgende.
Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft, blz.
2 2 , 2 3 , 2 4 , 3 3 , 37, enz.

.
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structuur steeds gevoeliger voor het optreden van de conjunctuur. In de tegenwoordige depressie blijkt zelfs de structuur,
vooral van de hoog- en nieuwkapitalistische landen, de conjunctuur niet meer te verdragen.
WAGEMANN nu onderscheidt de structuurgebieden naar de
dichtheid van de bevolking, naar het machineverbruik, naar het
verkeer, naar de hoeveelheid arbeiders in de industrie, naar den
buitenlandschen handel, waarbij hij verder geen onderscheid
maakt in landen met privaatkapitalistische en met staatskapitalistische structuur. Voor het verklaren van de conjunctuur is het echter van belang dit onderscheid wel te
maken.
Zeer zeker zou m.i. in dit verband Rusland (met Russisch
Siberië) tot een andere (nieuwe) groep, nl. die der staatskapitalistische landen, gerekend moeten worden.
Het is nu voor de conjunctuur wel degelijk van belang, of
een product hoofdzakelijk in landen met hoog-, half-, nieuw-,
niet- of staatskapitalistische streken voortgebracht wordt.
De structuur in de hoog- en nieuwkapitalistische landen bemoeilijkt nl. de inkrimping der productie; het percentage der
vaste kosten is hierbij van veel invloed; de half- en nietkapitalistische landen reageeren gemakkelijker en zonder catastrophen
op afneming der vraag, terwijl de structuur der staatskapitalistische landen zoodanig is, dat de kostprijs, die voor de hoog- en
nieuwkapitalistische landen hoofdzaak is, voor deze landen bijzaak is, terwijl ook de staatskapitalistische landen hun binnenlandsche markt hermetisch van buitenlandsche invloeden kunnen
afsluiten door middel van hun monopolie voor den buitenlandschen handel. Immers, onder het Russische stelsel kan men volhouden een bepaald product onder productiekosten te produceeren, door het verlies over alle inwoners om te slaan, terwijl het
er voorts betrekkelijk weinig toe doet of Rusland op de wereldmarkt goedkoope tarwe tegen b.v. goedkoope rubber ruilt of dure
tarwe tegen dure rubber. Het feit, dat de structuur der zgn. hoogkapitalistische landen in deze crisis zich ook ontwikkelt in een
richting, waarbij de binnenlandsche markten steeds meer van
buitenlandsche invloeden worden afgesloten, is voor de toekomst
van die landen van het allergrootste belang.
Opgemerkt moet in dit verband nog worden, dat hoog-, half-,
nieuw- en niet-kapitalisme geleidelijk in elkaar overgaan, en dat
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hoog- en half kapitalisme vaak in hetzelfde land naast elkaar
voorkomen.
Terwijl de meer gespecialiseerde akkerbouw bijv. in het Noorden en Westen van ons land eer tot het hoogkapitalisme behoort,
vallen vele bedrijfjes in het Oosten en Zuiden van ons land
onder het halfkapitalisme, waarbij de welvaart van het bedrijf
minder met de conjunctuur op en neer gaat, dan de welvaart
in de eerstgenoemde streken. Terwijl de Europeesche rubberplantages in Ned. Oost-Indië bijv. geheel tot het hoogkapitalisme
behooren, en zich daardoor moeilijk aan de mindere vraag kunnen aanpassen, behooren de inlandsche rubbercultures aldaar
meer tot de half kapitalistische ondernemingen, welke de productie zonder ernstige rampen veel gemakkelijker kunnen inkrimpen.
Tenslotte is het van veel belang, of een product in het bedrijf
van den producent meer of min direct wordt verbruikt en omgezet in andere goederen. Uitersten in dit opzicht vormen bijv.
rubber eenerzijds en gras of hooi anderzijds. Van rubber wordt
de geheele productie buiten de rubberondernemingen verbruikt
en wordt zelfs vrijwel 100 % internationaal verhandeld. Van
gras en hooi wordt het allerbelangrijkste deel ter plaatse verbruikt en dadelijk omgezet in andere producten. De grasproductie
der wereld is zeer belangrijk, doch heeft voor de conjunctuur
een geringe beteekenis, omdat slechts een gering deel als hooi
verkocht wordt.
Ook de omvang van den binnenlandschen handel van een
product is van belang voor de conjunctuur, doch juist in de
cijfers van den buitenlandschen handel hebben we een maatstaf
tot vergelijking, welke maatstaf we voor den binnenlandschen
handel missen. W a a r het op aan komt, is, dat er producten zijn,
die slechts voor een gering deel door de producenten worden
verbruikt, terwijl er andere producten zijn, welke bijna geheel
door de voortbrengers verbruikt worden. Bij de ontwikkeling
van de economische structuur en bij de toenemende specialisatie
van de voortbrenging wordt het belang van het ruilverkeer
grooter en daarbij de conjunctuurgevoeligheid van het productiestelsel grooter.
Een inzicht van de belangrijkheid van enkele agrarische stapelproducten voor den internationalen handel geeft de volgende
tabel, waarin de gemiddelde jaarlijksche productie, de gemid-
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delde jaarlijksche export en het % van de productie, dat de
export in beslag nam, zijn opgenomen. (De cijfers hebben betrekking op de jaren 1927/30) ).
1

Tarwe en tarwemeel
Suiker
Maïs
Rijst
Gerst
Katoen
Haver
Koffie )
Rubber
2

Productie in
millioen t o n
(zonder Rusland
e n China)

Export in
millioen ton

99,6
26,9
105,6
87,0
33,9
5,2
54,0
1,9
0,75

22,6
12,1
5,4
6,6
3,7
3,0
1,3
1,5
0.75

Export in % van
de wereldproductie
van het betreft
artikel

23'
45
5
8
11
58
2,4
80
100

Haver heeft voor den internationalen handel dus een geringe
beteekenis, hoewel, zonder te beschikken over cijfers, wel aangenomen mag worden, dat gras en hooi, hoewel uit productieoogpunt belangrijker, voor den internationalen handel nog veel
onbelangrijker zijn. Daarop volgen in de derde kolom in belangrijkheid maïs, rijst en gerst, terwijl van tarwe, suiker en katoen
en vooral van koffie en rubber een veel grooter deel der productie
internationaal verhandeld wordt. Hoe belangrijker de internationale handel van een product, hoe belangrijker dé invloed
van de zichtbare wereldvoorraden. Hoe onbelangrijker de internationale handel v a n een product, hoe meer de onzichtbare voorraden kunnen wisselen, zonder dat dit steeds in statistieken tot
zijn recht komt.
De hooi voorraden kunnen zeer belangrijk wisselen, zonder dat
de conjunctuur hierdoor sterk beïnvloed wordt, terwijl wisseling
der voorraden van tarwe, katoen, koffie of rubber voor de welvaart van bepaalde streken van veel grooter belang is.
§ 2.

Steenkool.

De productie en de prijzen van het belangrijkste stapelproduct,
de steenkool, blijken minder heftige schommelingen te vertoonen
*) Gegevens uit Annuaire International de Statistique Agricole 1930/31.
) Over langere perioden berekend is het percentage nog hooger dan 80.
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dan de - meeste < andere goederen, terwijl ook de zgn. zichtbare
voorraden van dit product schommelingen vertoonen, die tot
slechts eenige procenten van de jaarlijksche productie stijgen.
In de hiervolgende tabel is afzonderlijk opgenomen de productie van Rusland, terwijl tevens de productie van de wereld
zonder Rusland aan steenkolen is vermeld, om het verschil in
het verloop der productie tusschen de hoog-kapitalistische landen
en het staatskapitalistische Rusland duidelijker te doen uitkomen ) .
Productie steenkool in mill. ton.
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
1

Wereld. . . . .1204 1192 1190 1182 1280 1252 1333 1223 1077 955
Rusland . . . .
12 16 18 26 32 36 42 47 54 63
Wereld zonder ï
j ^
g
{ m
?
m
i m
i m
m
Rusland J
x

m

Prijzen per ton Westfaalsche/Hollandsche bunkerkolen ongezeefd fob. 2 )
R'dam/A'dam:
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
/ 10,80 17,90, 11,25 10,10 11,40 11,35 10,05 8.00
De zichtbare voorraad, die eind 1929 ongeveer 5 millioen ton
bedroeg, steeg tot eind 1930 slechts tot 18 millioen ton, zoodat
de consumptie in het eerste jaar van de crisis slechts 13 millioen
ton of ongeveer 1 % bij de productie was achtergebleven.
De geheele productie was in de kapitalistische landen teruggeloopen met 124 millioen ton, de consumptie dus met 137
millioen ton, zoodat hieruit kan blijken, dat de productie van
steenkolen zich in het eerste crisisjaar tamelijk goed en zonder
catastrophale prijsdalingen heeft kunnen aanpassen bij de verminderde consumptie. Immers, de gemiddelde prijs was in 1930
slechts 5 cent per ton lager dan in 1929, terwijl de prijs eind
1930 nog slechts tot ƒ 10,85 per ton was teruggeloopen. Eerst
in het volgende crisisjaar 1931, toen de consumptie nog meer
achteruitging, kon de productie dezen achteruitgang blijkbaar
moeilijker volgen. D e wereldvoorraad wordt tegen eind 1931
op 70 millioen ton g e s c h a t ) .
2

*) Annuaire Statistique de la Société des Nations 1932/33.
2
) E. S. B. Bijvoegsel 13 April 1932, biz. XXI.
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Uit het feit, dat de moeilijkheden van de steenkolen-industrie
eerst in het tweede jaar (1931) van de crisis grootere vormen
aannamen, die mede verergerd werden door verschillende contingenteerings-maatregelen door sommige productielanden tegen
andere genomen, meen ik te mogen concludeeren, dat het zeer
belangrijke product steenkolen aan de inzinking, die in 1929
begon, primair zeer weinig deel heeft gehad.
Bovendien schijnt uit de gegeven cijfers te kunnen worden
geconcludeerd, dat de steenkolen-industrie zich vrij gemakkelijk
weet aan te passen bij een vraag-vermindering van ongeveer
10 % van de productie van 1929, terwijl een verdere vermindering van de vraag de producenten in groote moeilijkheden brengt.
De oplossing der moeilijkheden tracht men nu te vinden in
internationale overeenkomsten tusschen de mijn-eigenaren van
alle landen. Het zoeken naar de oplossing van de moeilijkheden
is voornamelijk eerst in 1932 begonnen met het opperen van
Fransche plannen voor een Europeesch steenkolenkartel, welke
principieel door het Engelsche Ministerie van het mijnwezen
werden o n d e r s t e u n d ) .
In verband met de volgende besprekingen over conjunctuurbeheersching (hoofdstuk I I I ) wil het mij voorkomen, dat de
reactie van de steenkolenproductie op de prijsverlaging en consumptievermindering niet tot groote moeilijkheden aanleiding
zal geven, wanneer het zou gelukken op eenigerlei wijze de conjunctuurschommelingen zoo te verzwakken, dat de steenkolenconsumptie van jaar tot jaar niet sterker dan omstreeks 10 %
zou schommelen. Het is nl. niet gebleken, dat de positie van de
steenkolen als geheel van primair belang is geweest bij het uitbreken van de crisis.
Het feit, dat verschillende (vooral Engelsche) kolenmijnen
een tamelijk verouderde inrichting hebben, doet in dit verband
niet ter zake. Zij vormen zelfs onder het tegenwoordige productiestelsel een rem op de productie bij dalende prijzen (die oude
mijnen worden dan stilgelegd) en een rem op de prijzen bij stijgende consumptie (bij verhooging van prijzen worden oude,
tijdelijk buiten gebruik gestelde mijnen weer geëxploiteerd).
1

1
) Zie verklaring van SKINWELL, Minister van het Mijnwezen in het
Engelsche Lagerhuis, op 27 Juli 1932.
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Hoe de aanpassing bij een verdere technische vervolmaking
der kolen-industrie zal verloopen, valt niet met zekerheid te
voorspellen. Wel is de mogelijkheid groot, dat die aanpassing in
de toekomst minder snel zal verloopen en de steenkolen-industrie
meer en meer zal overgaan tot kartelvorming om de prijzen
althans te stabiliseeren. Bij de ontwikkeling, zooals die in 1929
was, bezat de steenkolenindustrie althans nog een aanpassingsvermogen, waardoor zonder catastrophen de productie in een
jaar met db 10 % verminderd kon worden.
§ 3.

Rijst.

Rijst is een zeer belangrijk product voor de menschelijke
voeding. De gemiddelde jaarlijksche wereldproductie bedroeg in
de jaren 1926/30 ongeveer 87 millioen ton, waarbij echter nog
een hoeveelheid van rfc 45 millioen ton voor de productie van
China gevoegd moet worden.
De oppervlakte der met rijst beteelde gronden bedroeg in
millioen H.A. (zonder China) * ) :
1923
52,7

1924
54,3

1925
55,1

1926
54,3

1927
54,0

1928
55,8

1929
54,9

1930
56,3

terwijl de cijfers voor de wereldproductie (zonder China) in
millioen tonnen de volgende zijn:
1926
85,3

1927 1928
84,6 87,6

1929
86,0

1930
91,4

De prijzen hadden het volgende verloop
Burma no. 2 te L o n d e n ) ) :

(in guldens

voor

a

1927
18,10

1928
16,95

1929
16,35

1930
13,55

1931
9,25

Van een vermindering van de productie in het eerste crisisjaar
1930 is niets te bespeuren, integendeel, de oppervlakte ondervond in 1930 een tot dusver ongekende uitbreiding, terwijl ook
de productie vóór 1930 nimmer die hoogte bereikte. De prijs
daalde van 1929 op 1930 gemiddeld met 17 %, in 1931 was de
*) Annuaire International de Statistique Agricole 1930/31.
2
) Bijvoegsel E. S. B., 13 April 1932.
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gemiddelde prijs 43 % lager dan in 1929. Hiertegenover staat,
dat de tarweprijs van 1929 op 1930 loco Rotter dam/Amsterdam
daalde van ƒ 12,25 tot ƒ 9,67y en in 1931 tot ƒ 5,55; in procenten van den prijs van 1929 gerekend, daalde de tarwe dus in
1930 met 21 % en in 1931 met ongeveer 55 %.
Hoewel rijst een zeer belangrijk voedingsmiddel is, zoo schijnt
toch de invloed van de rijstpositie op de algemeéne conjunctuur
een geringe te zijn geweest. Het Volkenbondsonderzoek naar den
omvang van de landbouwcrisis ).merkt omtrent dit product o p :
2

1

„Le riz se trouve dans une situation trés différente de celle
„qu'occupent les autres céréales. La production dépasse celle d'avant
„guerre, car la superficie cultivée s'est accrue. Mais cette augmentation de la production — 10 % environ — semble avoir été
„en harmonie avec 1'accroissement de la demande, et 1'excédent
„de la production sur la consummation n'a pas compromis la
„stabilité relative des prix.
„Les prix du riz ont eu une tendance faible depuis 1926, année
„ou ils étaient encore a 75 % au-dessus des prix d'avant guerre.
„La baisse a été relativement lente, et les prix ne sont revenus
„au niveau de 1913 qu'au cours des derniers mois de 1930; en fait,
„jusqu'a la mise en vente de la récolte de cette dernière année, le
„riz a moins souffert de la baisse générale des prix que les autres
„céréales."
Het feit, dat de crisis minder invloed heeft gehad op de rijst
dan op de andere granen, meen ik te moeten toeschrijven aan
het feit, dat de productie van rijst voor een groot deel in handen
is van niet-kapitalistische productiegebieden. Van rijst zijn geen
gegevens omtrent wereldvoorraden te verkrijgen, doch, zooals
bekend is, houden vele Indische dessa's als een soort gemeenschappelijk bezit steeds een hoeveelheid rijst als reserve, welke
reserve dient, om eventueele misoogsten te kunnen aanvullen.
Terwijl de wereldvoorraden van de tarwe meer of min de
kapitalistische markten beheerschen en schommelingen in die
voorraden sterke prijsschommelingen veroorzaken, is het a priori
geenszins onmogelijk, dat de dessa-voorraden van de rijst meer
of min dempend werken op de prijzen van dit product.
Tenslotte schijnt ook de consumptie van het product op de
plaats van voortbrenging op en neer te gaan met de grootte
4
) La Crise Agricole, Vol. I, Uitgave Société des Nations, Genève 1931,
biz. 34.
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van den oogst. Statistische gegevens voor Japan, hebben uitgemaakt, dat bij geringere oogsten minder verbruikt wordt en
omgekeerd, iets wat bij een product als tarwe niet het geval is.
Bij rijst komt dus nog een zekere aanpassing van de consumptie
aan de productie voor *).
Dat de prijs van rijst op onze markten evenwel den prijs van
tarwe en andere voedingsmiddelen moet volgen, vloeit voort uit
de omstandigheid, dat anders de consumptie van dit product
zoo goed als geheel door andere voedingsmiddelen zou worden
vervangen en trouwens ook een deel der rijst onder kapitalistische en half kapitalistische omstandigheden wordt voortgebracht.
Er is nog een andere oorzaak te vermelden, waarom rijst ook
niet dien invloed op de conjunctuur kan hebben als een product
als tarwe, hoewel de wereldconsumptie van deze artikelen ongeveer even groot is. De totale wereld-exporten van tarwe en
tarwemeel bedragen nl. meer dan 3 X den omvang van de totale
exporten van rijst, waardoor de tarwe voor den internationalen
handel van veel grooter beteekenis is (zie tabel blz. 12). Van
1927/30 bedroeg de gemiddelde totale jaarlijksche tarwe-export
18,2 millioen ton, en de tarwemeel-export 3,3 millioen ton. Samen
is dit (tarwemeel berekend voor tarwe in verhouding 3 : 4)
22,6 millioen ton. De totale gemiddelde jaarlijksche rijstexport
bedroeg in die jaren 6,6 millioen ton. De productie van rijst
wordt dus voor een veel grooter deel geconsumeerd in de landen
van herkomst, dan dit voor tarwe het 'geval is (zie ook bladzijde 12 en 13).
Dit is voor het conjunctuurverschijnsel, hetwelk in deze wereldcrisis een internationaal karakter heeft, van grooten invloed.
Mede hierdoor is het product rijst voor het conjunctuurverschijnsel primair van geringer belang dan een product als tarwe.
§'4.

Tarwe.

De beteekenis van de positie van de tarwe voor de conjunctuur
en in het bijzonder voor de tegenwoordige wereldcrisis is een
zeer belangrijke,
In de eerste plaats is tarwe, naast rijst, het belangrijkste
<•) Zie Ir. G, C . W . TERGAST, De Rijstpolitiek van Japan, Febr.
Aflevering van „Landbouw", (Buitenzorg), blz. 554.

1932,
2
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agrarische stapelproduct voor de wereldproductie, zooals uit de
op blz. 8 opgenomen tabel kan blijken, terwijl er geen enkel
product zoo'n groote oppervlakte van den cultuurgrond in beslag
neemt. De oppervlakte met tarwe beteeld op de wereld -zonder
China is 2 X zoo groot als die met haver, ruim 2 X zoo groot
als die met rijst en ruim 2 % X zoo groot als die met rogge wordt
bezaaid, terwijl de tarwe-oppervlakte bijna 4 X de oppervlakte
van de met katoen of gerst beteëlde gronden in beslag neemt.
Zonder Rusland en China is het verloop van de met tarwe
bebouwde oppervlakten de laatste jaren in millioenen H.A. de
volgende geweest * ) :
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

90,2

87,3

88,9

91,8

94,5

97,9

96,5

100,1

1931
103,6 )
2

Voor Rusland komt hier nog omstreeks 30 millioen H.A. bij,
voor China nog omstreeks 18 millioen H.A.
De prijzen bedroegen loco Rotterdam/Amsterdam per 100 K.G.
La P l a t a ) :
3

1925

1926

1927

1928

1929

1930

17,20

15,90

14,75

13,47

12,25

9,67.y

1931
2

5,55

1932
5.22y

2

In de tweede plaats is echter tarwe daarom ook zoo belangrijk,^
omdat de prijs van tarwe tot op zekere hoogte de prijzen der
andere granen beheerscht. Wel vertoonen de prijzen van maïs,
gerst, rogge, haver en rijst fluctuaties, die alleen aan de positie
van die producten afzonderlijk kunnen worden toegeschreven,
de groote schommelingen echter (en vooral de inzinking der
prijzen na 1929) ontstaan onder leiding van de tarwe. Van geen
enkel andere der granen worden ook zulke belangrijke wereldvoorraden aangehouden als van tarwe.
De zichtbare voorraad der verschillende granen in de Ver.
Staten van Amerika bedroeg per 31 December 1928, dus nog
geruimen tijd voor het uitbreken der crisis:
*) Annuaire International de Statistique Agricole 1930/31.
) Schatting.
3
) Bijvoegsel E. S. B., 26 April 1933.
2
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in % van den jaaroogst
van de Ver. St. v. A.
X 100.000.000 K.G.
over 1928
37
93,6
14
1,6
8
6,3
5,0
2,5
4,5
0,6
voorraad

Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Maïs
Bij deze cijfers zijn de voorraden op de boerderijen niet inbegrepen, welke voorraden vooral voor voergranen als haver en
maïs veel grooter zijn.
Uit grafische voorstellingen, opgenomen op blz. 14 en 15 van
„De Nederlandsche Conjunctuur" van Juni 1930 blijkt een zeer
duidelijk verband tusschen de zichtbare tarwevoorraden in de
Ver. Staten van Amerika en de tarweprijzen, welke een tegengestelde correlatie vertoonen. Omtrent het verband van de prijzen met de zichtbare voorraden wordt daarbij o.a. het volgende
opgemerkt:
„Men heeft zich de verklaring der prijsschommelingen ongeveer
„aldus te denken: de vraag naar tarwe verandert slechts langzaam
„en gelijkmatig van jaar tot jaar; het aanbod daarentegen, waarbij
„de wisselende oogsten een belangrijke factor vormen, vertoont
„onregelmatige en sterkere schommelingen. Zoodoende schommelt
„de prijs voornamelijk door oorzaken van de aanbodzijde — dit
„geldt speciaal voor de prijsbewegingen van jaar tot jaar — en dus
„tegengesteld aan de schommelingen in de voorraden. Een nadere
„beschouwing van verschillende categorieën van voorraden heeft nu
„geleerd, dat de voorraden op de farms nagenoeg geheel met den
„oogst op en neer zijn gegaan, terwijl tusschen deze voorraden en
„de zichtbare voorraden een nauw verband, echter niet zonder
„uitzonderingen, bestaat. De prijzen vertoonen de meeste overeenstemming met de zichtbare voorraden. Opmerkelijk is overigens
„nog, dat de maxima der zichtbare voorraden met een aantal crisisjaren (1907, 1913, 1924, 1929) samenvallen."
Dat de maxima der zichtbare voorraden met een aantal crisisjaren samenvallen is m.i. een belangrijke aanwijzing hiervoor,
dat de conjunctuur sterk beinvloed wordt door de oogsten. Hierop is o.a. door VON TUGAN BARANOWSKY reeds gewezen op blz. 133
van zijn werk „Les crises industrielles en Angleterre".
Het verloop van de tarweprijzen vóór en tijdens deze crisis
is niet geheel overeenkomstig het hierboven opgemerkte verloop,
dat tegengesteld zou zijn met de wereldvoorraden.
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Een overzicht van het verband tusschen prijzen en voorraden
van tarwe geven de volgende cijfers:
voorraad in

in duizend1)

de maand:

tonnen

Juni
„
„
„
„
„
„
„

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

4600
3802
4981
6654
9558
10312
12062
12106

in % van de
gemidd. wereldjaarproductie
ca.
„
„
„
„
„
„
„

3,6
3,0
3,9
5,2
7,5
8,1
9,1
9,2

prijzen per
100 K.G. te Rotterdam (blz. 18)
ca. 17,20
15,90
ït
14,75
jj
13,47
12,25
yi
9,67%
5,55
ft

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

5,22i/2

1932

JÏ

IJ

J)

Ondanks het feit, dat de wereldvoorraad in Juni 1928 reeds
hooger was dan het overschot in 1893 en 1894 (de jaren van de
laagste graanprijzen tijdens de vorige landbouwcrisis), en de
hierop volgen de oogst van 1928 een recordoogst was, heeft men
de tarweprijzen op de vrije m a r k t nog weten op te zetten tot
Juni 1929, toen kon blijken, dat het overschot reeds bijna
3 X zoo groot was als in 1893. Bij een meer normaal verloop
van de prijzen zou dus de val reeds in 1928 hebben moeten
komen. D a t het verloop anders is geweest, pleit niet voor het
goede inzicht van de groote graanfinanciers en -speculanten in
de marktpositie en pleit nog veel minder voor de opvatting van
hen, die meenen, met goede conjunctuurbarometers en goede
voorlichting van het publiek ernstige depressies te kunnen voorkomen.
Opmerkelijk is, dat de tarweprijzen reeds vóór de crisis een
zwakke tendens hadden, en dat de val der tarweprijzen na Juni
1929 echter de eerste en belangrijkste stoot was, die mede tot
de economische ontwrichting in deze wereldcrisis leidde.

1
) Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung of Bijvoegsel E. S. B.
25/1/33 blz. IV. (George Broomhall's statistiek over de zichtbare voorraden in de tweede hand in de Ver. Staten en Canada en in de voornaamste havens van Groot-Brittannië, in Europa, Argentinië en Australië
en stoomende partijen)..
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Het verloop der wereldvoorraden van tarwe in de laatste jaren
was als volgt (in millioen ton per eind December)*):
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
6,7

7,8

8,4

8,8

6,9

8,1

9,4

12,4

14,9

14,6

G. CAPONE ) publiceert in de Revue Internationale d'Agriculture van October 1932 zeer belangrijke gegevens over het
verloop van de productie en consumptie van tarwe van 1926
tot heden. Uit. zijn gegevens kan blijken, dat juist de tarweimporteerende landen tot uitbreiding van de productie zijn overgegaan en dat in de exporteeren de landen wel eenige productiebeperking plaats vindt, welke beperking echter niet opweegt
tegen de uitbreiding elders.
2

Ik laat hier eenige door CAPONE gegeven cijfers en opmerkingen volgen:
Op blz. 685 van genoemde aflevering:
Production, mouvement commercial et stocks de froment
(En

millions

de

quintaux)

1 9 2 6
Production mondiale'
/ 2 7 2 7 / 2 8 2 8 / 2 9 29/30 30/31 31/32 32/33
(1'U.R.S.S. exclue) a) . . . . 925 986 1070 940 1012 999 10103)
Prod. de 1'U.R.S.S
249 217 220 189 269 —
—
Prod. des pays exportateursb) 629 661 738 572 691 657 619
„
„ importateurs . 296 325 332 368 321 342 391
Disponibilités exportables
(1'U.R.S.S. exclue)
'279 305 387 294 342 352 342
Disponibilités exportables
de 1'U.R.S.S
11
0
0
3
31
18
8
Disponibilités exportables
290 305 387 297 373 370 350
223 221 252 170 222 218 ÜOd)
Stocks exportables a Ia fin
de la campagne c)
. . . . 67
85 134 129 151 154 180
a) A 1'exclusion de la Chine, de la Perse, de la Turquie et de 1'Irak.
b) Canada, Etats-Unis, Argentine, Australië, Indes Britanniques, Bulgarie,
Hongrie, Yougoslavie, Algérie, Maroc et Tunisie.
c) Stocks existants dans les pays exportateurs et quantités fldttants,
moins le report normal.
d) Besoins probables des pays importateurs.
*) De Nederlandsche Conjunctuur, December 1931, blz. 28.
2
) Disponibilités et besoins mondiaux de froment, blz. 675 e. v.
3
) Dit cijfer is blijkens latere schatting iets te hoog.
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Op biz. 676 wordt het volgende overzicht der voorraden gegeven:
Stocks de froment des vieilles récoltes existants au Ier aoüt (y compris
la farine exprimée en grain)
(En

millions

de

quintaux)

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Etats Unis . . . 26.0 35.4 39.4 70.6 81.3 90.5 106.3
Canada . . . . 10.9 15.2 24.8 34.8 34.7 38.2 36.9
Argentine . . . . 13.0 13.4 18.6 27.7
9.7 16.3 10.7
Australië . . . . 3.3
7.5
7.3
7.9 10.6 13.0
8.9
Quantités en mer. 10.5 12.5 12.2 10.2 10.7 10.3
8.5
Totaux
63.7 84.0 102.3 151.2 147.0 168.3 171.3
A eet accroissement des stocks dans les pays exportateurs fait toutefois
contrepartie la diminution qui s'est produite dans les stocks des pays
européens. Malheureusement on ne possède pas d'éléments statistiques sur
les quantités existantes en Europe au début de chaque campagne, de sorte
que la mesure de leurs variations ne peut pas être calculée même d'une
facon approximative. Ce qu'on peut dire e'est que la reduction des stocks
européens a été certainement assez considerable, puisque pjusieurs pays
ont atteint le moment de la soudure avec la campagne courante avec des
ressources minimes.
D e aanpassing van de productie van tarwe aan de lagere prijzen verloopt geheel anders als de aanpassing van de productie
van steenkool. Ondanks de lagere prijzen, neemt de productie
althans aanvankelijk niet af. Eenerzijds wordt de oppervlakte
eerder nog uitgebreid dan ingekrompen, anderzijds trachten de
producenten door het aanwenden van goedkoopere meststoffen
en goedkoopere bewerkingsmethoden grootere opbrengsten per
H.A. te verkrijgen, waardoor de lage prijzen eenigszins worden
vergoed en waardoor de totale wereldoogst nog eerder neiging
heeft grooter te worden.
In tegenstelling met de industriëele productie is de agrarische
productie een resultaat van menschelijke bemoeiing en klimatologische invloeden. De oogst is nl. een product van de bebouwde
oppervlakte (menschelijke bemoeiing) en de opbrengst per eenheid van oppervlakte, welke laatste factor voor het belangrijkste
deel door invloeden, die buiten den menschelijken wil staan,
wordt bepaald. De schommelingen van jaar tot jaar in de tarwel
) Deze cijfers verschillen van die op blz. 20 gegeven, waar aldaar
alleen zichtbare voorraden in de tweede hand, stoomende voorraden en
Voorraden in importhavensteden zijn opgenomen, door CAPONE echter ook
voorraden op de boerderijen e. a. zijn vermeld.
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oogst worden nu meer veroorzaakt door schommelingen in de
opbrengst per oppervlakte-eenheid, dan door schommelingen van
de bebouwde oppervlakte. De bebouwde oppervlakte — dat is
dus de factor, die beheerscht wordt door den menschelijken wil —
blijkt weinig te veranderen en past zich buitengewoon moeilijk
aan bij de vermindering van de vraag (verlaging van prijzen).
In tegenstelling met de industriëele productie, waar in deze
crisis over alle kanten vermindering optreedt, al is die vermindering dan ook niet zoo snel in zijn werk gegaan als de vermindering van de consumptie, neemt de bebouwde oppervlakte van
tarwe niet van eenige beteekenis af, zelfs is in sommige streken
een toeneming van de productie te constateeren, welke deels het
gevolg is van regeeringsmaatregelen (in het begin van de crisis
voornamelijk in Canada en de Ver. Staten, later — in 1931 en
1932 vooral in Europa) en dus het gevolg van de omstandigheid,
dat men niet weet, wat men anders zou moeten verbouwen. N a de
zeer lage prijzen, welke in 1931 optraden, heeft bijv. een belangrijke producent als Canada het tarweareaal in de prairieprovincies
nog zien toenemen van 25,4 millioen acres in 1931 tot 26,4 millioen acres in 1932.
Ook de berichten, die omtrent de uitzaai van wintertarwe voor
het seizoen 1932/33 tot ons komen, wijzen nog geenszins op een
aanpassing van de productie. In de Ver. Staten zal volgens het
zaaiprogramma in den herfst van 1932 meer wintertarwe worden
uitgezaaid dan in 1931, terwijl de herfstuitzaai van 1931 reeds
hooger was dan het gemiddelde der voorgaande zeven jaren, zoodat de aanpassing hier ook geheel tegen de op zgn. „natuurlijke"
gronden te verwachten inkrimping ingaat. Hierbij dienen we
echter op te merken, dat de tarweproductie ook niet werd ingekrompen tijdens de jaren met de laagste graanprijzen van de
vorige landbouwcrisis (zie o.a. tabel blz. 102).
Zooals uit de op blz. 18 vermelde cijfers blijkt, is dan ook de
met tarwe beteelde oppervlakte óndanks de crisis over de geheele wereld (afgezien van Rusland) t o e n e m e n d e ) .
Aan de Revue Internationale d'Agriculture van Sept. 1932 ontleen ik de volgende cijfers omtrent de met tarwe bebouwde oppervlakte in een aantal landen op het Noordelijk Halfrond:
1

1
) Dit deel van het proefschrift werd in Oct. 1932 geschreven. In 1933schijnt in de tarweproductie eenige stagnatie op te treden.
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Oppervlakte in duizend H.A.
gem.
1931
1932
1926/30 1931/32 1932/33
Europa . . 28.679
N.-Amer. 34.256'
Azië . , . 14.031
Afrika . . 3.332
Totaal . . 80.298
(zonder Rusland)

30.455
33.554
14.346
3.285
81.640

30.113
33.854
14.990
3.346
82.303

Productie X 100.000 K.G.
gem.
1931
1932
1926/30
1931/32
1932/33
360.562
355.447
104.701
18.714
839.424

385.700
330.559
109.012
18.945
844.216

404.540
324.163
106.202
18.788
853.893

Ook uit deze cijfers blijkt geen vermindering der productie van
tarwe iri deze depressie.
Aan de andere zijde neemt de consumptie van tarwe niet toe
door de lagere prijzen; dit artikel vertoont een zeer constante
vraag, terwijl geen factoren optreden, die de verwachting opwekken, dat de lage prijzen tot grootere vraag zouden prikkelen. Drie
zeer ongunstige factoren doen zich düs bij de positie van het
artikel tarwe voor:
le.

2e.

het bestaan van de exceptioneele wereldvoorraden, welke 3
k 4 maal hooger zijn dan in de ergste jaren van de vorige
landbouwcrisis (1893 en 1894);
het uitblijven van een vermindering van het aanbod door
afneming van de bebouwde oppervlakte. Deze neemt hier
en daar nog toe;

3e.

het uitblijven van een toeneming der vraag naar tarwe op
het bestaande buitengewoon lage prijsniveau.
Deze factoren zijn voor het tegenwoordige productiestelsel buitengewoon funest. Reeds tijdens de vorige landbouwcrisis duurde
het zeer lang, eer productie en consumptie van de agrarische goederen zich zoodanig hadden aangepast, dat de welvaart weer kon
toenemen.
Zooals Dr. van Genechten op blz. 4 van zijn prae-advies voor
de Ver. voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek ) (1932)
opmerkt, is een goede aanpassing van den voorraad aan de behoeften voor het productiestelsel noodzakelijk. Ik citeer o.a.:
1

*) „In hoeverre kan het regelen van den omvang der voortbrenging
„of van het aanbod van bepaalde goederen door producenten, al dan niet
„met medewerking van de overheid, bevorderlijk worden 'geacht voor de
„volkswelvaart."
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„Wij zullen dus eerst hebben te onderzoeken, op welke wijze in het
„algemeen de aanpassing van den voorraad aan de behoefte naar
„een goed in het tegenwoordige productiestelsel geschiedt. Deze aanlassing is er noodwendig, want was zij er niet in meerdere of min„dere mate, dan is geen productie-stelsel houdbaar. Een dergelijk
„stelsel, voor zoover het dien naam nog zou verdienen, zou na zéér
„korten tijd geheel in elkander moeten storten en volledig ontwricht
„moeten worden".
Dr. VAN GENECHTEN concludeert nu verder, dat een zekere aanpassing van de productie aan de behoefte plaats vindt, omdat
hij geen volledige ontwrichting van ons productiestelsel constateert.
Aan de hand van hetgeen we echter bij de productie van tarwe
hebben kunnen waarnemen, concludeeren we, dat de aanpassing,
die in het stelsel van de vrije prijsvorming zou moeten komen,
op zich laat wachten.
Een vergelijking met het verloop tijdens de vorige crisis (zie
tabel op blz. 102 en 103) leert ons evenwel, dat in de jaren van
1890 tot 1900, toen de graanprijzen het laagst waren, het bebouwde areaal ook toenam. Het is moeilijk te voorspellen, hoe de wijzigingen in het bebouwde oppervlak in de komende jaren zullen
verloopen, doch er zijn aanwijzingen (zooals het uitblijven van
emigratie), die de opvatting, dat deze crisis een minder langdurig
verloop zal hebben, steunen, hoewel er ook aanwijzingen zijn (regeeringssteunmaatregelen) die de opvatting, dat deze crisis langer zal duren/steunen. Schattingen van het Internationaal Landbouwinstituut omtrent de uitzaai van wintertarwe op de wereld
in 1932/33 wijzen op een inkrimping van het areaal. Overigens
zegt een tendens van een jaar op dit gebied slechts weinig. W a n neer de regeeringen van de exportstaten trachten een productiebeperking door te voeren, wordt hierdoor een economisch vacuüm
gevormd, dat de neiging zal hebben zichzelf weer te vullen.
Het is dan ook een bedenkelijk verschijnsel, dat men, evenals
dit met de koffie geschiedt, zijn toevlucht meent te moeten nemen
tot vernietiging van de voorraden. Ik citeer hier bijv. den schrijver in het Algemeen Handelsblad van 8 September 1932, die in
een artikel over „De Wereldgraanmarkt" opmerkt:
„Indien Canada en de Vereenigde Staten van Amerika de leiding
„willen nemen bij een actie tot verbetering der graanprijzen, zullen
„zij hun oude voorraden moeten.vernietigen."
Overigens is het verschijnsel, dat de aanpassing van de tarwe-
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productie aan de behoefte in deze crisis geheel averechts verloopt,
zeer merkwaardig. Uit een ander overzicht over „De Wereldgraanmarkt" in het Algemeen Handelsblad van 7 Januari 1931,
dus ruim I fe jaar vóór het hierboven genoemde artikel geschreven, citeer ik:
„Het is voor een ieder al lang duidelijk, dat er geen andere uitweg
„is, dan die der beperking."
Vaak wordt er op gewezen, dat de aanpassing van de productie
aan de behoefte niet behoorlijk kan verloopen, omdat de producenten geen behoorlijk overzicht over de wereldmarkt kunnen
hebben. Dit argument gaat in deze crisis ook niet op, omdat,
zooals uit bovengenoemd citaat kan blijken, reeds voor een paar
jaar een ieder er van overtuigd was, dat de tarweproductie te
groot was en het nu, ondanks deze overtuiging kan blijken, dat
de menschheid tegen wil en dank toch doorgaat, de overproductie
te vergrooten. Veel practici meenen, dat de beperking noodzakelijk is, doch onmogelijk, door de verschillende regeeringsmaatregelen. Hierbij komt, dat die regeeringsmaatregelen genomen
zijn, om een vernietiging van een belangrijk deel van de boerenstand te voorkomen, welke vernietiging bij algeheele vrije prijsvorming zeker was.
Het is duidelijk, dat hier de geheele wereld met de productie
van tarwe in een impasse is gekomen, waaruit zonder economische reorganisatie geen uitweg te vinden is.
De positie van het artikel tarwe in deze wereldcrisis is zoo
scheef, als dit met geen enkel ander product het geval is. Bij
onze beschouwingen over de andere grondstoffen zal nl. blijken,
dat de aanpassing bij de industriëele grondstoffen wel plaats
heeft, al is dii dan vaak niet snel genoeg, en de aanpassing bij
de andere belangrijke agrarische grondstoffen — al komen hierbij
ook zeer scheeve verhoudingen voor — voor het stelsel van de
vrije prijsvorming minder bezwaren heeft, dan de aanpassing
van de productie van tarwe.
Het behoeft in dit verband geen verwondering te wekken, dat
het tarwevraagstuk in deze crisis ook practisch het vraagstuk
is, waarom alle crisismaatregelen draaien, althans, waarom de discussies in de eerste jaren van de depressie draaiden. Langzamerhand beginnen de gevolgen, waartoe het steeds verder doorwerken van de depressie aanleiding geeft, meer en meer de aandacht van de leidende rëgëëringen te vragen, zoodat hét tarwex
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vraagstuk in 1932 eenigszins op den achtergrond begon te raken.
Ook de economische deskundigen van den Volkenbond hebben
de aandacht reeds lang op de tarwe g e v e s t i g d ) . Ik citeer bijv.:
„De tous les produits agricoles, c'est le blé qui préoccupe le plus
,.le monde entier. Car c'est lui qui joue le plus grand röle dans 1'ali„mentation humaine et présente au plus haut degré un caractère
„international. Pour la production, comme pour la consummation, il
„intéresse le plus grand nombre de pays; il est consommé en quan„tités considerables dans tous les Etats de quelque importance. II
„n'est aucun pays oü la production et la consommation sont si bien
„équilibrées que le blé n'y soit pas, dans une certaine mesure, matière
„d'importation ou d'exportation; presque tous les Etats participent
„au commerce international du blé.
„Le problème du blé est done d'une importance extréme. II a une
„place prédominante dans la crise agricole, dont il fait apparaitre les
„caractères essentiels avec une netteté particuliere.
„A la base de la crise générale, on trouve la crise des produits
„agricoles; a la base de le crise agricole, on trouve la crise des céré„ales. C'est la crise des céréales, plutöt que celle des autres produits
„agricoles, qui a fait brusquement apparaitre a Ia masse des culti„vateurs le problème des debouches et des prix."
1

Zooals wij ook bij de bespreking van den prijsval van de
andere granen zullen zien, had men aan deze beschouwing nog
toe kunnen voegen, dat mén in het centrum van de crisis der
granen, de tarwecrisis kan vinden.
Op blz. 65 van hetzelfde werk merkt het Comité économique
dan ook o p :
„C'est sur les céréales, et tout spécialement sur le blé, que les
„experts ont concentre la plus grande partie de leurs discussions. Si
„1'on tient compte du röle que la culture des céréales joue dans la
„valeur de la production agricole et dans Ie commerce international,
„on pourrait affirmer que toute mesure dont 1'effet serait d'atténuer
„les difficultés du commerce des céréales constituerait en même
„temps un puissant remède pour 1'ensemble de la crise agricole.
„Certes, la crise du blé n'est pas particuliere a 1'Europe, oü le blé
„reste le fondement de 1'édifice agricole et garde une importance
„véritablement symbolique. Elle frappe les pays extraeuropéens qui
„sont les principaux producteurs. Bien que cette crise ne soit pas
„particuliere a 1'Europe, elle a atteint en Europe une acuité redou„table, et nulle part, ses consequences n'ont plus de gravité. Aussi,
„Ia plupart des Etats européens se sont-ils précipités a la defense
„d'une culture qu'ils voyaient menacée."
A

) La Crise Agricole, Vol. I blz. 23. Société des-Nations, GenèVe 1931.
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Eind Dec. 1927

Dec. 1928

Dec. 1929

Dec. 1930

633

181

130

243

Eind Juli 1928

Juli 1929

Juli 1930

484

377

212

Juli 1931
225

Juli 1932
321

De ontwikkeling van de maïsvoorraden is blijkens deze cijfers
in het geheel niet verontrustend en was eind 1 9 2 8 en 1 9 2 9 zelfs
zeer gunstig voor de prijsvorming.
In de genoemde Nederlandsche Conjunctuur wordt er op gewezen, dat deze tegenstrijdigheid niet onwaarschijnlijk een
gevolg is geweest van de prijsdaling van een aantal andere landbouwproducten (granen en aardappelen), die maïs gedeeltelijk
kunnen vervangen. Inderdaad moet hier m.i. als vaststaande
worden aangenomen, dat de exhorbitant groote tarwevoorraden,
die leidden tot de groote prijsdaling van tarwe, mede het aanzien
hebben gegeven aan de prijsdaling op de maïsmarkten, terwijl
zeer zeker de in 1 9 2 8 en 1 9 2 9 optredende groote aardappeloogsten
ook tot daling van de veevoerprijzen hebben meegewerkt. In dit
verband wijs ik op de analogie van het verloop der prijzen der
agrarische producten in 1 9 2 9 en in 1 8 8 4 . Deze overeenkomst
wordt door' S. DE WOLFF verklaard uit periodiek voorkomende
groote oogsten onder invloed van het optreden van zonnevlekk e n ) . Door W. STANLEY JONES werd in 1 8 7 5 reeds op dit verband tusschen conjunctuur en zonnevlekkenperiodiciteit gewezen ) .
Opvallend is nu evenwel, dat ondanks het feit, dat de tarwe
de leiding nam bij de prijsdaling, de maïsprijzen sterker daalden.
Wellicht moet dit worden toegeschreven aan de omstandigheid,
dat het prijsverschil tusschen tarwe en maïs in 1 9 2 8 en 1 9 2 9
relatief kleiner was dan vorige jaren en dit verschil na het uitbreken van de crisis relatief weer meer overeenkomst ging vertoonen met de jaren vóór 1928.
De aanpassing van de productie aan de lage prijzen welke
zou moeten blijken uit beperking der productie heeft vooralsnog
niet plaats. De in 1 9 3 0 bezaaide oppervlakte was nog grooter
1

2

*) S. de Wolff, Het Economisch Getij, blz. 264 e.v. en S. de Wolff, De
Huidige Conjunctuur, blz. 20.
2
) Jevons, The solar period and the price of corn, 1875.
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dan die van 1929, terwijl in 1931 weer meer werd uitgezaaid dan
in 1930 en de geschatte wereldoogst over 1931 slechts 3 % lager
was dan de oogst van 1929.
Terwijl de prijs in een exporthaven als Braïla in 1929 ongeveer
ƒ10,75 bedroeg per 100 K.G., daalde deze in 1931 tot ƒ3,03.
Een daling dus van 78 %. Deze daling is loco boerderij relatief
dus nog belangrijker.
Ondanks de zeer lage prijzen, die de producenten voor maïs
ontvangen, beperken zij de productie niet of weinig.
De oppervlakte in de Vereenigde Staten van Amerika nam
van 1929 tot 1930 nog toe van 39,6 tot 40,8 millioen H.A. In
Argentinië nog van 3,9 tot 4,6 millioen H.A. In Europa (zonder
Rusland) nam de oppervlakte in die jaren iets af, nl. van 12,1
tot 11,8 mill. H.A.
Aan den anderen kant nam de consumptie van maïs in den
loop der tijden niet belangrijk toe, hoewel in tegenstelling met
tarwe een toeneming van de consumptie bij een hoogere welvaart der wereldbevolking niet onmogelijk te achten is. Maïs
is immers een veevoeder. Bij een grootere welvaart onder alle
lagen van de bevolking kan de consumptie van vleesch, melk,
boter, kaas en eieren nog belangrijk toenemen, waarbij ook een
belangrijk grootere consumptie van maïs en andere voedergranen
te verwachten zou zijn.
De positie van maïs is ten opzichte van het aanpassingsproces ongunstig, hoewel niet zoo ongunstig als de positie van
tarwe. De factoren, die deze aanpassing beheerschen zijn de
volgende:
le. de bestaande wereldvoorraden zijn relatief zeer gering (dit
is een gunstige factor) ;
2e. de vermindering van het aanbod door vermindering der
bebouwde oppervlakte blijft, evenals bij de tarwe, uit;
3e. de consumptie zal in verband met de crisis in de veeteelt
niet, zou echter bij een behoorlijke welvaart belangrijk toe
kunnen nemen.
§ 6.

Petroleum.

De ontwikkeling der productie van petroleum vertoont in de
laatste halve eeuw een geheel ander verloop dan de productie
van steenkolen. Bleef deze laatste in de jaren voor de crisis
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tamelijk constant met een geringe neiging tot toeneming van
de wereldcosumptie, bij petroleum is de stijging in de hoeveelheid van jaar tot jaar in dien tijd nog zeer belangrijk geweest.
Bij onze beschouwingen hebben we de petroleum ingedeeld
op de 5e plaats, wat belangrijkheid betreft, dus na steenkool,
rijst, tarwe en maïs. Het is in verband met de ontwikkeling
van de toeneming der productie van deze 5 grondstoffen echter
zeer waarschijnlijk, dat bij een herstel der prosperiteit de petroleum na 10 a 20 jaren in belangrijkheid boven alle andere grondstoffen uit zal stijgen, daar de jaarlijksche toeneming van de
consumptie van de 4 andere producten veel geringer was.
De wereldproductie van 1929 was bijna 2 X zoo groot als
die van 1921, deze laatste bedroeg 2 X de grootte van de productie van 1913, enz. Deze toeneming heeft een vrij regelmatig
verloop, die door een crisis als van 1921 niet onderbroken wordt,
al is het jaar 1924 iets .ten achter gebleven bij 1923, dat tegenover 1922 sterk was gestegen. N a het optreden van de wereldcrisis in 1929 gaat echter de wereldproductie van petroleum sterk
afnemen, voor het eerst in de geschiedenis van de petroleumindustrie. In millioenen tonnen bedroeg de p r o d u c t i e ) :
1

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Wereld
120 142 141 148 152 175 183 206 195 189 180
Rusland
5
5
6
7
8 10 12 14 17 22 21
Wereld zonder
Rusland 115 137 135 141 144 165 171 192 178 167 159
De prijzen hadden het volgende verloop (Mid. Continent Crude
p. b a r r e l ) ) :
2

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1,68

1,89

1,30

1,20

1,23

1,12

0,58

0,81

In 1932 konden de prijzen iets verbeteren, waren echter eind
Jan. 1933 tot 0,38 gedaald.
Evenals bij steenkolen kunnen we er weer de aandacht op
vestigen, dat de daling der prijzen van 1929 op 1930 nog slechts
) Annuaire Statistique de la Société des Nations, 1932/33.
*) Bijvoegsel E. S. B. van 25 Jan. 1933, blz. XVI.

x
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een betrekkelijk geringe was ( ± 10 % ) , terwijl de productie van
de wereld zonder Rusland reeds met 14 millioen ton of ruim 7 %
verminderde. Eerst in het jaar 1931 daalden de prijzen catastrophaal (Juli 1931 zelfs tot 0,24) terwijl de productie tegenover 1930 met 6 % afnam. Evenals bij steenkolen zijn de groote
moeilijkheden bij de petroleum eerst in 1931 opgetreden, zoodat
ook de primaire oorzaak van de wereldcrisis niet bij de petroleumproductie gezocht moet worden.
Bij de vermindering van de petroleumproductie is nog op te
merken, dat de potentieele productie veel hooger is dan de
werkelijke. De verschillende maatschappijen hadden in de laatste
jaren het boorbedrijf sterk uitgebreid, waarbij op een veel grootere vraag gerekend was.
Bij de beschouwingen over de productierestrictie wordt in het
verslag over 1931 van de N.V. Kon. Ned. Mij. tot Expl. van
Petroleumbronnen in Ned.-Indië op blz. 12 e.v. opgemerkt:
„Wat onze Maatschappij in het bijzonder betreft, kan het volgende worden vermeld:
„De productie bedroeg volgens onze laatste gegevens
1931
1930
„samen 20.532.758 K.G. ton
23.980.027 K.G. ton
„Deze cijfers toonen aan, dat onze Groep ook in het jaar 1931
„wederom een leidende rol heeft gespeeld bij de pogingen tot restrictie, en dat zij er krachtig toe heeft meegewerkt, de reserves
„niet aan te tasten. On%e productie had anders het dubbele kunnen
„bedragen."
(Cursiveering van mij).
Uit het feit, dat de petroleummaatschappijen er in zijn geslaagd, de productie te verminderen, terwijl het productieapparaat in werkelijkheid in grootte was toegenomen, kan geconcludeerd worden, dat er althans een zekere aanpassing van
de productie is aan de afnemende vraag.
Waar deze aanpassing nog niet vlug genoeg verloopt, doet
zich hier en daar in de Vereenigde Staten van Amerika het geval
voor, dat de Overheid productiebeperking gebiedt en met de
sterke arm gewaakt wordt voor ongebreidelde overproductie.
De toenemende concentratie der groote bedrijven doet de verwachting groeien, dat ten slotte door wereldtrustvorming gekomen zal worden tot meer stabiele prijzen. De pogingen om daartoe te geraken gaan vooral uit van een der Directeuren der Kon.
Ned. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen in Nederland, Mr.
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J. B. A . KESSLER, van wien het zgn. Plan Kessler afkomstig is.
Het feit, dat de gewenschte overeenstemming nog niet is bereikt,
js m.i. voor een groot deel het gevolg van de omstandigheid, dat
het staatskapitalistische Rusland vrij op de privaat-kapitalistische markten kan manipuleeren en zoodoende een voorsprong
heeft op de privaat-kapitalistische producenten, die in- het algemeen geen medewerking ondervinden van de betreffende overheden.
D a t een regeling van de petroleumproductie met welwillende
medewerking van de overheid door de groote producenten wel
gewenscht wordt, kan bijv. blijken uit het volgende citaat uit
het vorengenoemde jaarverslag (blz. 13 en 14):
„De vermindering was ook nu weer niet alleen het gevolg van het
„afsluiten en knijpen van produceerende putten, doch ook van sterke
„vermindering van het boorbedrijf, waardoor de exploitatiekosten
„veel lager zijn geweest dan in 1930. Juist een te groot aantal boringen is dikwijls oorzaak, dat uit een oliehoudend terrein niet ge„haald wordt, wat er in zit. Niet alleen trekt de wereld op deze wijze
„slechts korten tijd profijt van een veld, dat wellicht jarenlang
„nuttig had kunnen zijn, maar bovendien gaat door het maken van
„die véle boringen een deel der olie verloren nog voor zij aan de
„oppervlakte komt. Aan zulke boormethoden behoort even goed
„paal en perk gesteld te worden als aan boringen, die op de grens
„van een terrein plaats vinden met geen ander doel, dan zich een
„deel der olie van het terrein van den buurman toe te eigenen."
Uit deze en andere feiten blijkt een drang naar rationalisatie
onder de groote producenten, die moeilijk anders dan door trustof kartelvorming onder overheidstoezicht kan worden verwezenlijkt. D a t internationale samenwerking voor dit product noodig
is om tot de gewenschte rationalisatie en stabilisatie te komen,
is, gezien het groote belang van den internationalen handel in
dit product, duidelijk.
Komt een dergelijke internationale samenwerking te eeniger
tijd tot stand, dan kan de aanpassing van de productie aan de
copsumptie doelbewust geregeld worden. In het stadium, waarin
zich de economische wereldorganisatie thans bevindt, blijkt
overigens die aanpassing in de tegenwoordige crisis wel degelijk
te bestaan, al zou een sneller aanpassen meer in het belang van
de prijzen zijn te achten.
s
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§ 7.

Suiker.

Als zesde belangrijke stapelproduct komt suiker aan de beurt
met een gemiddelde jaarlijksche productie tusschen 1920 en 1930
van ongeveer 6 milliard gulden. Het had dus in deze periode
voor de wereldhuishouding een betrekkelijke waarde, die ongeveer 50 % van die v a n de tarwe bedroeg (zie noot 2 blz. 8 ) .
Suiker is zoowel een agrarisch als een industrieel product, toch
geeft voor de economie het industrieele karakter den doorslag.
Wel is ook bij dit artikel de jaarlijksche opbrengst een product
van oppervlakte en opbrengst per oppervlakte-eenheid, en is dus
de jaaropbrengst niet geheel te voorzien bij een bekend areaal;
de invloed van de fabrikanten op de oppervlakten met suikerriet of suikerbieten bezaaid en beplant is echter een belangrijke.
Deze invloed zal blijken uit de reactie der productie van suiker
op de gedaalde prijzen tijdens de huidige economische depressie.
De ontwikkeling van de productie had van 1922 tot 1932 het
volgende verloop in millioen ton (ruwe suiker) * ) :
1922/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33
biets.
riets.

5,2 5,8 8,0 7,7 7,9 8,5 9,3 9,3 11,3 8,6 7,8
13,6 14,9 16,4 16,6 16,6 17,5 18,4 18,6 17,4 17,8 16,1
18,9 20,7 24,4 24,3 24,5 26,0 27,7 27,9 28,7 26,4 23,9

Het prijsverloop was van witte kristalsuiker loco Rotterdam;
A'dam in guldens per 100 K . G . ) :
2

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

18,75

17,50

19,121/2

15,85

13—

9,60

8,—

6,32y

2

De prijzen zijn in 1932 nog gedaald en bedroegen in April
ƒ 5,75 in Amsterdam en zelfs 0,52 $ per 100 pond c.i.f. New-York.
N a dien tijd is de prijs te New-York gestegen tot ongeveer 1 %
per 100 pond (Sept./Oct. 1932) om daarna weer te dalen tot
ongeveer 0,70 $ (eind Dec. 1932).
De ontwikkeling in de wereldvoorraden had het .volgende verloop (cijfers gecombineerd uit opgaven in de Vierteljahrshefte
zur Konjunkturforschung en opgaven van CZARNIKOV) :
*) Annuaire Statistique de Ia Société des Nations 1932/33.
2
) Bijvoegsel E. S. B. van 25 Jan. 1933.

35
eind September 1925
1926
33
1927
33
1928
33
1929
3}
1930
33
1931
33
1932
33

1,7 millioen ton
2,1
33
33
2,0
33
33
'2,2
33
33
2,7
33
33
3,7
33
33
5,2
33
>>
5,6
33
33

De taxaties van F. O. LICHT zijn belangrijk (=fc 2,6 millioen
ton) hooger.
Ten opzichte van 1922/23 is de productie in 1930/31 met ruim
50 % toegenomen, waarbij blijkens een vergelijking met de voorraadcijfers ook de consumptie in die jaren met omstreeks 50 %
is gestegen.
Er is in dit opzicht dus een groot verschil met de consumptie
van tarwe, die nagenoeg constant blijkt te zijn. Per hoofd der
bevolking is de suikerconsumptie gedurende de laatste jaren
belangrijk toegenomen en een verdere, hoewel misschien geringere, toename in de suikerconsumptie was bij voortduren der
welvaart zeer waarschijnlijk geweest.
Het suikerverbruik blijkt in deze crisis in sommige landen de
tendens te hebben af te nemen. De zeer lage prijzen zijn in de
tegenwoordige omstandigheden niet in staat de consumptie te
stimuleeren. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat
in vele landen een zeer groote marge bestaat tusschen den prijs,
dien de suikerproducent ontvangt, en den prijs, dien de suikerconsument betaalt. Dit verschil is slechts voor een klein deel
het gevolg van vrachtkosten en handelswinsten; het overgroote
deel van dit verschil wordt veroorzaakt door regeeringsmaatregelen als invoerrechten en accijnzen. Bij een groothandelsprijs
zonder rechten en accijnzen van nog geen ƒ 6 , — per 100 K.G.
betaalt de Nederlandsche consument nog ƒ 3 6 , — per 100 K.G.
Het spreekt vanzelf, dat een prijsverlaging van ƒ 1,— onder die
omstandigheden relatief voor den producent 6 X zoo belangrijk
is als voor den consument en nog veel belangrijker is voor den
producent van suikerriet of suikerbieten. Stimulatie van consumptie door lage prijzen wordt dus verhinderd door de regeeringsmaatregelen, terwijl de toenemende welvaartsvermindering
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in deze depressie ook niet stimuleernd op het verbruik kan
werken.
N a a r aanleiding van een rapport, dat in 1 9 2 9 door F . O. LICHT,
Dr.

GUSTAV MIKUSCH en

Dr.

H.

C.

PRINSEN GEERLINGS aan

den

Volkenbond werd uitgebracht, kwam ook deze Bond tot de conclusie, dat de regeeringen de consumptie van suiker zouden kunnen bevorderen door de accijns op suiker in de verschillende
landen te verlagen.
Volgens F. 0 . LICHT bedroeg het suikerverbruik in Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, België,
Nederland, Zweden, Polen, Italië, Spanje en Engeland in millioen
tonnen gedurende de periode September/Augustus de volgende
hoeveelheden:
1929/30

1930/31

1931/32

7,5

7,1

7,3

Inmiddels neemt de totale consumptie van suiker volgens
cijfers van W I L L E T T & G R A Y ) te New-York niet af en bedroeg
de wereldconsumptie in millioen ton van 1 0 1 6 K.G. r u w :
1

1926

1927

1928

1929

1930

1931

25,0

23,0

24,3

26,1

25,3

26,6

GUSTAV MIKUSCH integendeel schat de consumptie in 1 9 3 1 / 3 2
op 2 6 , 9 tegen 2 7 , 6 in 1 9 3 0 / 3 1 ) en verwacht in 1 9 3 2 / 3 3 een verdere vermindering van de wereldconsumptie.
De productie begint zich blijkens de op blz. 3 4 genoemde
cijfers voor het eerst in 1 9 3 1 / 3 2 aan de lagere prijzen aan te
passen, terwijl de productie van 1 9 3 2 / 3 3 veel lager wordt geschat
dan die van 1 9 3 1 / 3 2 . Het zoogenaamde restrictieplan, Ghadbourne heeft de fabrikanten van de belangrijkste productielanden er toe gebracht deze aanpassing mogelijk te maken. Zeer
waarschijnlijk zou zonder deze onderlinge afspraken de prijs nog
lager zijn gevallen en zou dan een stopzetting van de productie
door de financieel minder krachtige ondernemingen het gevolg
geweest zijn. Het laat zich evenwel aanzien, dat een dergelijke
2

1
) De Indische Mercuur 29/6/32, blz. 396. H.C. Prinsen Geerlings, „Wereldsuikerverbruik".
2
) A. W. Volz in E. S. B. van 25 Jan. 1933, „De Suikerhandel in 1932".
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aanpassing iets langer op zich zou hebben laten wachten, dan
de aanpassing door de zgn. kunstmatige restrictie.
De verschillende factoren in aanmerking genomen, blijkt
suiker wel een product te zijn, dat van het begin der depressie
af een flauwe prijstendens vertoonde en dat naast tarwe wel
een leidende positie in de crisis heeft'gehad, hoewel de ontwikkeling van de wereldvoorraden tot het uitbreken van de crisis voor
suiker niet zoo ongunstig was als voor tarwe. Hierbij komt nog,
dat het artikel suiker voor den wereldhandel een grootere beteekenis heeft dan alleen uit een vergelijking van de productietotalen met tarwe zou volgen. Terwijl van tarwe ongeveer 23 %
der productie wordt geëxporteerd, wordt van suiker ongeveer
45 % van de productie internationaal verhandeld. De positie van
het product is evenwel niet zoo ongunstig en wel om de volgende
redenen:
le. De wereldvoorraad is absoluut nog wel zeer groot, doch
schijnt den allerlaatsten tijd niet meer toe te nemen.
2e. De consumptie van suiker neemt door de afnemende welvaart in de wereld wel iets af, doch deze achteruitgang is niet
catastrophaal.
3e. De productie begint zich aan te passen, wat blijkt uit een
vermindering in 1931/32 tegenover 1930/31 van 2,7 millioen ton
en een nieuwe geschatte vermindering van de productie van
1932/33 tegenover 1931/32 van 2,6 millioen ton.
Het laat zich aanzien, dat bij een verder nakomen van de
restrictie-afspraken binnen twee a drie jaren de productie zich
verder bij de consumptie zal aanpassen en de suikerprijzen dus
weer zullen kunnen stijgen. Of de aanspraken gehouden zullen
worden, is echter nog een open vraag.
§ 8.

Haver.

Hoewel de wereldproductie van haver een waarde heeft, die
bijna de waarde van de wereldproductie van suiker over de jaren
1920/30 kan besommen, is de beteekenis voor den wereldhandel
een veel geringere. Werd van suiker ongeveer 45 % internationaal
verhandeld, dit percentage bedroeg bij haver slechts 2,4 %. Een
groot deel van de geproduceerde haver wordt door de producenten aan het vee op de boerderijen vervoederd, een ander deel

38
wordt in de streek zelf verhandeld en een zeer gering deel blijft
over voor export. De haverhandel nam de laatste jaren nog in
belangrijkheid af, door het afnemen van de paardentractie.
In dit verband behoeft het ook geen verwondering te wekken,
dat de zichtbare voorraden van haver i n . d e Ver. Staten van
Amerika zeer gering zijn in'vergelijking met de totale productie.
Per 31 Dec. 1928 bedroeg de zichtbare voorraad van haver aldaar 2V2 % van de jaarproductie tegen een zichtbare voorraad
van tarwe van 37 %. Zelfs in vergelijking met de totale exportcijfers van haver en tarwe, blijkt, dat relatief de tarwevoorraden
nog 2 X zoo hoog waren als de havervoorraden. Wel zijn de
havervoorraden daarna nog iets gestegen. In duizend tonnen
bedroegen deze voor Canada en de Ver. S t a t e n ) :
x

Dec. 1927

Dec. 1928

Dec. 1929

Dec. 1930

476

838

694

510
en per Juli 1928

Juli. 1929

Juli 1930

Juli 1931

Juli 1932

178

383

305

258-

290

De voorraden-ontwikkeling van haver- vertoont dus niet dat
catastrophale karakter als die voor de tarwe.
De met haver bezaaide oppervlakte had vanaf 1923 het volgende verloop in millioen H.A. (zonder Rusland en China) * ) :
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

43,3

43,9

45,0

44,1

42,2

42,5

42,3

41,9

Rusland verbouwt ongeveer 18 millioen H.A. haver.
De wereldproductie bedroeg de laatste jaren in millioen ton * ) :
1927

1928

1929

64,4

73,8

71,0

waarvan Rusland resp. 13,2, 16,5 en 16,6 millioen ton voortbracht.
Het verloop van de haverproductie in de belangrijkste productielanden buiten Rusland, nl. Europa en Noord-Amerika,
was in millioen t o n n e n ) :
:
2

*) Annuaire International de Statistique Agricole, 1930/31.
2
) Annuaire: Statistique de la S. D. N. 1931/32 en 1,932/33.
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N. Amerika .
Europa zonder Rusland

.
.

1927 1928
23,9 27,9
25,4 27,3
49,3 55,2

1929 1930 1931
22,2 25,1 21,2
29,9 24,8 25,1
52,1 49,9 46,3

1932
24,1
27,3
51,4

Het Sept. 1932-nummer van de „Revue Internationale d'Agriculture", publiceerde de volgende cijfers van een aantal productielanden, waaruit de veranderingen van de haver-oppervlakte kan
blijken:
Oppervlakte in duizend H.A.
Productie X 100.000 K.G.
gem.
1931
1932
gem.
1931
1932
1926/30 1931/32 1932/33
1926/30
1931/32 1932/33
Totaal
Europa

34.682 34.041 34.807
12.784 12.470 12.214

422.744 385.131 432.155
186.290 171.246 184.454

Het prijsverloop in goudfranken (te Winnipeg White no. 2)
was als v o l g t ) :
J

Gemiddeld

1927

VIII—VII
XII

21,84
20,46

1928
19,78
19,74

1929
19,66
21,38

1930
10,08
8,61

1931

1932

9,43
8,32

7,10

Omtrent het prijsverloop valt een tamelijk groote correlatie
met maïs op te merken, hetgeen in verband met het feit, dat
de prijs van het eene dien van het andere voedergraan beïnvloeden moet, zeer verklaarbaar is.
Uit het verloop van de voorraden hebben we ook kunnen
concludeeren, dat de positie van de haver niet van primair belang is geweest bij het optreden van de wereldcrisis.
De aanpassing van de productie aan de lagere prijzen en de
blijkbaar iets verminderde vraag, heeft slechts in geringe mate
plaats, doch de aanpassing van de productie van haver aan
de behoeften van den wereldhandel zal niet tot verbetering der
prijzen kunnen leiden, zoolang d e p o s i t i e van de tarwe niet een
geheel andere wordt.
§ 9.

Katoen.

Katoen is een agrarisch stapelproduct, dat als een zeer belangrijke grondstof voor de textiel-industrie dienst doet. Als
Annuaire Statistique de la S. D. N.T9/3Ï/32 en 1932/33.
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zoodanig overtreft het de belangrijkheid van wol met 30 a 40 %.
In tegenstelling met de granen, waarvan de bebouwde oppervlakte van jaar tot jaar weinig verschilt, wisselt de met katoen
bebouwde oppervlakte in het algemeen ongeveer evenveel als
de opbrengst per H.A., zoodat hier blijkbaar de wereldopbrengst
gelijkelijk wordt beïnvloed door factoren, die afhangen van den
menschelijken wil en door factoren, die van het weer a f h a n g e n ) .
De met katoen bebouwde oppervlakte bedroeg de laatste jaren
in millioen H . A . ) :
1

2

1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30
28,9

32,7

35,4

33,8

31,3

34,1

34,9

5,2

5,7

5,6

30/31 31/32

de productie in millioen t o n :
4,2

5,3

6,0

6,0

5,6

5,9

Het prijsverloop in $cts voor middling upland loco New-York
per lb. was als v o l g t ) :
8

1925

1926

1927

23,25

17,55

17,50 2 0 —

1928

1929

1930

1931

1932

19,15

13,55

8,60

6,45

terwijl de prijs in 1932 tijdelijk zelfs beneden 5 $cts per lb. daalde.
De Wereldvoorraden zijn de laatste jaren zeer belangrijk toegenome^. Volgens een opgave in de Vierteljahrshefte zur KonjünkturrbEschung bedroegen deze per eind September in duizend t o n :
1925
1926 1927 1928 1929 1930
881
972 1215 933
994 1521
in % van
verbruik
16
18
22
17
18
26
en volgens de Liverpool Cotton Association *) in millioen balen
per eind December:
1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932
5.635 8.225 7.037 7.024 7.234 9.396 10.709 10.807
in % van
verbruik

26

35

28

28

28

42

48

) Zie „De Nederlandsche Conjunctuur" van juni 1932, blz. 22.
) Annuaire International de Statistique Agricole, 1930/31.
s
) Bijvoegsel E. S. B. van 25 Jan. 1933.

1
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Bij de cijfers omtrent de wereldvoorraden dienen we op té merken, dat deze in Juni, Juli en Augustus gewoonlijk het laagst
zijn, in December en Januari het hoogst, zoodat de cijfers van
September en December veel hooger zijn dan de eigenlijke overschotten bedragen. Voor deze laatste vinden we in procenten
van de consuinptie ongeveer de volgende getallen:
1929
1930
1931
1932
10
17
27
37
De Amerikaansche katoenvoorraden ondergingen de laatste
jaren de volgende veranderingen (in b a l e n ) :
31 Juli'26
5.870.000

31 Juli'27 31 Juli'28 31 Juli'29 1 Mei'31
lMei'32 1 )
8.160.000 5.520.000 4.920.000 8.584.000 12.119.000

De voorraad-ontwikkeling heeft in de laatste jaren een onregelmatiger verloop gehad in de Ver. Staten van Amerika dan
in de overige katoenproductiegebieden, terwijl de katoen productie
zich buiten de Ver. Staten van Amerika tusschen 1920 en 1930
uitbreidde, in de Ver. Staten van Amerika echter niet. Een vergelijking van de voorraden in en buiten de Ver. Staten van
Ameifka geeft de volgende t a b e l ) :
Wereldvoorraden van katoen aan het einde van het seizoen (in
1000 balen van 478 p o n d ) :
2

31 Juli
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931 )
3

Amerik.
Niet-Amerik.
6.338
4.847 .
9.674
4.595
5.680
4.143
3.318
3.404
2.711
3.080
3.380
3.364
5.501
3.779 '
7.845
3.726
5.206
4.215
4,517
4.678
6.187
4.998
8.700 a 9.000 4.900 a 5.100

Totaal
11,185

14.269
9.823
6.722
5.791
6.744
9.280
11.571
9.421
9.195
11.185
13.600 a 14.100

*) Zie „de Telegraaf", 9/9/32, Artikel over de katoenmarkt.
) Zie E. S. B. van 26 Augustus 1931, blz. 764, Artikel over Wereldproductie, -consumptie en -voorraden van katoen.
3
) Voorloopige schatting.
2
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• De ontwikkeling der voorraden is dus feitelijk eerst na 1929,.
een jaar met een vrij normale productie,, catastrophaal geworden.
Omtrent het verloop van de katoenprijzen merkt „De Nederlandsche Conjunctuur" van Juni 1930 op blz. 21 o p :
„De schommelingen van jaar tot jaar in dèn katoenprijs hangen
„wederom ten nauwste met den oogst samen."
„Hoewel ook hier de schommelingen van de aanbodzijde weer de
„voornaamste plaats innemen, treden hier toch ook schommelingen
„van de vraagzijde duidelijker naar voren dan bij de artikelen, welke
„door den consument in zeer korten tijd verbruikt worden. Zoo is
„bijv. de prijs van katoen in 1907 hooger dan men na den betrekke„kelijk grooten oogst van 1906 zou verwachten; eveneens is de prijs
„in 1908 lager dan men zou verwachten. Hiervoor moet de con„junctuuromslag van 1907 verantwoordelijk gesteld worden; daardoor was de vraag naar katoen in 1907 sterk, vergroot, boven het
„normale en werden de prijzen opgedreven; terwijl in. 1908 juist het
.„omgekeerde hét geval was."
Een paar grafieken verduidelijken het in het algemeen tegengestelde verloop vari de katoenprijzen met de som van de oude
voorraden en de oogst van het vorige jaarr
Er is ook op gewezen, dat de prijzen Van de textielproducten,
voornamelijk katoen, n a den oorlog een met de landbouwprijzen
synchrone, ongekend heftige schommeling hebben meegemaakt
en wel in de jaren tot-1926, doch men meent het parallel verloopen der schommelingen in de katoenprijzen en het gemiddelde van een aantal andere landbouwproducten niet anders dan
toevallig te kunnen n o e m e n ) .
Het zeér.groote belang vaiï katoen* voor den wereldhandel blijkt
uit de döór óns op blz. 12-'gegeven tabel, waaruit men ziet, dat
ongeveer 58 % van alle geproduceerde ruwe katoen internationaal
verhandeld wordt, een percentage, waar suiker nog belangrijk
onder blijft. De aanpassing van de katoenpfoductie aan de lagere
prijzen, is\i>lijkens de oogst- en voorradengegevens tot en met
1931 nog niet tot stand gekomen. De productie in 1931/32 was
nl. weer gröoter dan in de beide voorafgaande jaren. De meeste
moeilijkheden biedt de aanpassing voor de Amerikaansche farmers, die aanvankelijk door de „Farm Board" zijn gesteund door
maatregelen, welke beoogden, groote voor raden uit de markt te
1

1

) Zie „De Nederlandsche Conjunctuur", Juni 1930, blz. 14 en 23.
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nemen. Tevens heeft men maatregelen overwogen, om de teelt
in dé belangrijkste katoenstaten op last der regeeringen te doen
inkrimpen, doch tot nu toe heeft men de aanpassing nog niet voldoende kunnen regelen. In 1932 is er tijdelijk eenige opleving
op de katoenmarkten geweest in verband met insectenschade, die
aan den oogst zou zijn toegebracht.
Toch is ook de met katoen beplante oppervlakte in de Vereenigde Staten in 1932 33 8 ä 10 % kleiner dan die van 1931/32.
Per 1 Juli 1932 raamde het oogst bureau van het Departement
van Landbouw te Washington deze oppervlakte voor 1932/33
op 37,3 millioen acres tegen 41,2 millioen in 1931/32 en .45,1
millioen in 1930/1931,
De productie van Britsch Indië wordt ook lager geraamd in
het nieuwe seizoen, terwijl de met katoen bebouwde oppervlakte
in Egypte over 1932/33 veel lager is dan over 1931/32, en deze
ook reeds lager was dän die van 1930/31.
De cijfers voor de met katoen beplante oppervlakte in Egypte
bedragen in F e d d a n s ) :
1

1930/31

1931/32

1932/33

2.082.420

1.692.938

1.093,701

Er is dus zonder twijfel op het gebied der katoenprpductie in
de voornaamste productiecentra een vermindering van den aanplant te constateeren, zoódat een zekere mate van aanpassing
van de productie aan de lagere prijzen valt waar te nemen.
Volgens een maandbericht van Joseph Wood & Co. Ltd. te
Bradfqrd, medegedeeld door E. POLAK t é Amsterdam, vermeld
in de.Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20/10/32, zijn de lagere
opbrengsten van 1932 in de Ver. Staten van Amerika niet alleen
veroorzaakt door schade, toegebracht door de „weevil", doch
tevens door het verminderde kunstmestgebruik. Volgens dit bericht bedroeg de verkoop van meststoffen aan de katoenplahters
in 1932 slechts 40 % van 1930. Verwaarloozing van de beplantingen door geldgebrek helpt hier dus de inkrimping van de
productie! bevorderen ) .
Overigens is blijkens statistieken van de International Federa2

*) Cijfers van het Egyptisch Ministerie van Landbouw, gepubliceerd
in „de Telegraaf" van 12/9/32.
2
) Zie in dit verband ook blz. 142.
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tion of Master Cotton Spinners een vermindering van het wereldverbruik van katoen te constateeren, hoewel deze vermindering
niet zeer belangrijk is.
De positie van de katoen, in verband met het probleem van
de aanpassing van de productie aan de lagere prijzen bevat dus
zoowel gunstige als ongunstige factoren. Als ongunstige factoren
gelden:
le. de zichtbare katoenvoorraden zijn vooralsnog veel te
hoog. Slechts een zeer drastische productiebeperking zal binnen
een paar jaar tot verbetering der katoenmarkt kunnen leiden.
2e. De consumptie van katoen neemt door de lage prijzen
in deze depressie niet toe, er is zelfs een lichte afname van de
consumptie van dit stapelproduct te constateeren.
Als gunstige factor geldt:
Er is een beperking van de productie te constateeren, waardoor op den duur weer- een evenwicht tusschen productie en consumptie te verwachten is.
In verband met de algemeene depressie is een dergelijke productiebeperking voor de betreffende streek evenwel zeer onaangenaam. Op de verlaten velden kan men bezwaarlijk andere cultures invoeren, die wel rendabel zijn en het gevolg van zoo'n
beperking is dan ook verwaarloozing, werkloosheid en demoralisatie van producenten en arbeiders.
§ 10.

Wol.

In belangrijkheid volgt wol op katoen. Er is echter een zeer
groot verschil in het karakter van de productie dezer beide
grondstoffen van de textiel-industrie. Terwijl katoen ieder jaar
opnieuw geplant wordt en naast katoenzaad het hoofdproduct
van de katoenplant is, is wol een dierlijk product en min of
meer als nevenproduct van het schaap op te vatten. De wolproductie hangt vrijwel geheel af van het aantal schapen, dat
op de wereld gehouden wordt, een aantal, dat langzaam reageert
op de rentabiliteit van de schapenhouderij, welke rentabiliteit
niet alleen van den prijs van' de wol afhangt. Hierdoor is a priori
reeds te zeggen, dat de aanpassing van de wolproductie aan de
lage wolprijzen buitengewoon bezwaarlijk zal moeten verloopen
en de wolprijzen eerst dan weer belangrijk zullen kunnen stijgen,
wanneer ook de andere textiele grondstoffen duurder worden.
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Het aantal schapen in millioenen ) in 10 belangrijke wolproductielanden vertoonde een minimum in de jaren:
1

1886 met 295
1902 „ 286
1922 „ 266
en een maximum in de jaren;
1892 met 341
1909 „ 345
1928 „ 322
waarbij dus een cyclus van ongeveer 18 jaar valt waar te nemen.
De wolproductie onderging de laatste jaren de volgende veranderingen in millioenen ton ) :
2

1924
1,4

1925
1,5

1926
1,6

1927
1,6

1928
1,7

1929
1,7

1930
1,7

1931
1,7

De prijzen bedroegen voor gekamde Australische
64's Av. loco Bradford in pence per l b . : )

Merinos,

3

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

55,—

47,25

48,50

51,50

39,—

26,75

21,50

16,00

en voor gekamde Australische Crossbred Colonial Carded 50's
Av. loco Bradford in pence per l b . ) :
3

29,50

24,75

26,50 .30,50

25,25

16,25

12—

8,50

Een vergelijking van deze prijzen met die van katoen wijzen
op een geheel parallel verloop.
Omtrent wolvoorraden zijn geen gegevens te verkrijgen. Deze
voorraden schijnen niet groot te zijn en weinig invloed te hebben
op de marktpositie.
Het verloop v a n de wereldproductie schijnt te wijzen op een
geringe afname, welke voor 1930 op rekening komt van Rusland en Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland). In Rusland neemt
het aantal schapen in de paar laatste jaren zeer sterk af tengevolge van de verkeerde agrarische organisatie, die te sterk
*) Herman M. Stoker, World Production and Price of Wool. Proc. o.
the Intern. Conf. of Agr. Econ. Menasha, Wisconsin 1930, blz. 748.
2
) „Annuaire Statistique de la Société des Nations", 1932/33.
3
) „Bijvoegsel E. S. B." van 25 Jan. 1933.
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geconcentreerd is. Deze afname heeft met de.depressie in de
privaat-kapitalistische landen niets te maken en moet voor de
wolmarkten gunstig werken, Een verdere afneming van de schapenhouderij op de wereld is te wachten in verband met de zeer
lage prijzen, die ook voor de andere producten van het schaap
worden gemaakt.
Het verloop van de wereldconsumptie schijnt evenals het verloop van de consumptie van andere grondstoffen ondanks de
zeer lage prijzen van dit product eer afnemende dan toenemende
te zijn. De positie van wol hangt dus hoofdzakelijk af van de
positie van katoen, terwijl de factoren, die een inkrimping van
de productie door de lagere prijzen moeten bewerkstelligen, zeer
indirect werkzaam zijn. Immers de cyclus van de schapenproductie schijnt, naar af te leiden valt uit de op blz. 4 5 genoemde
gegevens van STOKER, ongeveer 1 8 a 2 0 jaar te duren. Overigens
komt deze cyclus vrijwel uitsluitend tot uiting in de schommelingen van de aantallen schapen op het Zuidelijk Halfrond.
§11.

Rogge.

Rogge is een grondstof voor de menschelijke en dierlijke consumptie, welke in de laatste eeuw aan belangrijkheid speciaal
ten opzichte van tarwe heeft i n g e b o e t ) . Hoe geringer het aandeel van de rogge voor de broodbereiding wordt, hoe meer dit
product aangewezen wordt op verbruik voor veevoeder.
W a a r de rogge als veevoeder buiten de bedrijven, waarop ze
verbouwd wordt, minder gewenscht is tegenover gerst en maïs,
Ontstaat volgens J A S N Y meer en meer de tendens, dat de roggeprijs beneden de prijzen van de andere granen terecht komt.
De oppervlakte met rogge beteeld had van 1 9 2 3 tot 1 9 3 0 het
volgende verkoop in millioen H . A . ) :
1

2

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

18,7

17,4

18,6

18,2

19,1

18,6

19,0

1930
19,6

Van Rusland komt hier nog omstreeks 2 9 millioen H.A. bij,
waaruit blijkt, van hoe groot belang de roggeteelt voor Rusland is.
*) Zie JASNY N. Die Zukunft des Roggens. Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung 1930 (Sonderheft 20).
Annuaire Internationale de Statistique Agricole 1930/31.
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De wereldproductie bedroeg in millioen t o n :
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
44,8 47,0 43,9 46,6
23,9 24,1 19,1 20,8

Wereld
Rusland

Wereld zonder Rusland
20,9 22,9 24,8 25,8 25,7 21,3
Europa alleen (zonder Rusl.)
20,7 23,0 23,9 23,4 19,7 23,7
Een ander overzicht omtrent verloop van oppervlakte en productie van de voornaamste rogge-produceerende landen geven
de volgende cijfers *) :
Oppervlakte in duizend H.A.
' gem,
1931
1932
1926/30 1931/32 1932/33

Productie X 100.000 K.G.
gem.
1931
19321926/30
1931/32 1932/33

totaal
17.359 16.920 16.859
(buiten Rusland)
Rusland
26:499 27.672 26.600

219.878
—

194.370 236.721
—

—

Het verloop der prijzen van Zuid-Russische (74 K.G.) loco
Rotterdam in guldens p^r 100 K.G. was als v o l g t ) :
2

1925

1926

13.07

11,75

1927

• 1928

1929

12,47y '13,15 10,87V
2

1930
2

6,22i/

1931
2

1932

4,55.4,62%

Voorjaar 1932 steeg de prijs van rogge boven die van tarwe
wegens roggegebrek voor broodverwerking in Duitschland, doch
deze prijs was eind 1932 weer gedaald tot ƒ3.80.
De totale wereld-export van rogge bedroeg van 1923/26 gemiddeld 1,7 millioen ton (1923 en 1924 gaven hoogeren export
dan normaal te zien), of bijna 4 % van de totale productie. Relatief wordt dus van rogge nog minder dan van maïs internationaal
verhandeld, terwijl rogge relatief iets meer geëxporteerd wordt
dan haver. Tegenover tarwe valt dus ook de belangrijkheid van
rogge voor de conjunctuur en den internationalen handel in
het niet. Van het verloop der zichtbare voorraden is niet veel
bekend. In Canada en de Ver. Staten van Amerika bedroegen
deze hoeveelheden in duizend tonnen ) :
3

Aug. 1927 Aug. 1928
83.8
88,0

Aug: 1929
293,3

Aug. 1930
297,9

Juli 1931
618,7

*). Revue Internationale d'Agriculture, Sept. 1932.
2
) Bijvoegsel E..S.-B. Van 25 Jan. 1933.
3
) Annuaire International deStatistique Agricole, 1930/31.

Aug,. 1932
371,5
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In 1932 zijn de roggevoorraden, vooral in Canada, afgenomen.
Deze hoeveelheden maken een zeer groot percentage uit van
de Noord-Amerikaansche rogge-productie. W a a r echter de stock's
van rogge in Europa, dat een veel belangrijker roggeproductie
heeft, zeer gering schijnen te zijn, wegen deze hoeveelheden niet
zoo zwaar als de tarwevoorraden, hoewel de Amerikaansche
roggestock ten opzichte van de totale wereld-rogge-export in 1931
een zeer belangrijk percentage uitmaakt (ruim 30 % ) .
(De Amerikaansche tarwevoorraden bedragen ruim 40 % van
de jaarlijksche wereld-tarwe-export).
Van een aanpassing van de roggeproductie aan de lagere prijzen blijkt voorloopig nog niet veel, hoewel de Europeesche roggeoppervlakte in 1931 en 1932 belangrijk kleiner was dan in vorige
jaren. (In Duitschland wordt reeds een paar jaar een campagne
gevoerd tegen rogge- en voor tarweverbouw). De consumptie
neemt eer af dan toe en wel tengevolge van het feit, dat roggebrood meer en meer vervangen wordt door tarwebrood en door
het drankverbod in de Ver. Staten van Amerika, waardoor veel
minder whisky wordt b e r e i d t ) . De zich verscherpende veeteeltcrisis, die ook de varkensfokkerij zwaar treft, zal er wel toe bijdragen, dat de roggeconsumptie ook hierdoor in de naaste toekomst eer zal afnemen.
De positie van de rogge is, nog afgezien van de afhankelijkheid
van dit product van de tarwe, dus vooralsnog tamelijk ongunstig:
1

le. de wereldvoorraden, hoewel absoluut niet zoo groot, zijn
in verhouding tot de jaarlijksche wereldrogge-export zeer groot
en nemen nog slechts weinig af.
2e. de productie wordt wel iets ingekrompen; deze inkrimping is echter zeer bezwaarlijk voor de hoogere zandgronden.
3e. De consumptie neemt af, ook door redenen, die met
de depressie zelf niets te maken hebben.
§ 12.

IJier en Staal.

De productie van ijzererts, ruw ijzer en staal nam na den
wereldoorlog 1914/18 tot 1929, het crisisjaar, toe, doch liep tengevolge van de depressie tamelijk terug.
Voor ijzererts laten we hieronder de cijfers van enkele pro0 La Crise Agricole, 1931, Vol. I blz. 30.
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ductielanden volgen, waarbij alleen Rusland na 1929 nog vooruitgang v e r t o o n t * ) :
X

millioen

ton

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Ver. St. Am. .
Frankrijk . . .
Engeland . . .
Zweden
Duitschland . .
Rusland . . .

47,9
21,1
6,9
6,2
5,8
0,2

70.5
23,3
11,1
5,6
5,0
0,5

55,1
29,0
11,2
6,5
4,3
1,0

62,9
35,5
10,3
8,2
5,7
2,2

68,7 62,7 63,2 74,2 59,3 31,6 10.0
39,3 45,4 49,2 50,7 48,5 38,5 27,6
4,2 11,4 11,4 13,4 11,8 7,7
8,5 9,7 4,7 11,5 11,2 7,1
4,6 6,3 6,3 6,2 5,7 2,6
3,5 5,0 6,0 7,8 10,4 10,9

Voor ruw ijzer zijn de volgende cijfers de belangrijkste:
X

millioen

ton

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
N. Amerika . . 28,0
Europa (z.Rusl.) 25,9
Rusland . . . . 0,2
Wereld (z.Rusl.) 55,3
Wereld
55,5

41,9
25,3
0,3
69,3
69,7

32,5
32,6
0,7
67,6
68,4

37,9
35,1
1,3
75,5
77,0

40,8
33,0
2,3
76,6
79,0

37,9
42,6
3,0
83,8
86,8

39,8
42,2
3,4
85,4
88,8

44,5
46,1
4,3
94,2
98,5

33,1
38,5
5,0
75,0
80,0

19,2
28,6
4,9
50,7
55,6

9,1
21,5
6,2
33,5
39,7

De staalproductie vertoont een soortgelijk verloop, waarbij alleen Rusland de productie na 1929 nog heeft kunnen stimuleeren:
X

millioen

ton

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
N. Amerika . . 36,7
Europa(z.Rusl.)30,l
Wereld (z.Rusl.) 68,0
Rusland . . . . 0,4
Wereld
68,4

46,6
29,8
78,0
0,7
78,7

39,2
36,1
77,3
1,1
78,4

46,9
39,3
88,5
2,1
90,6

49,9 46,6 53,6 58,7
37,8 48,7 49,1 53,4
90,3 98,2 105,7 115,6
3,1 3,7 4,3 4,9
93,4 101,9 110,0120,5

42,4
43,3
89,2
5,7
94,9

27,0
34,0
63,8
5,3
69,1

13,9
27,1
44,5
5,8
50,3

Het prijsverloop sedert 1925 voor ijzer (Cleveland-Foundry
no. 3 f.o.b. Middlesborough) was in shillings per Eng. ton ) :
2

1925
73/-

1926
86/6

1927
73/-

1928
66/-

1929
70/6

1930
67/-

1931
55/-

1932
42/-

De prijzen daalden begin 1932 tot 41/6, om daarna licht te
stijgen.
De consumptie is in deze depressie geweldig verminderd, maar
*) Zie voor deze cijfers: Annuaire Statistique de la S. D. N. Genève '
1932/33, blz. 115, 117 en 118.
2
) Bijvoegsel E. S. B., 13 April 1932.
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schommelingen zonder veel bezwaar gevolgd kunnen worden.
De positie van ijzer en staal ten opzichte van het aanpassingsproces is dus vrij gunstig te noemen. Hoewel de consumptie
geweldig is verminderd, volgt de productie de afnemende consumptie vrij snel, terwijl de prijzen minder catastrophaal gedaald
zijn dan de prijzen der agrarische producten. Uit het verloop
der prijzen blijkt niet, dat ijzer en staal bij het uitbreken van
de wereldcrisis tot de voorhoede van de goederen, waarbij de
prijsdaling begon, behoorden. De gemiddelde prijs was in 1930
nog maar weinig lager dan in 1929 en zelfs nog hooger dan in 1928.
§ 13.

Gerst.

De verbouw van gerst is in de jaren voor 1929 in tegenstelling met haver tamelijk uitgebreid, hoewel de productie van dit
graan voor den oorlog betrekkelijk belangrijker was.
Het verloop in millioen H.A. was voor de wereld (zonder Rusland en C h i n a ) : *)
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 1930
24,7

24,7

De productie
1923
Wereld
31,7
Rusland
7,0
Wereld—
Rusland
24,7

25,9

25,5

25,0

27,7

29,6

29,0

had het volgende verloop (in millioen t o n ) :
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
31,6 32,3 32,8 36,0 42,1 45,2
6,9 6,4 7,3 4,4
5,6 7,1
24,7 25,9 2 5,5 31,6 36,5 38,1 36,2 ) 31,6 )
2

2

De cijfers van China zijn hierin niet begrepen; de productie
van dit Rijk aan gerst bedraagt omstreeks 6,5 millioen ton.
Een ander overzicht over de met gerst bebouwde oppervlakte
en de productie van de laatste jaren geven de volgende c i j f e r s ) :
3

Oppervlakte in duizend H.A.
gem.
1931
1932
1926/30 1931/32 1932/33
Europa
9.762 10.213 10.097
Rusland
7.353
6.820 6.608
N.Amerika 6.448
6.150 7.137

Productie X 100.000 K.G.
gem.
1931
1932
1926/30
1931/32 1932/33
133.100 124.931 143.751
59.007
—
—
82.362
57.822 85.139

Totaal

264.365 232.262 274.260

.

j

24.492

21.593 22.419

0 Annuaire International de Statistique Agricole, 1930/31.
2
) Schatting.
3
) Revue Internationale d'Agriculture, September 1932.

52
Van de wereldproductie van gerst wordt omstreeks 10 % internationaal verhandeld; relatief wordt dus nog een iets grooter
deel van gerst geëxporteerd dan dit bij maïs het geval is. Absoluut is gerst voor den wereldhandel van minder belang dan maïs.
In geld uitgedrukt is de wereldproductie van maïs nl. ruim 3 X
grooter.
Ten opzichte van haver is de wereldproductie van gerst ongev e e r d X kleiner, doch de wereldhandel van gerst ongeveer 2 X
belangrijker.
Behalve voor voederdoeleinden wordt gerst in groote hoeveelheden gebruikt voor de bierbrouwerijen.
Het prijsverloop was op verschillende markten nogal uiteenloopend; hoewel de algemeene tendens sedert 1929 ook sterk
dalende was, kwamen perioden voor, dat de gerstprijs tot 35 a
40 % boven de maïsprijzen kon stijgen (begin 1932).
Dergelijke niveauverschillen kunnen echter niet lang gehandhaafd blijven, daar de productie tegenover de andere granen
dan sterk gestimuleerd wordt en de verhoudingen weer hersteld
worden. Eind 1932 was de gerstprijs dan ook meer in overeenstemming met de andere granen.
Zuid-Russische gerst noteerde loco Rotterdam/Amsterdam per
100 K.G. (voor vergelijking zijn de maïsprijzen hierbij tevens
opgenomen) * ) :
1925
11,80
11,57

gerst
maïs

1926
9,85
8,71

1927 1928 1929
11,85' 11,42 9 —
8,80 11,30 10,20

1930
5,60
6,84

1931
5,36
4,25

1932
5,04
3,86

Van de wereldvoorraden geven de volgende cijfers, die betrekking hebben op de zichtbare voorraden in Canada en de Ver.
Staten van Amerika, een b e e l d ) :
2

X

Dec. 1927

2

ton

Dec. 1929

Dec. 1930

879

694

Juli 1929

Juli 1930

Juli 1931

398

640

396

325

Dec. 1928
702

Juli 1928
131

duidend

Bijvoegsel E. S. B., 25 Jan. 1933.
) Annuaire International de Statistique Agricole 1930/31.
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De overschotten in Amerika en Canada waren dus nimmer
catastrophaal hoog en bedroegen in Juli 1929 bij het uitbreken
van de wereldcrisis slechts ongeveer 1 % van de wereldproductie
en omstreeks 15 % van den wereld-export.
Uit de cijfers blijkt dus, dat de positie van gerst niet primair
heeft bijgedragen aan het optreden van de wereldcrisis, hoewel
de prijsdaling aanvankelijk nog heftiger was dan de prijsdaling
van de tarwe. De ontwikkeling van de wereldvoorraden vertoonde geen verontrustend karakter, zooals dit bij tarwe het geval was, hoewel de cijfers van 1929 en 1930 in ongunstiger zin
verliepen. Bovendien blijkt uit nadere beschouwing, dat gerst
sneller reageert op lagere en hoogere prijzen. De productie na
1929 is tamelijk ingekrompen, zoodat zelfs begin 1932 een gering
tekort bestond, wat eind 1932 reeds weer in een te veel was veranderd. Er schijnt dus bij gerst een aanpassing te bestaan, die
in deze wereldcrisis bij tarwe niet plaats heeft, zoodat we kunnen
eoncludeeren, dat een herstel van de gerstmarkt geheel afhangt
van een herstel op de tarwemarkt.
Minder gunstig voor de positie van de gerst in deze crisis is
verder de afname van het bierverbruik, welke afname in het
bijzonder in Duitschland zeer groot is.
Indexcijfers van de bierproductie in Duitschland * ) :

§ 14.

1928

1929

1930

1931

1932

100

103 .

92

71

60

Koffie.

De in geld uitgedrukte gemiddelde jaarlijksche productie bedroeg tusschen 1920 en 1930 1,2 milliard gulden; dit is iets minder dan 10 % van het bedrag, dat voor tarwe genoemd is.
Toch is het belang van koffie in de depressie vrij groot, vooral
omdat de teelt van koffie zeer gespecialiseerd is en de welvaart
van een rijk als Brazilië zeer van de koffieprijzen afhankelijk is.
Bovendien wordt ongeveer 90 % van de geheele koffieproductie
internationaal verhandeld, wat aan koffie ook een betrekkelijk
groote rol voor de conjunctuur geeft.
De wereldproductie had vanaf 1922/23 het volgende verloop
in millioen t o n n e n : )
1

*) Annuaire Statistique de la S. D. N., 1931/32 en 1932/33.
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1922T23

'ZMVi

'24A25

W 2 6 '28T27

'27/'28

"88/29

'29/30

'30/'31 '31T32 '32/'33

Wereld . . 1,16 1,71 1,24 1,51 1,51 2,29 1,33 2,48 1,51 2,15 1,72
Brazilië .0,61 1,17 0,66 0,90 0,88 1,57 0,66 1,74 0,79 1,56 1,14
Wereld —
.
Brazilië
0,55 0,54 0,58 0,61 0,63 0,72 0,67 0,74 0,72 0,59 0,58
Uit deze cijfers blijkt de overweldigende invloed van de koffieproductie van Brazilië op de wereldtotalen. De fluctuaties van
de opbrengsten van de andere productiegebieden zijn op zichzelf
wel tamelijk groot, doch heffen elkaar eenigszins op, zoodat door
Brazilië, dat omstreeks / van alle koffie voortbrengt, de toon
wordt aangegeven.
2

8

De prijzen verliepen in d e laatste jaren als volgt :
(Robusta

1925
61,4

1926
55,4

loco

Rotterdam

1927
46,9

1928
49,6

in

cents

1929
50,7

per

'•/s

1930
32,0

K.G.*))

1931
25,0

1932
24,0

De wereldvoorraden zijn in de laatste jaren zeer veel grooter
geworden en bedroegen per eind December voor Santos en Rio
in millioenen balen ) :
1

1298
13,6

1929
20,0

1930
24,1

1931
27,4

1932
22,8 )
2

De voorraden per eind December 1931 bedroegen ongeveer
\y% maal de jaarlijksche wereldconsumptie.
Volgens mededeeling van de „Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung" bedroegen de wereldvoorraden van dit product
per eind December in millioen t o n :
1925
0,57

1926
0,65

1927
1,10

1928
1,09

1929
1,41

1930
1,64

Ook uit deze schattingen blijkt de buitengewoon ongunstige
voorradenpositie van de koffie.
Het aanpassingsproces van de koffie stuit op zeer veel bezwaren, die speciaal voor dit product gelden.
In de eerste plaats is koffie een meerjarig product, dat eerst
omstreeks vier tot zes jaren na het planten oogsten begint te
leveren. De prijzen van koffie vertoonen, evenals die van tarwe,
maïs en katoen een tegengesteld correlatief verloop met de cijfers
1
2

) Bijvoegsel E. S. B. van 25 Jan. 1933.
) Eind Nov. 1932.
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van de wereldvoorraden ). Bij geringe wereldvoorraden stijgen
de prijzen, en omgekeerd. Deze verhouding is in den laatsten tijd
echter herhaaldelijk verbroken door het optreden van het Brapliaansche Instituut ter verdediging van de koffie. Een studie van
Dr. H A N S ROTH ) heeft aangetoond, dat de prijs van koffie een
12- ä 17-jarige cyclus vertoont, die betrekkelijk weinig met de
algemeene conjunctuur te maken heeft. De verklaring van deze
prijscyclus is de volgende: Wanneer tengevolge van het verminderen der voorraden een prijshausse een paar jaar aan den
gang is, wordt de aanplant van koffie sterk uitgebreid. Hierdoor
ontstaat vier tot zes jaar later een sterke toename van de productie, waardoor de voorraden toenemen en de prijzen dalen,
terwijl de consumptie hierop betrekkelijk zeer weinig reageert.
De prijsbaisse begint dus omstreeks 6 ä 8 jaar na het begin van
de prijshausse. De door de prijsdaling veroorzaakte verminderde
aanplant begint eerst weer na 6 ä 8 jaar zijn invloed op de oogsten te doen gevoelen, waarmee de cyclus gesloten is.
Bovendien komen nog zeer onregelmatige jaren met buitengewoon groote en zeer kleine oogsten voor, waardoor de marktpositie van koffie steeds tamelijk onzeker is.
Dr. ROTH heeft geconstateerd, dat er nagenoeg geen verband
bestaat tusschen koffieprijzen en industrieele conjunctuur. Soms
treedt de prijsdaling gelijktijdig op, doch dit meent hij dan, meer
aan een toeval te moeten toeschrijven. In 1929 was de koffie weer
aan een nieuwe prijsdaling toe, waardoor de koffiecrißis toevallig
met de wereldcrisis samenviel, waarbij zonder twijfel door wederzijdsche beïnvloeding èn koffiecrisis èn wereldcrisis een ernstiger
karakter moest krijgen.
De aanpassing van de koffieproductie aan de lagere prijzen
verloopt dus zeer langzaam. Het spreekt vanzelf, dat de zgn.
koffievalorisatie in Brazilië de aanpassing vertraagt en het behoeft in deze omstandigheden geen verwondering te wekken, dat
men in Brazilië — ten einde raad — is overgegaan tot het vernietigen van dé mindere kwaliteiten. Plannen bestaan om wekelijks 300.000 baal, of in een jaar tijd 16 millioen baal te vernieti1

2

*).. De Nederlandsche Conjunctuur, Juni 1930, blz. 18.
2
) Die Uebererzeugung in der Welthandelsware Kaffee Im Zeitraum
von 1790—1929. Beiträge zur Erforschung der wirtschaftlichen Wechsellagen Aufschwung. Krise, Stockung. Herausgegeben von Arthur Spiethoff,
Bonn, Heft 2, Jena, Gustav Fischer, 1929.
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g e n ) . Het moet den meest nuchteren beoordeelaar voorkomen, dat het systeem van aanpassing, wat met vernietiging
der voorraden werkt, economisch niet verantwoord is en dat het
èn uit sociale èn uit economische overwegingen noodig wordt
om uit te zien naar andere middelen van aanpassing. Het feit,
dat de schrijver van een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 23 Augustus 1932 aan het eind van de bespreking
over de koffievernietiging opmerkt: „De rijkdom van den bodem
heeft Brazilië in het verderf gestort", pleit niet voor de juistheid
van de economische organisatie op het gebied van koffie.
Aan de zijde van de consumptie zijn ook zeer weinig gunstige
factoren voor de koffie aan te wijzen. Wel nam de wereldkoffieconsumptie tot 1929, speciaal in Duitschiand, toe; nu — in
1932 — zijn er echter teekenen, die er pp wijzen, dat de koffieconsumptie onder invloed van de verarming begint te verminderen. Evenals dit bij andere producten (als suiker) het geval
is, heeft de lagere prijs relatief veel grooter beteekenis voor den
producent, dan voor den consument. De koffieplanter kon bijv.
per 1 M a a r t 1932 db 7 y cent per k K.G. voor zijn product
besommen, terwijl de noteering in Rotterdam toen ± 21 cent
bedroeg, bij welken laatsten prijs nog allerlei onkosten komen,
voor de consument uiteindelijk zijn koffie drinkt.
Volgens een bericht van de Bank of London and South
America in het Algem. Handelsblad van 26 Aug. 1932, zou het
Europeesche verbruik in de eerste 5 maanden van 1932 met
22 % verminderd zijn, terwijl de vermindering van het koffieverbruik in de Ver. Staten van Amerika van Juli 1931 tot Mei
1932 3 % zou bedragen. Men rekent, dat de uitvoer van Santos,
die in het landbouwjaar 1929/30 10,09 en in 1930/31 9,69 millioen
balen beliep,, in 1931/32 slechts 9,5 millioen balen zal bedragen,
een afname tegenover 1929/30 dus van 5 %.
Bovendien heeft de vraag naar koffie de tendens in het verloop van den tijd minder elastisch te worden. Dit verschijnsel,
dat a priori bij verdere toeneming der Welvaart voor steeds meer
producten te wachten is, wordt voor koffie aangetoond door
Dr. T h . VAN LUYTELAER en Dr. J. TINBERGEN in de Economist
1

x

2

1
) Volgens een bericht in de E. S. B. van 19 Juli 1933 (bijvoegsel
blz. LXXXII) zouden per 30 April 1933 16.600.000 balen koffie in Brazilië vernietigd zijn. Plannen bestaan om nog 12.000.000 balen te vernietigen.
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van Juli-Aug. 1932 blz. 517 e.v. (zie speciaal blz. 535). Hierdoor
zal het in toenemende mate bezwaarlijk zijn bij de sterk wisselende oogsten en voorraden zonder valorisatie-maatregelen op
het vrije marktmechanisme te vertrouwen.
De positie van de koffie is dus allerslechtst. De volgende ongunstige factoren doen zich voor:
le. de wereldvoorraden zijn exceptioneel hoog (verminderen
door vernietiging);
2e.

de aanpassing door zgn. natuurlijke inkrimping duurt gewoonlijk 6 a 8 jaar eer de productie zoo is ingekrompen,
dat een nieuwe prijshausse kan ontstaan. De vernietiging
der voorraden, waarmee men de aanpassing tracht te ver- .
snellen, is sociaal en economisch onaanvaardbaar;

3e.

de consumptie neemt in de depressie af. Déze afname is
lang niet zoo groot als die van industrieele grondstoffen,
doch is voor een product als koffie zeer onaangenaam.

§15.

Koper.

De gemiddelde jaarlijksche koperproductie bedroeg tusschen
1920 en 1930 ongeveer 1 milliard gulden. In 1930 was dit bedrag zelfs 1,1 milliard gulden en overtrof toen de koffie, waarmee
het tusschen 1920 en 1930 ongeveer gelijk stond.
In millioenen tonnen waren de cijfers voor de wereld en voor
Rusland ):
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Wereld . . 0,89 1,24 1,34 1,42 1,49 1,55 1,75 1,97 1,64 1,42 0,92
Rusland . 0,001 0,002 0,003 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05
Evenals bij ijzer constateeren we dus na 1929 een snelle vermindering van de productie, welke vermindering voor een groot
deel voor rekening van de Ver. Staten van Amerika is gekomen,
waar de cijfers voor de laatste jaren de volgende zijn :
1929
1930
1931
1932
1,07
0,78
0,56
0,28
1

Het verloop der prijzen van Standaard loco London per Eng.
ton in £ sterling was de laatste jaren ) :
1925
1926
1927
1928 1929
1930 1931 1932
62
58
56
64
75
55
36
23
2

*) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1931/32.
2
) Bijvoegsel E.S.B. van 25 Jan. 1933.
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De prijzen wijzen er geenszins op, dat de positie van koper
bij het begin van de depressie voor het uitbreken van de crisis
van primair belang is geweest. De prijs bleef zelfs tot begin
1930 boven 70 £ per Eng. ton. De ver doorgevoerde internationale kartelvorming versterkte aanvankelijk het vermoeden, dat
de prijs van dit product, ondanks de afnemende consumptie vrij
stabiel zou blijven. Deze verwachting is niet uitgekomen, vooral
omdat de rijke Belgische kopermijnen (Katanga) zoo voordeelig
konden produceeren,, dat in het kartel oneenigheid is ontstaan
over de noodzakelijke restrictie, vooral na het verhoogen der
invoerrechten in de Ver. Staten van Amerika.
Cijfers omtrent de koperconsumptie ) leeren, dat de productie
zich vrij goed aan de verminderde consumptie heeft aangepast,
evenals dat bij de ijzerproductie het geval is geweest.
De cijfers "van 1929 1930 1931 en 1932 zijn:
l

productie

1,97

1,64

1,39

0,82

consumptie

1,90

1,57

1,25

0,68

Evenwel is evenals bij steenkolen de aanpassing in het eerste
jaar met verminderde consumptie (1930) beter geweest dan in
1931 en in 1932. Ook bij deze industrieele grondstof is bij een
herstel der welvaart een behoorlijke aanpassing der productie
aan kleine schommelingen in het verbruik te verwachten.
De wereldvoorraden van koper bewegen zich als volgt:
1928

1929

292

401

(in 1000 ton)
1930
1931
535

700

1932
1000 )
2

De positie van koper in verband met aanpassing van dè productie aan de verminderde vraag, is dus tamelijk gunstig, want
hoewel het verbruik sterk vermindert, blijkt de productie hierop
snel te reageeren.
§16.

Rubber.

De gemiddelde jaarlijksche wereldproductie van rubber tusschen 1920 en 1930 bedroeg ongeveer 1 milliard gulden, welk
1
2

) Zie Year Book of the American Bureau of Metal Statistics.
) Telegraaf dd. 17/10/'32.
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bedrag ondanks toeneming van de productie voor 1930 evenwel
veel geringer was door de zeer lage prijzen van dit product.
De uitbreiding van de productie in verband met de toenemende
vraag door het snel groeiende automobielverkeer is in tegenstelling met de uitbreiding van de productie van een artikel als
suiker met vrij groote schokken ) verloopen, waarbij groote
prijsverschillen optraden.
In de laatste jaren is de wereldproductie als volgt verloopen:
1

(x 1000 ton) 2 )
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

413

431

528

629

617

667

876

833

810

718

Vrijwel de geheele wereldproductie wordt geëxporteerd, waardoor rubber voor den internationalen handel van zeer groot belang is. Ruim de helft van de poductie is voor rekening van
Malakka, 30 % voor Ned.-Indië.
De prijzen van Standard ribbed smoked sheets loco London
in shillings per 1b. waren de v o l g e n d e ) :
3

1925
31—

1926 1927
1928
2/— 1/6 —/10,75

1929
—/10,25

1930
—/5,88

1931
—\3

1932
—/U5

of van crêpe no. 1 loco London in goudfranken per K.G.:
1923
3,03

1924
3,98

1925
10,60

1926
4,39

1927
4,62

1928
2,03

1929
1,81

1930
0,98

1931
0,55

De ontwikkeling van de voorraden was in duizend tonnen als
volgt:
(per eind December)
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
In Londen
5,5
Wereldvoorr. ) —
) 152
* eind Nov. 1932.
3

4

48,4
—
234

63,4
—
266

19,7 54,3 77,3 69,5 92 *
— 334,5 479,9 623,6 6 0 4 *
233 313 454

) Zie grafiek op blz. 107 in de Economist van Febr. 1932 (artikel
„Rubber" door G. A. P. WEYER).
2
) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1932/33.
3
) E.S.B. Bijvoegsel van 25 Jan. 1933.
*) Vierteljahrshafte zur Konjunkturforschung.
1
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De consumptie van rubber heeft, gezien de sterk toenemende
voorraden, de productie niet bijgehouden. De totale wereldconsumptie van de laatste jaren kan worden aangenomen te bedragen :
1930
1931
1932
wereldconsumptie in 1000 ton
714
672
625
Van deze hoeveelheid namen de Ver. Staten van Amerika aanvankelijk meer dan de helft, in 1932 ongeveer de helft, waaruit
kan blijken, dat de welvaart in de Ver. Staten van primair belang is voor de rubberconsumptie.
Evenals koffie, is rubber een product van een meerjarig gewas.
Het duurt ook omstreeks 6 jaar voor een rubberboompje t a p baar is en begint te produceeren. Het jaar 1925 met de enorm
hooge rubberprijzen heeft tót groote uitbreiding van hef areaal
geprikkeld, zoódat de potentieele productie van rubber in 1930
en volgende jaren nog geweldig toeneemt.
Als een voorbeeld, hoe sterk de potentieele productie de laatste
jaren toeneemt, laat ik hier de cijfers volgen v a n de getaxeerde
potentieele productie van bevolkingsrubber in Ned. O. Indië*) in
vergelijking met de werkelijke productie:

getaxeerde potentieele prod,
werkelijke productie

(in 1000 tonnen)
1927 J928 1929
100
100

110
91

120
109

1930 1931 1932 1933
150
90

200
90

250

300

De consumptie van rubber hangt vrijwel geheel af van het
verbruik voor automobielbanden,. De automobielproductie is
sedert 1929 sterk gedaald, nl. in d u i z e n d t a l l e n ) :
2

1924

1925

4.118 4.885

1926

1927

5.005 4.185

1928

1929

1930

5.243 6.308 4,135

1931

1932

3.049

1.970

waarvan de Ver. Staten van Amerika ongeveer 80 %.
Het aantal automobielen in bedrijf, dat per eind December
1930 op 36 millioen werd getaxeerd, schijnt echter niet veel af
te nemen, terwijl uit de consumptiecijfers van rubber ook volgt,
) Ir. G. C. W. TERGAST, Bevolkingsrubbercultuur, Afl. No. 8, Febr. ,32
van „Landbouw" (Buitenzorg) blz. 541.
2
) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1931/32 en 1932/33.
1
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dat de rubberconsumptie veel minder afneemt, dan uit de cijfers
van de automobielproductie alleen zou volgen.
Aantal automobielen (in duizendtallen)*):
auto's
motorf.

1926
27.650
1.726

1927
29.316
1.946

1928
32.130
2.389

1929
35.207
2.660

1930
36.005
2.807

1932
35.441

1933
33.400

Een ongunstige factor voor rubber is het feit, dat de autobanden steeds beter van kwaliteit worden en mede dank zij de
verbetering in wegenbouw steeds langer mee kunnen.
De aanpassing van de rubberproductie bij het steeds grooter
wordende productie-apparaat en de afnemende consumptie, gaat
met zeer veel bezwaren gepaard.
Uit een grafische voorstelling in het artikel „Bevolkingsrubbercultuur" van Ir. G. C. W. T E R G A S T ) blijkt, dat de aanpassing
vrij groot is op Ceylon eri: bij de bevolkingsrubbercultuur in Ned.
Indië. Op Ceylon schijnen de cultuursystemen verouderd te zijn
en heeft men weinig reserve voor jongere aanplantingèn, doch
de aanpassing van de bevolkingsrubber moet worden toegeschreven aan het half- of nietkapitalistische productiestelsel van den
inlander, die weinig met kostprijzen te maken heeft, en doorproduceert, zoolang hij nog maar eenige centen voor zijn arbeid
ontvangt en anders den tap zonder catastrophen s t a a k t ) .
De Europeesche ondernemingen kunnen niet zoo gemakkelijk
den tap staken en doen dat in vele gevallen eerst, wanneer de
kasmiddelen de verdere exploitatie niet toelaten ) .
Volgens een bericht van het Centraal Kantoor v. d. Statistiek
te Batavia, hadden op 30 April 1932 de Europeesche ondernemingen op 18 % van het tapbare areaal van ultimo 1931 den
t a p gestaakt. Volgens het verslag over 1931 van de Internationale
Vereeniging voor de rubber- en andere cultures in Ned. Indië
bedroeg de totale met rubber beplante oppervlakte van de Europeesche rubbercultuur aan het einde van 1930 in Ned. Indië
2

3

4

*) Annuaire Statistique de Ia S.D.N. diverse jaargangen en verslag over
1932 van de Inter. Ver. voor de Rubber- en andere cultures in Ned.-Indië.
2

)
)

Ir. G. C . W . TERGAST, ta.p. pag. 543.
G. A. P. WEYER, Febr. 1932 nummer

van de Economist. Artikel
„Rubber".
*) Zie ook Th. LIGTHART, Prae-advies over de Landbouwcrisis voor de
Ver. v. d. Staathuishoudkunde en de Statistiek (Mart. Nijhoff 1931), blz.
32, e.v.
3
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573.014 H.A., waarvan 369.250 in productie. Het tapbare areaal
kan in de naaste toekomst dus nog belangrijk grooter worden.
Een gunstige factor voor de Europeesche ondernemingen is
gelegen in het feit, dat men door betere productiemethoden de
kostprijzen sterk heeft kunnen drukken, zoodat bij een flinke
prijsverbetering door veel ondernemingen weer winst zou kunnen worden gemaakt.
Een verdere gunstige omstandigheid is gelegen in de afname
van de productie van zgn. geregenereerde rubber. Toeneming
van de consumptie is niet waarschijnlijk te achten zoo.lang de
algemeene conjunctuur niet verbetert. Hooge of lage rubberprijzen • hebben betrekkelijk weinig invloed op de vraag n a a r
dit product, omdat de prijs van de rubber slechts een ondergeschikte factor uitmaakt in de kosten voor het verkeer per
automobiel.
Toepassing in het groot van rubber voor andere doeleinden
laat nog op zich wachten. Voor wegbedekking blijft dit product
ondanks de lage prijzen te duur.
Ongunstig voor de producenten is voorts het feit, dat bij een
geringe prijs verhooging de productie speciaal van bevolkingsrubber, gezien de groote potentieele productie, kan worden uitgebreid, zoodat aan een grootere vraag, die in de toekomst mogelijk weer ontstaat, spoedig kan worden tegemoet gekomen, terwijl
tevens bij hoogere prijzen het regenereeren van rubber weer meer
in zwang kan komen.
In deze omstandigheden is de mogelijkheid zeer groot, dat d e
rubberprijs de eerste jaren weinig boven den kostprijs van d e
goede ondernemingen uit zal gaan en daardoor de uitbreiding
Van het beplante areaal eenige jaren zoo goed als stop zal staan..
Hierbij is het geenszins onwaarschijnlijk te achten, dat over een
aantal jaren bij een herstel der welvaart de wereld weer voor
een groot rubbertekort zal komen, evenals in 1925, en dat d e
prijzen dan weer zoo zullen stijgen, dat het areaal te veel u i t gebreid wordt, met na 6 k 8 jaren weer te groote productie, lage
prijzen, enz.
§ 17.

Thee.

Het aandeel Van thee in de wereldconsumptie was tusschen
1920 en 1930 gemiddeld ruim de helft geringer dan dat v a n
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koffie. De productie in geld bedroeg per jaar ongeveer een half
milliard gulden.
In duizend tonnen zijn de productiecijfers voor de wereld zonder China sedert 1921 de volgende g e w e e s t ) :
1

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
282

312

351

371

366

391

403

417

437

412

423

Van China zijn de gegevens geheel onbekend, doch men schat
de binnenlandsche consumptie op 300 a 500.000 ton per jaar.
Het prijsverloop op de theeveilingen te Amsterdam voor J a v a en Sumatrathee in cents per V K.G. was als v o l g t ) :
2

2

J925'

1926 1927 1928 1929 1930

84%

94

83

75

69

61

1931

1932

42.%

28%

Cijfers omtrent totale wereldvoorraden zijn niet bekend, doch
volgens een studie in „De Nederlandsche Conjunctuur" van Juni
1930 blz. 20/21 hadden de voorraden van het thee-etablissement
te Amsterdam denzelfden invloed op de prijzen als de wereldvoorraden van de belangrijkste agrarische stapelgoederen. D e
prijzen vertoonden nl. een tegengesteld verloop van jaar tot jaar
tegenover de voorraden.
De voorraden te Londen en te Amsterdam hadden het volgende verloop ) :
2

(cijfers van London x millioen Ibs., te Amsterdam x 45.000 K.G.)
per eind December:
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
'London
Amsterdam

187
191 213 221 260 262 245
285,8
31,5 57,4 64,7 88,2 69,6 68,5 89,4 64,2

De aanpassing van de theeproductie aan de lagere prijzen gaat
betrekkelijk veel gemakkelijker in zijn werk dan de aanpassing
van de overige agrarische grondstoffen. Bij lagere prijzen wordt
nl. algemeen de meer fijne pluk toegepast, wat de kwaliteit ten
goede komt, doch de kwantiteit nadeelig beïnvloedt. Toch is de
statistische positie van dit product in het laatst van 1932 slechter
geworden.
*) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1932/33.
2
) Bijvoegsel E.S.B. van 25 Jan. 1933.
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Uit het jaarverslag over 1931 der Ver. v. d. Theecultuur in
Ned. Indië blijkt, dat in 1930 de opbrengst per H.A. 775 K.G.
tegen 862 K.G. in 1929 bedroeg.
Bij een behoorlijk welvaartspeil baart dus de positie van thee
zeer weinig zorg; de aanpassing regelt zich dan zonder ernstige
schokken. Ook nu in de tegenwoordige wereldcrisis blijkt weinig
bezorgdheid te bestaan ten opzichte van de toekomst van de
thee-ondernemingen.
Ondanks de vrij gunstige vooruitzichten worden toch nog
restrictieplannen ontworpen, die beoogen de productie in Ned.Indië, Britsch-Indië en Ceylon met 15 % te verminderen. Deze
restrictie zou onder gouvernementscontröle moeten worden doorgevoerd.
§ 18.

Tin.

Tin is het minst belangrijke product van de door ons besproken serie. De gemiddelde productie tusschen 1920 en 1930
bedroeg jaarlijks 0,4 millard gulden.
De jaarlijksche productie in duizend tonnen b e l i e p ) :
1

1922
132

1923
142

1924 1925 1926 1927
149 150 155 164

1928 1929 1930 1931
185 190 179 151

De wereldvoorraden bedroegen per eind December X
long t o n s ) :

1932
(110?)
1000

2

17,1 15,8 15,6 24,9 32,4 46,6 59,2 55,9
of in % v. h. Verbruik

11

11

11

15

18

30

44

47

De prijzen per Eng. ton loco London waren in £ sterling:
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
262 292 290 227 204 142 110 97
Merkwaardig is hier het stijgende prijsverloop van 1927 tot
1929, terwijl de wereldvoorraden reeds toenamen. De prijs in
1930 is weer op het peil van 1927, terwijl toch de wereldvoorraden in 1930 reeds 3 X grooter waren dan in 1927. Wellicht
moet dit verloop worden toegeschreven aan manipulaties van
de tinpool.
De aanpassing aan de verminderde consumptie geschiedt in
2

Annuaire Statistique de la S.D.N. 1932/33.
) Zie bijvoegsel E.S.B. van 25 Jan. 1933.
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deze depressie op een kunstmatige basis. De producenten hebben
nl. door onderlinge overeenkomst besloten de productie te beperken. D a t de prijs in weerwil hiervan niet kon stijgen en de
wereldvoorraden nog toenamen, moet worden toegeschreven aan
het feit, dat het verbruik van tin nog meer afnam, dan de productie volgens het restrictieschema. Of de inkrimping van de
productie zonder restrictieschema langzamer zou zijn verloopen,
moet in analogie met het verloop van de aanpassing bij de overige
metalen worden betwijfeld.
N a midden 1932 zijn de tinprijzen gestegen, evenals die van
andere metalen, hoewel de prijsstijging niet geheel gehandhaafd
kon blijven. Toeneming van de consumptie door de lage prijzen heeft niet plaats. De tinprijs is slechts van zeer ondergeschikt
belang voor de voorwerpen, die er van gemaakt worden, zoodat
het tinverbruik primair is en de vraag onelastisch.
Bij een herstel van de welvaart schijnt de positie van tin
weinig zorg te zullen baren, vooral in verband met het feit, dat
de internationale controle op de productie van dit metaal vrij
volledig is.
§ 19.

Overige

grondstoffen.

De overige agrarische en industrieele stapelproducten hebben
voor de conjunctuur een geringere waarde. De gemiddelde jaarlij ksche productie van de behandelde goederen bedroeg tusschën
1920 en 1930 ongeveer 95 milliard gulden, zoodat de waarde van
het laatst behandelde product nog slechts minder dan k % van
de som van de waarden der vorige producten uitmaakte. Lood en
zink zijn ook nog van tamelijk belang, doch wijken in aanpassing weinig af van de overige metalen; ook bij deze producten
neemt de voortbrenging na 1929 zeer sterk af. Dit kan blijken
uit de volgende productiecijfers (in duizend tonnen) * ) :
x

*) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1931/32 en 1932/33.
5
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1922

Lood

Zink

Wereld
Rusland

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1122 1252 1381 1565 1660 1770 1761 1819 1694 1420
0,6
1,0
2,6
1,6
1,3
1,2
8,4 14
20
1

Wereld
Rusland

1923

1122
715

1251

1

1380 .1564

1659

1769

1758

1811

1680

1400

946 1003 1134 1219 1307 1401 1452 1398 1005
0,2
2,3
0,5
1,5
2,3
4,4
1,9
4,7 11,4
946

1002

1131

1217

1305

1399

1448

1393

994

94

142

168

178

197

210

241

273

266

223

Wereld

12

31

35

37

34

35

51

57

54

37

' Wereld
Rusland

170
3

255
7

254
9

320
12

348
18

338
21

363
26

410
35

341
50

243
65

248

245

308 . 330

317

337

375

291

178

215

205

256

245

248

382

218

149

715
Aluminium
Wereld
Nikkel

Asbest'

1
Canada

167
143

§ 20.

Granen

272

samengeteld.

W a a r de prijzen der granen onderling van elkaar afhankelijk
zijn en voornamelijk beheerscht worden door den prijs van tarwe,
volgt hieronder een overzicht over de gezamenlijke productie van
granen gedurende de laatste jaren.
In millioenen H.A. werd geoogst: 1 )
1923
1924 1925
Tarwe
90,2 87.3 88,9
Rogge
18,7
17,4
18,6
Gerst
24,7 24,7 25,9
Haver
43,3 43,9 45,0
Maïs
72,2 70,2 72,7
Rijst
52,7 54,3 55,1
Samen

(wereld zonder
1926 1927
91,8 94,5
18,2
19,1
25,5 25,0
44,1 42,2
71,6 71,5
54,3 54,0

Rusland en China)
1928
1929 1930
97,9 96,5 100,1
19,6
18,6
19,0
27,7 29,6 29,0
42,5 42,3 41,9
74,9 76,2 76,4
55,8 54,9 56,3

301,8 297,1 306,2 305,5 306,3 317,4 318,5 323,3

Voor een vergelijking der oppervlakten met granen bezaaid
in 1931 en 1932 kan een optelling van de volgende, reeds in dit
geschrift vermelde cijfers voor de belangrijkste productielanden
*) Annuaire International de Statistique Agricole, diverse jaargangen»
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op het Noordelijk Halfrond en buiten Rusland, gelden (in millioenen H . A . ) :
Gem. 1926/30
Tarwe
80,3
Haver
34,7
Rogge
17,4
Gerst
16,2

.1931
81,6
34,0
16,9
16,4

1932
82,3
34,8
16,9
17,1

Samen

148,9

151,1

148,6

Ook in het totaal met granen beteeld areaal komt dus ondanks
de overproductie en ondanks de zeer lage prijzen, die vrijwel
overal verliesgevend zijn, geen verandering, die een spoedige
aanpassing van de productie aan de lage prijzen zou doen verwachten. Een zelfde traagheid kwam tusschen 1890 en 1900 voor,
zooals uit een tabel op blz. 102 zal blijken.
Het Internationaal Landbouw-Instituut te R o m e ) publiceerde
de volgende cijfers omtrent de totale graanoogsten in de laatste
jaren op de wereld (zonder Ruslanden China) (in millioenen t o n ) :
1

Tarwe
Rogge
Gerst
Haver

1929
94,0
24,8
30,5
48,0

1930
101,2
24,9
29,8
47,6

1931
99,9
20,5
24,8
43,7

1932
99,9
25,1
29,8
49,1

Samen

197,3

203,5

188,9

203,9

Behalve uit de cijfers omtrent het met granen bebouwde areaal, blijkt dus ook het gebrek der aanpassing der graanproductie
aan de lage prijzen uit de opbrengstcijfers.
§21.

Conclusies.

Bij de besprekingen over de aanpassing van de productie van
de afzonderlijke grondstoffen aan de lagere prijzen in deze crisis,
is voornamelijk gelet op de hoofdzaken. Een meer gedetailleerde
analyse van de aanpassing der productie aan kleinere prijsveranderingen is hierbij niet gemaakt, hoewel deze analyse van
groot belang is voor het optreden van prijsschommelingen van
afzonderlijke producten onder het nader te bespreken stelsel der
*) De Wereldproductie van Granen. E.S.B. 7 Dec. 1932, blz. 980.
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grondstoffenvaluta. Belangrijke gegevens hieromtrent zijn o.a.
gepubliceerd in „De Nederlandsche Conjunctuur" van December
1931 in een artikel, getiteld: „Enkele cijfers en lijnen betreffende
de wereld-akkerbouw". De conclusies, waartoe de beschouwingen
van dit artikel leiden, zijn in hoofdzaak de volgende:
„De industriëele productie schommelt veel sterker dan de agrarische. De prijzen der agrarische producten schommelen sterker
dan die der industriëele.
„Een prijsstijging of -daling van de agrarische producten van
10 % veroorzaakt een vergrooting of verkleining van het oppervlak van 0,8 % Een daling of stijging van gemiddeld 4,6 % van
het beschikbare aanbod, veroorzaakt een prijsstijging of -daling
van 1 0 % .
„De wederopbouw in Rusland heeft de zwakke tendens in de
prijzen der agrarische producten bevorderd.
„De zeer groote oogst in 1928 heeft het slinken der voorraden
verhinderd.
„De omslag der industriëele conjunctuur in 1929/30 heeft den
laatsten steun aan de prijzen der agrarische producten ontnomen."
Andere beschouwingen omtrent deze aanpassing zijn o.a. gepubliceerd door Prof. Goudriaan in de E. S. B. van 12 en 19
Oct. 1932, waarbij hij tot de conclusie komt, dat de agrarische
producenten beter reageeren op kleine prij sveranderingen, dan op
groote. M.i. is dit een gevolg van de omstandigheid, dat d e l a n d bouwers in tijden van goede conjunctuur gemakkelijker van het
eene op het andere gewas kunnen overstappen, omdat dan de
keuze voor het telen van rendabele gewassen betrekkelijk groot
is, terwijl men in tijden van crisis slechts kan kiezen tusschen
gewassen, die alle min of meer verliesgevend zijn. In het eerste
geval is het productie-apparaat als geheel niet te groot en wisselen de onderdeden gemakkelijker ten opzichte van elkaar, in
het laatste geval is het productie-apparaat als geheel te groot
voor de vraag, waardoor de aanpassing in den landbouw buitengewoon bezwaarlijk wordt.
In het algemeen kan in aansluiting met de bespreking over
de aanpassing van de afzonderlijke producten aan de lagere prijzen worden opgemerkt, dat de structuurveranderingen, die de
laatste eeuw hebben bijgedragen tot verhooging der welvaart,
tevens hebben veroorzaakt, dat de vraag naar verschillende producten en grondstoffen de tendens heeft meer en meer onelastisch
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te worden. Bewezen is dit o.a. voor koffie ), te beredeneeren
schijnt dit voor meer artikelen voor dagelijksch gebruik. Het laat
zich denken, dat de elasticiteit van de vraag naar tarwe nog verder zal afnemen en bij groote welvaart, waarbij voor alle lagen
der bevolking de bevrediging van de behoefte aan brood is verzekerd, de elasticiteit van de vraag gelijk nul zal worden. Het
is bekend, dat in halfkapitalistische structuurgebieden de consumptie yan rijst nog op en neer gaat met de grootte van de
oogsten. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze elasticiteit met het
toenemen van de welvaart ook in die gebieden zal verminderen.
Men zal dus in de toekomst bij een toenemende welvaart rekening hebben te houden, met verder verminderen van de elasticiteit van de vraag naar bepaalde producten, terwijl hoe langer
hoe meer producten yan de sfeer van de elastische vraag in de
sfeer van de onelastische vraag zullen overgaan.
In overeenstemming hiermee is het verschijnsel, dat bij hoogere welvaart het aandeel van de voeding der menschen in de
totale gezinsuitgaven steeds geringer wordt. Belangrijke gegevens hieromtrent verschaft W. BAGGLI in de Revue Internationale d'Agriculture ). Ik citeer o.a.:
1

2

„Le déplacement des besoins,
, a effectivement eu cette
„conséquence: a mesure qu'augmentaient le revenu ou la consom„mation, la part reveriant a. l'alimentation dans la consommation est
„devenue toujours plus petite".
Dit verklaart, waarom bij toenemende welvaart een geringe
overproductie van agrarische grondstoffen als tarwe, steeds
moeilijker door toenemende vraag zal worden, opgeheven.
Aan de andere zijde wordt de aanpassing van de productie bij
de structuurverandering van niet-kapitalistische en half-kapitalistische in de richting van hoog-kapitalistische economische gebieden steeds moeilijjcer door de hoogere vaste kosten, die op de
productie rusten, waardoor de inkrimping van de productie steeds
moeilijker zal verloopen.
De inkrimping (of beter: de remming van de uitbreiding) van
de productie verliep tijdens de landbouwcrisis van de tachtiger
) Zie Economist, Juli-Aug. 1932, Dr. Th. van Luytelaer en Dr. J.
Tinbergen, t.a.p.
2) W . B(AGGLI) Le developpement du besoin des produits agricoles.
Revue Internationale d'Agriculture Jan. 1929, pag. 15 e.v.
1

70
en negentiger jaren van de vorige eeuw reeds zeer bezwaarlijk,
doch de bezwaren zijn in de tegenwoordige depressie zoo groot
geworden, dat ze tot op zekere hoogte de maatschappelijke elasticiteit hebben overschreden. Hiermede wil ik zeggen, dat de
maatschappelijke groepen zich verzetten tegen de aanpassing,
welke de ondergang van een zeer groot deel der producenten en
in het bijzonder der agrarische producenten noodzakelijk zou
maken.
' Wel was er tijdens de vorige landbouwcrisis ook reeds eenig
verzet te constateeren: enkele staten trachtten door protectie het
prijspeil boven dat van de wereldmarkt te forceeren, doch het
aantal staten, dat hiertoe overging, was betrekkelijk gering tegenover het aantal staten, waar de uitziekmethode werd gevolgd.
Vooral de Ver. Staten van Amerika hadden toen. nog een structuur, waarbij het uitzieksysteem maatschappelijk mogelijk was.
Hoe meer gebieden echter tot het hoog-kapitalisme kunnen gerekend worden, hoe meer gebieden over gaan zich te verzetten
tegen de aanpassing.
Bij de moeilijkheden, vooral op landbouwgebied, die in de
hoog-kapitalistische structuurgebieden bestaan om de productie
van bepaalde goederen, als tarwe, katoen, suiker, enz. in te
krimpen, komen dus hoe langer hoe meer maatregelen van verzet tegen de lage prijzen, waarbij die maatregelen over het algemeen de tendens hebben de aanpassing van de productie aan de
voor deze producten te geringe vraag, te belemmeren.
Ik meen niet, dat men dit verzet van de maatschappelijke
groepen tegen de aanpassing moet aanvaarden als een feit, waarbij men zich zonder meer heeft neer te leggen. Zonder rationeele
economische reorganisatie is een dergelijk verzet verkeerd en zal
een dergelijk verzet ten slotte gebroken worden door de economische noodzaak, wellicht ten koste van veel ellende. Doch wel
meen ik, dat waar die aanpassing in het tegenwoordige tijdsbestek en bij het tegenwoordig geldende recht, gepaard gaat met
zoo groote economische en cultureele afbraak, dat het verzet
tegen de aanpassing vrij algemeen is geworden, rationeele reorganisatie van de economische instellingen gewenscht is.
Van de afzonderlijke producten hebben we kunnen vaststellen,
dat de industrieele grondstoffen op de lage prijzen over het algemeen met een sterke vermindering der productie hebben gereageerd. Hoewel de vaste-kosten-kwestie in deze industrieën een
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groote rol speelt, is deze rol toch nog niet zoo groot geworden,
dat de aanpassing hierdoor onmogelijk gemaakt zou zijn.
Deze aanpassing blijkt' ook uit een tabel in de Econ. Stat. Berichten van 30 Aug. 1933, blz. 686, waarin de daling van productie (P.) en verbruik (V.)t.o.v. 1929 in % van 1929 is weergegeven voor enkele metalen.
Jaar
1930
1931
1932

Aluminium
P. V.
3.5 24.0
20.8 36.4
44.5 45.0

Lood
P. V.
5.5 11.2
21.9 25.1
34.7 35.6

Koper
P. V.
16.8 18.2
27.8 29.4
51.4 48.6

Zink
P. V.
3.9 14.7
31.4 29.2
46.3 42.4

Tin
P. V.
8.7 12.6
19.7 26.3
45.8 36.2

In het geheel geen aanpassing door vermindering van de productie hebben we in deze crisis kunnen constateeren bij tarwe. In
hoeverre dit het gevolg is van de maatschappelijke maatregelen
(prijsverhooging door invoerrechten, prijstoeslag, uit de markt
nemen, consumptiegeboden, credietverleenen), of het gevolg is
van de technische onmogelijkheid voor het landbouwbedrijf de
productie te staken, valt moeilijk uit te maken. In verband met
het laatste, schijnt toch in deze crisis de aanpassing door inkrimping van de productie ook in streken, waar geen steunmaatregelen (meer) genomen worden, buitengewoon bezwaarlijk. De
voorgenomen tarwe-uitzaai is in den herfst van 1932 in de Ver.
Staten zelfs grooter dan in 1931, terwijl de prijzen van de tarwe
daar niet meer gesteund worden. Ook in de vorige landbouwcrisis nam het areaal niet af, doch de toeneming was relatief geringer dan de uitbreiding in de daarop volgende hoogconjunct u u r (zie blz. 102 en 103).
De prijzen der overige granen hangen in hoofdzaak van de
tarweprijzen af, waarbij het eigenaardig is, dat de voorraadontwikkeling van de overige granen geen groote afmetingen heeft
aangenomen.
De aanpassing van de productie van suiker is hoofdzakelijk
een gevolg van de Chadbourne-overeenkomst. Het merkwaardige
van de positie van dit product is, dat de maatschappelijke maatregelen van verzet tegen de lage prijzen genomen worden in de
hoog-kapitalistische gebieden, terwijl de gebieden, die dit product
goedkooper kunnen leveren, de productie meer moeten inkrimpen
dan de duurdere gebieden. Wel geschiedt de productie van suiker
in de half-kapitalistische gebieden op hoog-kapitalistische basis,
doch het maatschappelijk karakter van onrendabele productie
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is daar niet zoo ernstig, althans nog niet in de tegenwoordige
crisis. D a t deze aanpassing in de toekomst bij structuurverandering ook meer en meer tot moeilijkheden aanleiding zal geven,
laat zich denken.
D e aanpassing van de productie van de katoen is iets elastischer, waarbij we hebben kunnen opmerken, dat de inkrimping
van de productie in de half-kapitalistische gebieden (Egypte en
Britsch-Indië) sneller gaat, dan in de hoog- kapitalistische. Ook
de uitzetting van de productie van katoen verliep hier tusschen
1920 en 1929 sneller dan in de hoog-kapitalistische l a n d e n ) .
De aanpassing van de woZproduetie verloopt via de uitzetting
of inkrimping van de schapenteelt en staat dus in verwijderd
verband tot den wolprijs. De wolprijs houdt tevens verband met
den prijs van katoen.
De aanpassing van de productie van koffie gaat, mede door de
maatregelen van de Braziliaansche Regeering, steeds moeilijker.
De aard van deze cultuur maakt deze aanpassing bij ontwikkeling van de structuur in hoog-kapitalistische richting steeds
moeilijker. Het feit, dat tegenwoordig vernietiging op groote
schaal plaats heeft, spreekt voor een economische reorganisatie
van de productie van dit artikel.
De aanpassing van de productie v a n rubber bij de lagere
prijzen heeft plaats. Merkwaardig is, dat ook hier de half-kapitalistische inlandsche cultuur volgens de hieronder geciteerde
bronnen, gemakkelijker ingekrompen wordt, dan de hoog-kapitalistische Europeesche c u l t u u r ) .
Maatschappelijke maatregelen van verzet worden bij dit artikel
nog niet genomen, omdat de productie nog geheel in half-kapitalistische gebieden plaats heeft. De Europeesche ondernemers
beraamden .echter wel maatregelen tot prijsverbetering, doch
deze stuitten op de moeilijkheden met de inlandsche ondernemingen.
Thee leent zich beter voor aanpassing der productie aan de
lagere prijzen dan de bovengenoemde producten. Door fijne pluk
toe te passen, kan iedere producent zijn kwalitiet verhoogen en
de kwantiteit verminderen.
1

2

) Zie E.S.B. 26 Aug. 1931, blz. 764, t.a.p.
) Zie behalve de op blz. 61 geciteerde bronnen: Verslag Vergadering
v. d. Ver. v. Rubberproducenten tot regeling van de productie (Verubo).
De Indische Mercuur 6 Juli 1932, blz. 418.
A
2
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Sommigen meenen, dat het prijsniveau van de landbouwproducten primair is en de prijzen van de industrieele goederen
daarvan afhangen. D. Ferguson en J. K. Montgomery publiceerden een a r t i k e l ) , waarin zij er op wijzen, dat het algemeen
prijsniveau bepaald wordt door de prijzen der landbouwproducten. Ik citeer bijv. pag. 4 :
1

„
paree qüe le niveau general des prix est determine non pas
„par les prix industriels mais par les prix agricoles et que ceux-ci
„a leur tour sont determines par Ia production agricole,
"
En op pag. 8:
„examinons maintenant les prix agricoles. En ce qui concerne Tocci„dent, le prix du blé en est le principal élément constituant, et,
„comme la demande de blé manque excessivement d'élasticité, il y
„aurait une correlation d'un degré assez élevé entre le prix du blé
„et le niveau general des prix."
Zonder nu geheel met de bewering mee te gaan, dat de agrarische productie uitsluitend bepalend zou zijn voor het prijsniveau, zoo meen ik toch wel, dat uit onze beschouwingen over
de aanpassing van de productie der belangrijkste grondstoffen
aan de lagere prijzen in deze crisis voldoende aanwijzingen zijn
te putten, die deze meening ondersteunen.
De aanpassing der landbouwproductie is relatief veel trager
dan de aanpassing der industrieele productie. Hieruit zou niet
volgen, dat de landbouwproductie het eenige bepalende element
zou zijn voor het prijsniveau, doch wel het belangrijkste bepalende element tengevolge van de grootere traagheid van de
aanpassing.
Het komt mij dan ook voor, dat de grootste moeilijkheden,
waarmee de menschheid bij het regelen der productie in het
tegenwoordige tijdsbestek te maken heeft, liggen op het gebied
van de agrarische productie en wel op het gebied van de productie van de groote agrarische stapelproducten en grondstoffen, waarbij in volgorde van hun belangrijkheid tarwe, suiker,
katoen, koffie en rubber de meeste zorgen baren.
Ik kom hierop bij de bespreking van de goederenschappen
in hoofdstuk I'll terug.
i) D. FERGUSON en J. K. MONTGOMERY. Fluctuations Economiques dans
l'Agriculture, Revue Intern. d'Agriculture, Jan. 1929, pag. 1 e.v.
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II.

D E AANPASSING VAN D E P R O D U C T I E VAN G O U D
IN T I J D E N VAN HOOG- E N L A A G - C O N J U N C T U U R EN
D E I N V L O E D VAN D E G O U D P R O D U C T I E OP D E
CONJUNCTUUR.
Het verloop van de goudproductie in de laatste eeuw is van
buitengewoon groot belang voor den te verwachten gang van
de productie der andere grondstoffen onder een eventueel in
te voeren stelsel van goederenschappen ).
De waarde van het geld is immers in het grootste deel van
de wereld, en vooral in de hoog- en nieuwkapitalistische structuurgebieden, gekoppeld aan het goud. D a t onder invloed van
de gevolgen van de wereldcrisis een aantal zeer belangrijke staten den gouden standaard hebben opgegeven, zonder daarvoor
iets anders in de plaats te stellen, zal in het volgende niet besproken worden.
Tevens zal geen aandacht worden besteed aan de zgn. ongelijke verdeeling van het goud, welke vooral het gevolg is
van de vredesverdragen van Versailles en welke ongelijke verdeeling aan deze crisis een bijzonder karakter geeft.
In tegenstelling met de tot nu toe besproken goederen, is
het vormen van voorraden bij het goud regel. Van de gevormde
voorraden wordt een deel bewaard in gouden voorwerpen van
blijvende waarde, een deel door particulieren, doch het belangrijkste deel door de circulatiebanken, die verplicht zijn, een deel
van de door hen in circulatie gebrachte bankbiljetten door goud
gedekt, te houden, omdat de bankbiljetten geacht worden inwisselbaar te zijn in goud.
Van de totale goudproductie der wereld bestaan reeds zeer
oude gegevens. Sedert de ontdekking van Amerika is ruim 34
1

*) Prof. MEES is van meening dat de omvang van de goudproductie
onder het hierna op blz. 178 te behandelen Herleidingssysteem van geen
beteekenis meer behoeft te zijn voor de conjunctuur.
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millioen K.G. goud voortgebracht, wat gelijkwaardig is met een
bedrag van ca. 57 milliard gulden.
De verdeeling van. de goudproductie over de verschillende
jaren na 1830 is de volgende geweest*):
periode

jaargemiddelde
periode
jaargemiddelde
in 1000 onzen
'in 1000 onzen
22.254
1831—1840
652
1913
21.301
1.760
1914
1841—1850
22.737
6.410
1851—1855
1915
22.031
1856—1860
6.486
1916
20.345
1861—1865
5.949
1917
18.614
1866—1870
6.270
1918
17.698
1871—1875
5.591
1919
16.130
1876—1880
1920
5.543
15.974
1921
1881—1885
4.794
15.451
1886—1890
5;461
1922
7.882
17.790
1891—1895
1923
1896—1900
1924
19.031
12.446
1901—1905
15.606
1925
19.025
1906
19.349
19.471
1926
1907
1927
19.431
19.977
1908
21.422
19.755
1928
1909
19.496
21.965
1929
20.300
1910
22.022
1930 )
1911
21.335
22.397
1931 )
1912
23.000
1932 )
22.605
Van de totale hoeveelheid goud was voor monetaire doeleinden
in de verschillende circulatiebanken der verschillende staten van
de wereld gereserveerd (zonder Rusland) ) :
2

2

3

4

(x milliard

•

eind 1925
. 22,5

1926
23,2

1927
23,3

1928
24,7

gulden)

1929
25,5

1930
26,9

Over het verband tusschen goudproductie en
heerscht nog geen algeheele overeenstemming.

1931
27,5

1932
28,9

conjunctuur

*•) Zie t/m 1929 „Annual Report of the Director of the Mint, Washington 1930, blz. 264.
2
) zie Telegraaf dd. 14/11/.32.
3
) schatting
4
) Ann. St. de la S. D. N. 1932/33.
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S. de.Wolff meent een tamelijk groot verband tusschen goudproductie en seculaire conjunctuurgolven te kunnen vaststellen ).
Allereerst merkt hij op, dat voor een goede vergelijking vóór
1873 ook de zilverproductie moet meegerekend worden, daar
zilver toen ook nog meer als geldmetaal kon worden aangemerkt.
„Houdt men met deze opmerking rekening, dan blijkt — aldus
„de Wolff — dat in de eerste eb-periode (die de W. stelt van
„1825 tot 1850) de geld-metaal-productie in het begin iets daalde,
„dan iets steeg, om dan weer gelijk te blijven en vervolgens dan
„afwisselend iets te stijgen en weer gelijk te blijven. De tweede
„eb-periode vertoont nagenoeg hetzelfde beeld, terwijl de beide
„springvloedperioden beginnen met een sterke stijging (Califor„nië, T r a n s v a a l ) , om tegen het einde nagenoeg constant te
„blijven, ja zelfs eenigszins te dalen."
De Wolff wijst er verder op, dat de goudproductie na 1913
begon af te nemen.
Kondratieff ) is evenals de Wolff van meening, dat de lange
golven der conjunctuur niet het gevolg zijn van toevallige goudvondsten, doch dat de goudvondsten tot op zekere hoogte bepaald worden door de conjunctuur. Hij wijst er op, dat in de
dalende phase van de lange golf meer en meer de factoren ontstaan, die tot goud-productie prikkelen en tevens de techniek
van het winnen van goud verbeteren. Omgekeerd zou dan de
prikkel tot goudzoeken in de hoogconjunctuur afnemen, de productie wordt in verschillende ondernemingen door hoogere kosten
onrendabel en neemt af.
Mitchell ) laat zich over het verband tusschen goudproductie
en conjunctuur als volgt uit:
1

2

3

„Die Goldproduktion wird durch die Entdeckung oder Erschöpfung von Lagerstätten und durch Fortschritte im Bergbau und
„Hüttenwesen bestimmt, die es ermöglichen, auch schlechtere Lager
„mit Gewinn auszubeuten; ferner durch die allgemeinen Bedingungen,
„die industrielle Unternehmungen in den Bergbau-bezirken begünstigen oder behindern. Keiner dieser Faktoren steht mit den
„Konjunkturschwankungen in einem organischen Zusammenhang,
„Erst in zweiter Linie kommen in Betracht die Betriebskosten und
„die finanziellen Bedingungen, unter denen die Kapitalbeschaffung
„steht. Prosperität erleichtert die Kapitalaufbringung, erhöht aber
1

2
3

)

S. DE WOLFF, „Het Economisch Getij", blz. 141 e:v.
W . C. MITCHELL, „Der Konjunkturzyklus, blz. 2 1 9 / 2 2 3 .
W . C. MITCHELL, „Der Konjunkturzyklus, blz. 113/114.

) Zie o.a.

)
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„die Betriebskosten; höhere Kosten sind ein Ansporn für den
„Erfindungsgeist der Ingenieurs und können so zu vermehrter Produktion führen. Im algemeinen darf man also keinen engen Zusammenhang von Goldproduktion und Konjunktur erwarten und diese
„Annahme wird auch durch die Statistik bestätigt.
„Bei Perioden, die länger sind als ein Konjunkturzyklus, scheint
„dagegen ein organischer Zusammenhang zwischen der Goldproduk„tion und dem Ausmasz der wirtschaftlichen Expansion zu bestehen.
„In Perioden mit hoher Goldproduktion ist der Aufschwung lang und
„kräftig, die Stockung verhältnismäszig kurz, und umgekehrt, in
„Zeiten geringer Goldproduktion ist der Aufschwung verhältnis„mäszig kurz, die Depression verhältnismäszig lang. Die Schwankungen der Goldversorgung sind also von Wichtigkeit für die Konjunkturforschung, jedoch nur als eine der ökonomischen Bedingungen, unter denen die Konjunkturzyklen ablaufen, nicht als ein Teil
„des Zyklus selbst.
„Die industrielle Nachfrage nach Gold wird entschieden von der
„Wirtschaftslage beeinfluszt, sie steigt im Aufschwung und fällt in
„der Depression. Sie schwankt mit weitem Ausschlag um ein Viertel
„der Jahresförderung,-bildet also einen wichtigen, „umgekehrt elastischen" Faktor der Goldversorgung."
Een beschouwing over de goudproductie over de laatste 80
jaar, leert ons, dat deze vanaf de periode 1856-1860 tot 1884
dalende was, en toen snel begon toe te nemen. De opgaande phase
van de lange golf van de conjunctuur duurde na het hoogtepunt
van de goudproductie in 1856/60 nog tot 1873. De omslag van
de lange golf kwam dus toen pas 15 jaar na den omslag van de
goudproductie. De lange golf der conjunctuur, die speciaal voor
den landbouw van zoo groot belang is, daalde daarna tot 1896,
dit is 12 jaar na het laagtepunt der goudproductie, waarna eerst
een licht herstel kon beginnen, welk herstel op den duur werd
gevolgd door de bekende periode van prosperiteit, die het geheele economische leven vóór 1914 kenmerkte. De vermeerdering
van de goudproductie, indien deze van invloed is geweest op de
conjunctuur, werkt dus in ieder geval niet ä tempo.
N a een zeer sterke toename van de goudproductie tot 1915
nam deze weer af. De door den oorlog opgezweepte conjunctuur
sloeg eerst in 1921 weer om, dit is 6 jaar na den omslag van de
goudproductie. Sedert 1922 is de goudproductie weer stijgende,
zoodat deze in 1931 omstreeks 45 % boven die van 1923 lag.
Niettemin is de lange golf der conjunctuur, die we na 1921 weer
in dalende richting zien verloopen, voor zoover we dit in 1932
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hebben kunnen constateeren, gedaald tot heden. De goudproductie wordt in de tegenwoordige depressie nog door sommige
regeeringsmaatregelen extra geprikkeld. Staten als Bulgarije,
Chili, Canada en de Ver Staten van Amerika bevorderen de
plaatsing van werkloozen bij de goudwinning. De sterke toename
van de goudproductie, benevens het loskomen van een deel der in
Britsch-Indië opgepotte goudvoorraden hebben er niet toe kunnen bijdragen de toestanden te verbeteren.
Uit een en ander blijkt, dat de schommeling van de goudproductie geheel volgens de meening van Kondratieff in hoofdzaak
beïnvloed wordt door de conjunctuur en wel door het verloop
van de lange golven. Een laag prijsniveau stimuleert en een
hoog prijsniveau remt de goudproductie. Zoo de hoogte der
goudproductie primair al van eenigen invloed mocht zijn op het
algemeene prijsniveau, dan werkt deze invloed al buitengewoon
langzaam en is van ondergeschikt belang tegenover de groote
structuurveranderingen, die, vooral op het gebied van den landbouw, langduriger perioden van overproductie en stagnatie veroorzaken.
Deze opvatting wordt versterkt door het feit, dat de goudproductie voor de geldvoorziening niet van zoo groot belang is,
als vaak wordt voorgesteld. Door de geld- en credietpolitiek van
de banken, is de geldvoorziening slechts voor een deel afhankelijk van de goudproductie en -voorraad.
Ernst Wagemann schrijft hierover het v o l g e n d e ) :
1

„Nun hat aber die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass man
„durch kreditpolitische Masznahmen die Wirtschaftsbewegung nicht
„immer beherrschen kann. Ausserdem ist die auf Grund eines ge„ge"benen Goldbestandes mögliche Kreditmenge keineswegs so eng
„begrenzt, wie die Anhänger der Goldthese annehmen. Das zeigte
„sich besonders deutlich in den Vereinigten Staaten von Amerika.
„Die Federal Reserve Banken befürchteten in den Jahren nach dem
„Kriege, dass der ungewöhnliche Goldzustrom zu einer ungesunden
„Kreditausweitung führen würde. Sie haben daher die einfliessenden
„Goldmengen aus dem Verkehr gezogen, die Goldversorgung also
„verknappt. Trotzdem hat sich das amerikanische Kreditvolumen
„rasch ausgedehnt. Es ist von 1923 bis zum Höhepunkt der Konjunktur im Jahre 1927 um rd. 23 v. H. gestiegen, während die „Gold*)

ERNST WAGEMANN,

330/331.

Struktur & Rhytmus der Weltwirtschaft, blz.
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„basis" des Kredits nur um 14 v. H. gewachsen ist. Auch in den
„andern Ländern der Welt ist das Verhältnis von Gold zu KreditVolumen weit weniger starr, als man annimmt. Die monetären Goldbestände der Welt sind von 1913 bis 1928 von 41 Mrd, M. auf
„47 1 / 2 Mrd. R.M., also und rd. 15 v. H. gewachsen. Dem stehen —
„nach Berechnungen von Loveday für den Völkerbund — folgende
„Zahlungsmittelreserven gegenüber:

„Goldumlauf
„Notenumlauf
„Depositen bej den Zentralbanken
„Bankdepositen
„Zahlungsmittel ins ges.

1913
Mrd. M.
14,1
32,9
5,1
81,3

1928
Mrd. RM.
3,1
68,0
22,7
189,8

133,4

283,6

„Die gesamte Zahlungsmittelversorgung hat sich also mehr als
„verdoppelt; sie ist sieben- bis achtmal so stark gewachsen wie der
„Goldunterbau der Geldwirtschaft. Daraus ergibt sich bereits, dass
„die Goldversorgung als solche kaum entscheidende Ursache für die
„eigentliche Konjunkturbewegung sein kann."
Uit deze beschouwingen blijkt, dat de hoeveelheid betaalmiddelen veel en veel meer gestegen is dan de monetaire goudvoorraad, en dat de techniek der banken er op is ingesteld, om aan
de geldbehoeften van het verkeer tegemoet te komen op een
wijze, die slechts in verwijderd verband staat tot den goudvoorraad.
Het uitbreiden van de geldcirculatie door een toename van de
goudproductie in depressietij d gaat nu veel langzamer dan de
afname v a n geldcirculatie tengevolge van de depressie, wat
kan blijken uit een mindere omloop-snelheid. Een uitbreiding
van de goudproductie alleen of een uitbreiding van de geldcirculatie alleen kan bij overigens gelijkblijvende omstandigheden
de depressie niet verdrijven, omdat tevens noodig is een aanpassing van de productie aan de afnemende consumptie of een aanpassing van de consumptie aan de toenemende productie. Toenemende goudproductie in tijden van depressie (lange golf) leidt
tot toenemende koopkracht van de goudproducenten, waarvan
een toeneming van de consumptie het gevolg is (kan zijn).
D a t deel der wereldbevolking, hetwelk rechtstreeks gebruik
kan maken van de meerdere baten, die de goudproductie afwerpt, is echter relatief zeer gering. De gelegenheid over te gaan
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van de productie van niet-rendabele goederen op de productie
van goud is zeer gering. Ware het mogelijk een groot deel
der producenten van bijv. agrarische stapelproducten de productie van die goederen te doen staken om over te gaan tot de
productie van goud, dan zou een veel sterkere toename in de
productie van goud denkbaar zijn en tevens een afneming van
de productie van agrarische stapelgoderen te verwachten zijn.
Een dergelijke overgang is echter niet mogelijk, althans niet in
een zoodanig tempo, dat een spoedige oplossing der moeilijkheden het gevolg zou zijn.
Resumeerende: a. de invloed, die de productie van goud op de
conjunctuur heeft, is betrekkelijk gering, en komt slechts langzaam tot uiting:
le.

omdat de geldcirculatie slechts voor een deel door den goudvoorraad en de goudproductie wordt bepaald;

2e.

omdat toe- of afneming van de goudproductie de welvaart
van een slechts zeer gering deel van de producenten van alle
goederen beïnvloedt en de toe- of afnemende koopkracht
van de goudproducenten de wereldconsumptie slechts in
zeer geringe mate beïnvloedt.

Door toeneming der goudproductie kan dus slechts zeer op den
langen duur verbetering van de conjunctuur worden veroorzaakt.
Indien het op een of andere wijze mogelijk zou zijn het prijsniveau te stabiliseeren, waarvan het gevolg zou zijn, dat de
credieten veel veiliger zouden worden en aan de verschillende
wissels en beleeningen veel minder risico verbonden zou zijn, zou
het ook mogelijk zijn het geldsysteem nog verder uit te bouwen,
het percentage van de verplichte metaaldekking te verlagen en
den omvang der geldcirculatie dus nog meer onafhankelijk van
het goud te maken.
Zoolang echter de samenleving blootgesteld is aan periodieke
catastrophale crises, zou het onverantwoordelijk van de banken
zijn, de geldcirculatie nog meer onafhankelijk van het goud te
maken.
b. de invloed, die het prijsniveau heeft op den omvang van de
productie van goud is merkbaar. Hoe hooger het prijsniveau
hoe meer de goudproductie geremd wordt en omgekeerd.
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Er is tijdens de tegenwoordige depressie een strooming om
naast het goud als geldstandaard het zilver weer in te voeren.
N u is de waarde van de zilverproductie per jaar tegen de prijzen
van voor 1929 en bij een hoeveelheid, die vóór de crisis normaal
was, n.1. ca. 8.000.000 K.G. (de productie is door de crisis ingekrompen tot ca. 5.000.000 K.G. in 1932) ongeveer 400 millioen
gulden. De waarde van de goudproductie is ongeveer 1.000 millioen gulden per jaar. Bij het invoeren van het bimetallisme zou
de conjunctuur slechts weinig .beïnvloed worden, immers er zou
dan een stimuleerende of remmende werking uitgaan van de
koopkracht van de producenten van goud en zilver beiden. Die
invloed zou dan slechts 40 % grooter zijn dan de invloed van de
goudproducenten alleen. Hoewel er dus zeer zeker eenigen invloed
van het weder invoeren van het zilver als geldstandaard zou
uitgaan, acht ik dezen invloed zeer gering en meen ik, dat deze
invloed door de woordvoerders van genoemde strooming zeer
sterk wordt overschat*). De crisis zal dan ook geenszins door
invoering van het bimetallisme worden overwonnen. Het is dan
ook niet de hoeveelheid geld als zoodanig, die alleen van invloed
is, doch juist de algeheele ontreddering van het economische leven
tengevolge van verschillende door ons in hoofdstuk I genoemde
omstandigheden.

*) Zie b.v. Mr. W. J. L. VAN ES. Crisis en Monetair Stelsel. N. V. Uitgeverij De Delta. Overveen-Amsterdam. 1933.
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III.

CONJUNCTUURBEHEERSCHING.
§ 1. Waarom is een stabiel prijsniveau van agrarische
gewenscht ter beheersching van de conjunctuur?

producten

Stabilisatie van het algemeen prijsniveau is gewenscht, want
de schommelingen van de conjunctuur zijn te heftig en veroorzaken meer schade dan nut. Sommigen wijzen nog wel steeds
op het nut van de selectieve werking der crises. Voor mij staat
het vast, dat de schade veel en veel grooter is dan het nut. Ongezonde ondernemingen vallen immers ook in tijden van stabiele
welvaart uit.
Het zou buiten het bestek van dit boek vallen over het nut of
de schade van een economische crisis verder uit te weiden. Ik
wil hier alleen een uitspraak van Prof. E R N S T WAGEMANN aanhalen, waarin hij er op wijst, dat de selectieve werking der crisis
langzamerhand geen zin meer heeft (d.w.z. bij het voortschrijden
der maatschappelijke en economische organisatie de tendens
heeft allen zin te verliezen). Ik c i t e e r ) :
1

„Aber selbst wenn man dem Prinzip der Auslese möglichst grosze
„Entfaltung wünscht, so wird man sagen müssen, dass im Wirt„schaftskampf dieses Prinzip seinen Sinn verliert, wenn etwa lediglich
„durch Fehldispositionen der kaufmännischen Leitung organisatorisch vorzüglich aufgebaute Unternehmungen mit ihren zahlreichen
„qualifizierten Krä'ften und ihren technisch vollendeten Produktionskapazitäten bei einer Wirtschaftskrisis zusammenbrechen — ähnlich wie der Krieg aufhört, ein „erfrischendes Stahlbad" zu sein*
„wenn an die Stelle des Kampfes von Mann gegen Mann der Kampf
„der Minen und Giftgase tritt."
Voorts vestig ik de aandacht op den ernst, waarmede de economen zich reeds vóór het uitbreken der crisis van 1929 met het
bestudeeren der mogelijkheden van stabilisatie van het economisch leven bezig hielden, welke ernst o.a. kan blijken uit het
*)

ERNST WAGEMANN,

Konjunkturlehre, t.a.p. blz. 201.
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vraagpunt, dat in 1929 door de Vereeniging v. d. Staathuishoudkunde en de Statistiek werd behandeld en waarover prae-advies
werd uitgebracht door Prof. Dr. G. M . V E R R I J N STUART. D i t
vraagpunt luidde: „Het wezen der prijsstabilisatie, hare wenschelijkheid en mogelijkheid".
N u is het merkwaardige, dat deze en vrijwel alle andere studies
over prijsstabilisatie uitgaan van eenzijdig monetaire overwegingen. Zoo bespreekt ook het geheele genoemde prae-advies de
kwestie van de prijsstabilisatie alleen van de monetaire zijde.
Het is echter duidelijk, dat een overproductie in de landbouwstapelproducten zelfs bij het best gemanipuleerde stelsel van
„managed currency" mogelijk blijft, al was het alleen door
klimatologische invloeden (zie ook blz. 185 e.v.).
Stabilisatie van de prijzen der landbouwproducten, indien
mogelijk, zou een gedeeltelijke stabilisatie van het economische
leven en dus een gedeeltelijke demping van de conjunctuurschommelingen meebrengen.
Voor de verdediging van deze stelling wijs ik in de eerste
plaats nog eens op het groote verband tusschen oogsten en conj u n c t u u r ) , waarvan ik in het eerste hoofdstuk verschillende
voorbeelden noemde. Worden de afwisselende invloeden van de
oogsten van de afzonderlijke jaren, verdeeld over een grooter
aantal jaren, dan ontstaat reeds daardoor een zekere stabilisatie.
Veronderstellen we eens, dat het mogelijk zou zijn alle prijzen
van landbouwproducten te stabiliseeren op een voor de producenten rendabel peil. De koopkracht der landbouwbevolking zou
dan, — bij gelijkblijvende opbrengsten — alleen veranderen
door veranderingen van de productiekosten. Deze productiekosten
kunnen alleen langzaam verlaagd worden door betere methoden.
Een eventueele industrieele crisis, die het gevolg zou zijn van
overexpansie zou in dit geval niet zulke ernstige vormen aan
kunnen nemen;
In de eerste plaats zou een hausse der prijzen van industrieele
producten geremd worden, doordat de prijzen van de landbouwproducten niet zouden meegaan, de koopkracht van de landbouwbevolking zou verminderen — immers, met hetzelfde in1

1
) Zie verder b.v. de recente publicatie van Dr. F. G. WALLER in de
Econ. Stat. Berichten van 19 en 26 April 1933. „De beteekenis van de
graanprijzen voor het ontstaan en het voortduren der crisis."
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komen zal men minder kunnen koopen — en zoo zullen stijgende
prijzen van industrieele producten spoediger een rem op de consumptie vormen, dan in het geval ook de agrarische producten
in prijs stijgen. Dalende prijzen van industrieele producten bij
eventueele overproductie zou een hoogere koopkracht van de
agrarische bevolking meebrengen en alzoo de overproductie
gauwer opvangen. Tevens hebben we gezien, dat de meest
kwetsbare takken van industrieele productie, nl. die van de
stapelproductie (steenkolen, ijzer, staal, petroleum, koper, tin,
enz.) zeer snel op dalende prijzen kunnen reageeren door inkrimping van de productie, zoodat, in het geval de verminderde koopkracht van de agrarische bevolking de industrieele crisis niet zou
verergeren, een veel spoediger herstel van een industrieele overproductie het gevolg zou zijn. Bovendien zouden in dat geval
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de industrieele schommelingen niet meer dat beeld vertoonen, welke de
conjunctuur de laatste eeuw kenmerkte. De groote stooten, die
de primaire uitslagen der industrieele conjunctuur opwekken,
worden veroorzaakt door agrarische factoren. Zonder de verstorende invloeden, die de wisselingen in de koopkracht van de
agrarische bevolking uitoefenen, zouden de industrieele conjunctuurgolven een veel vlakker verloop krijgen. De gelijktijdigheid
van de toe- en afneming van de bedrijvigheid in de verschillende
industrieele productietakken zou in dat geval geleidelijk over
kunnen gaan in een ongelijktijdige afwisselende conjunctuur der
verschillende takken afzonderlijk, waarbij de schommelingen
niet meer synchroon zullen verloopen.
Voor het optreden van de wereldcrisis van 1 9 2 9 waren eenige
vooraanstaande economen nog van meening, dat de conjunctuurgolven de tendens hadden, steeds vlakker te gaan verloopen, omdat men een dergelijke tendens voor 1 9 2 9 had kunnen constateeren. A L W I N HARVEY H A N S E N ) sprak bijv. iri 1 9 2 7 nog de
meening uit, dat de conjunctuurbeweging allengs zou gaan verzwakken. Hij meende, d a t de invloed van het weer op de oogsten
afnemende was, verdere belangrijke uitvindingen geen industrieele revoluties meer zouden veroorzaken en toenemende organisatie en conjunctuurvoorlichting steeds meer een stabiele
voortbrenging zouden bevorderen.
1

*) Zie de boekbespreking in het Bijvoegsel van de Economische en
Sociale Kroniek van het Centr. Bureau v. d. Statistiek, 4e kwartaal 1928.
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Een ander voorbeeld van deze geheel verkeerd gebleken verwachting levert Prof. E R N S T WAGEMANN, die in zijn overigens
zeer verdienstelijk werk „Konjunkturlehre" (uitgegeven 1928)
tot de volgende uitspraak kwam * ) :
„Was von vielen als Errungenschaft einer weitsichtigen Konjunkturpolitik angesehen wird, ist wahrscheinlich nur eine Veränderung
„im Kunjunkturrhytmus, denn so wie sich in Europa im Laufe des
„19. Jahrhunderts der Konjunkturturnus, der anfänglich zehn bis elf
„Jahre betrug, auf sieben bis acht Jahre verkürzt hat, so wäre es
„auch möglich, dass die Kunjunkturwellen sich jetft in der ganzen

„Welt
allmählich
verflachen
„Dauer
verändern.

und

dabei

gleichzeitig

sich

in

ihrer

„Jedenfalls scheint sich in Deutschland neuerdings eine solche
„Veränderung anzubahnen. Nach der Stabilisierung, bis etwa zum
„Herbst 1926, also annäherend drei Jahre lang, dauerten die einzelnen
„Phasen je etwa sieben bis acht Monate — von der Krisis abgesehen, die sich gewöhnlich rascher abwickelt — und lösten bei besonders schroffem Wechsel der Bewegung einander ab. Jetzt weisen
„manche Anzeige darauf hin, dass wir — wie auf vielen anderen
„Gebieten — auch in dieser Beziehung mehr und mehr zu Vorkriegs„verhältnissen zurückkehren. Das würde bedeuten, dass wir in den
„nächsten Jahren mit einer Verlängerung des KunjunkturZyklus
„mit einer Verflachung seiner Bewegung iu rechnen haben!'

veering van mij).

Een derde voorbeeld levert onze landgenoot, Prof.
in een kritiek op een werk van S. D E W O L F F

DEREN

sowie

(Cursi-

J . VAN G E L 2

):

„Naarmate de basis, waarop zich de kapitalistische reproductie
„afspeelt, verbreedt; de organisatie der voortbrenging hechter wordt,
„geld- en bankwezen bewuster worden geleid, het weerstandsvermogen der maatschappij, niet in het minst die der georganiseerde
„arbeidersklasse tegen de tegenslagen der conjunctuur toeneemt, des
„te geringer worden de uitslagen, de ups and downs, des te meer
„verflauwt de rhytmiek van het economische getij."
Naar mijn meening zijn deze en andere uitspraken grootendeels het gevolg van het verwaarloozen van het groote belang,
dat een stabiele welvaart in den landbouw heeft voor de industrieele conjunctuur, terwijl juist door de zeer bezwaarlijke aanpassing de positie van den landbouw een groote labiliteit verERNST WAGEMANN, Konjunkturlehre, t.a.p. blz. 206.
) Zie: De Socialistische Gids van Aug.-Dec. 1930, blz. 872, Verdieping
van het Marxisme?
*)
2
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slechts moeilijk een voorstelling maken van het geweldig ingewikkelde apparaat, dat noodig zou moeten zijn, om ieder landbouwproduct in prijs te stabiliseeren. Hierbij dienen we er ons
rekenschap van te geven, dat de crisiszuivelwet en de crisisvarkenswet in hun uitvoering nog een zekere elasticiteit ondervinden van den afzet naar het buitenland, waar men het teveel voor
alle prijzen verkoopt, welke elasticiteit bij een universeele prijsstabilisatie afwezig zou zijn.
Maar het is ook niet noodzakelijk de prijzen van alle landbouwproducten te stabiliseeren. Er zijn nl. verschillende agrarische producten met een elastische vraag (veeteelt-, tuinbouw-,
pluimveeteelt- en zuivelproducten). Ceteris paribus veroorzaakt een te veel in deze verschillende productietakken, een
lageren prijs, en de lagere prijs veroorzaakt toeneming van de
consumptie, zoodat bij een overigens stabiele welvaart de prijsschommelingen bij deze producten nooit catastrophaal kunnen
zijn.
Het zijn juist de onelastische agrarische stapelproducten, die
in hooge mate prijsbepalend zijn, ook voor de overige goederen.
De reeds genoemde zeer interessante studies in de „Revue Internationale d'Agriculture" geven een duidelijke aanwijzing, dat
er een nauw verband bestaat tusschen de prijzen van de overige
agrarische producten en de prijzen van tarwe, waarbij de veranderingen in de tarweprijzen de algemeene veranderingen van
het prijsniveau zeer vaak voorafgaan. Beschreven is dit voor de
perioden van 1866 tot 1926 ) ) .
In het door ons genoemde artikel van FERGUSON en MONTGOMERY werd het verband tusschen den tarweprijs en het algemeene
prijsniveau reeds scherp aangeduid. Ik c i t e e r ) ;
1

2

3

„La demande d'articles alimentaires considérée comme une groupe
„manque excessivëment d'élasticité, et parmi les articles alimentaires,
„1'élasticitié de la demande de blé dans les pays occidentaux est
„pratiquement nulle. Le prix du blé devrait donc avoir une grande
„influence sur le niveau des prix."
*) Fluctuations économiques en agriculture. Revue Internationale d'Agriculture, Oct. 1928, blz. 865 e.V.
2
) Voor de scherpe schommelingen in de graanprijzen zie men ook de
grafieken over de tarweprijzen in Engeland en Nederland sinds 1600 in
ä,De Nederlandsche Conjunctuur" van Juni 1932, blz. 22/23.
3
) Revue Internationale d'Agriculture, Janvier 1929, blz, 8.
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Men heeft zich dezen invloed van de tarweprijzen op de algemeene conjunctuur als volgt te denken:
De val van de tarweprijzen bij een overproductie van dit artikel wordt tengevolge van de factoren, door ons in hoofdstuk I
beschreven, niet spoedig geremd. De prijzen der overige akkerbouwproducten, en vooral granen, dalen ook, waardoor het akkerbouwbedrijf ) onrendabel begint te worden. Over de geheele
wereld genomen wordt ongeveerd5 % van het bebouwde areaal
met granen beteeld. De op het overige oppervlak groeiende gewassen worden zeer spoedig door de lagere graanprijzen beïnvloed, omdat binnen den omvang van het bestaande bouwland
vrij spoedig overgegaan kan worden op de teelt van andere,
nog wel rendabele producten, waarvan de prijzen dan niet alleen
zullen zakken door de meer algemeene depressietendenzen, doch
ook door het werkelijk grootere aanbod. (Hoe spoedig een verplaatsing van de cultuur kan optreden binnen het bebouwde oppervlak blijkt uit de groote uitbreiding van de tarweteelt in
Nederland tengevolge van deTarwewet (wet van 21 Febr. 1931),
waarbij de tarwecultuur aanlokkelijker gemaakt werd dan de
teelt van andere akkerbouwproducten en waarbij de tarwecultuur in één jaar tijd meer dan verdubbelde.) De verminderde
koopkracht van de akkerbouwers komt daarna tot uiting in een
mindere vraag naar industrieele producten. Tegelijkertijd is er
echter een neiging van de landbouwers, zich toe te gaan leggen
op de productie van die artikelen, die nog wel rendabel zijn. T o t
deze producten behooren dadelijk na het uitbreken der akkerbouwcrisis nog de zuivelproducten, tuinbouwproducten, enz. Er
ontstaat hierdoor o.a. een grootere vraag naar vee, dan normaal,
terwijl daarbij de zuivelprijzen niet stijgen, doch reeds een neiging tot dalen hebben. Er wordt meer vee aangezet dan gewoon
en het gevolg is overproductie van zuivel. Op ervaringsgronden
werd door oudere landbouwers dan ook in 1929 voorspeld, dat
ongeveer twee jaar na de daling der graanprijzen de crisis zich
zou uitbreiden tot over het geheele gebied der agrarische productie. Tegenover de soepelheid, waarmede de omvang van de
productie van de afzonderlijke agrarische voortbrengselen ten
1

) Zie over de akkerboüwcrisis als oorsprong van de tegenwoordige
depressie ook Prof. Dr. G. MINDERHOUD. Prae-advies voor de Ver. v. d.
Staathuishoudkunde en de Statistiek over „De Landbouwcrisis". Mart.
Nijhoff 1931, blz. 116 e.v..en blz. 140.
1
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opzichte van elkaar, kan veranderen, staat het zeer groote bezwaar, waarmee het agrarisch productieapperaat als geheel ingekrompen of uitgebreid wordt. Op dit bezwaar, dat voor den landbouw als geheel kwantitatief grooter is dan voor de industrie
(zie de beschrijving van de aanpassing van de productie van de
afzonderlijke agrarische en industrieele grondstoffen bij de lagere
prijzen in hoofdstuk I) berust mede het algemeene karakter, dat
een landbouwcrisis steeds kenmerkt. Dat zich in de tegenwoordige crisis zeer veel storende invloeden voordoen, welke ontstaan
door regeerings-maatregelen, als contingenteering, invoerrechten,
prijsregelingen, enz., is niet bevorderlijk voor het duidelijk waarnemen van de hier beschreven ontwikkeling. Men is geneigd, alle
moeilijkheden aan de verschillende regeeringsbemoeiingen toe te
schrijven, terwijl déze regeeringsmaatregelen niet anders zijn dan
reacties op de moeilijkheden, die ontstonden, reacties, die de
moeilijkheden niet opheffen, doch verplaatsen.
Hierbij komt nog de afnemende koopkracht van de industrieele bevolking (welke door allerlei omstandigheden als loonverstarring, werkloozenondersteuning echter in veel geringere mate
afneemt dan de koopkracht der agrarische bevolking) — waardoor de lage prijzen der meer elastische agrarische producten
niet spoedig tot voldoend hoogere consumptie aanleiding geven.
(In de eerste twee jaren van deze crisis nam de vraag naar zuivelproducten bij de lagere prijzen nog flink, doch niet voldoende,
toe). De groote werkloosheid veroorzaakt ook, dat de
arbeiders minder calorieën voedsel noodig hebben en tot zich
nemen ) .
Enkele globale cijfers mogen dit verloop verduidelijken. De
conjunctuuromslag van 1873, dié overigens tevens een sterk industrieel karakter had, ging gepaard met een val der tarweprijzen. De boterprijs kon nog stijgen tot 1877. Het laagtepunt
der graanprijzen tijdens de vorige landbouwcrisis werd bereikt
in 1894/95, het laagtepunt der boterprijzen in 1895/98.
Bovendien zijn de prijsschommelingen van tarwe tengevolge
van de onelasticiteit van de vraag veel sterker dan van zuivelproducten. Zoo viel in Engeland de tarweprijs van het hoogtepunt 1867 tot het laagtepunt 1894 met 51 %, de boterprijs in
1

1
) World Agriculture." An international Survey, London: Humphrey
Milford 1932, biz. 19 e.v.
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Holland van het hoogtepunt 1876 tot het laagtepunt 1897 met
slechts 36 %, De afwijkingen op korteren termijn zijn eveneens
bij de tarweprijzen veel grooter dan bij de zuivelprijzen ) .
Ook in de tegenwoordige crisis hebben de prijzen der zuivelproducten langeren tijd weerstand geboden dan de prijzen der
agrarische stapelproducten, wat o.a. kan blijken uit de volgorde,
waarin de regeering steunmaatregelen ) voor de noodlijdende
producenten in het leven riep.
Wanneer dus een paar jaar na het intreden van de akkerbouwcrisis de geheele agrarische productie onrendabel geworden
is en tevens mede daardoor de industrieele bevolking voor een
deel werkloos wordt en in koopkracht achteruit gaat, kan slechts
door productiebeperking, die het gevolg moet zijn van de ongewenschte toestanden, uiteindelijk weer een nieuw evenwicht bereikt worden.
Het feit, dat de nood door de overproductie aanleiding heeft
gegeven tot massale vernietiging van graan, koffie (Brazilië),
bloembollen (Nederland), en zelfs van vee (Denemarken), welke
vernietiging, vooral uit sociaal oogpunt ontoelaatbaar is, moet
voor de economen een aansporing zijn te zoeken naar andere
middelen, om een beter evenwicht te verkrijgen.
Voor het bereiken van dit evenwicht vormen de voorraden van
de onelastische agrarische stapelproducten een groöte hinderpaal.
1

2

) Volgens een bespreking van J. Bs. WESTENDIJK in E.S.B. van 30 Aug.
1933 blz. 681 vermeldt het Rapport van de Staatscommissie Ebels, dat
het indexcijfer van veeteeltproducten ongeveer een jaar na dat van de
akkerbouwproducten volgt.
2
) Het is mede door de regeeringsmaatregelen zeer moeilijk zich in
deze crisis in analogie met het verloop van vroegere crises, aan een prognose te wagen. Juist, omdat deze crisis niet vrij „uitgeziekt" wordt, doch
niet allerlei maatregelen wordt bestreden, is het in het geheel niet mogelijk
den gang der conjunctuur met zekerheid te voorspellen. Zoolang de maatschappij als geheel zoo elastisch was, dat geen maatregelen van sterk
ingrijpenden aard noodig waren, kon de conjunctuur een zekeren regelmatigen gang vertoonen; nu op allerlei wijzen de conjunctuur door collectieve maatregelen wordt beïnvloed, is de Jkans zeer groot, dat vanaf
1929 het verloop minder analogie met vroegere schommelingen zal vertoonen. Hierbij komt, dat de invloed van het Russische productiestelsel
op onze conjunctuur een zeer onregelmatige kan zijn, (zie bijv. de zeer
onregelmatig verloopende exportcijfers van Rusland), waardoor iedere
voorspelling, die berust op een verwachting van een regelmatige terugkeer
van de conjuctuurphasen, zooals we die in de 19e eeuw hebben gekend,
groote kans heeft niet door de feiten bevestigd te zullen worden.
1

91
§ 2. Conjunctuurbeheersching
door goederenschappen.
Hoe
worden de prijken van de door de%e instellingen beheerde goederen, beheerscht en welke gevolgen heeft dit voor de prijken van
andere agrarische
producten.
Om tot de gedachte van de goederenschappen als middel tot
conjunctuurbeheersching te komen, moeten nog enkele beschouwingen gehouden worden over den invloed van de prijs op den
omvang van de productie. In het algemeen geldt voor goederen
met z.g. vrije prijsvorming, dat de prijs de eenige regulateur van
de productie is en dat deze prijs weer resulteert uit vraag en aanbod. Dit is ceteris paribus een vaststaand feit. Nu is het echter
niet de prijs als zoodanig, die den omvang van de productie van
een bepaald goed regelt, doch vooral de verhouding van den
prijs van een goed tot de prijzen van andere goederen. Wanneer
de prijs van een bepaald goed gefixeerd is, zal de omvang van
de productie van dat goed hoofdzakelijk afhangen van de prijzen
der overige goederen, of van datgen§, wat men gewoon is „het
algemeen prijsniveau" te noemen.
Een voorbeeld van den invloed van een op- en neergaand
prijsniveau op den omvang van de productie van een goed
met een gefixeerden prijs, hebben we behandeld in hoofdstuk II,
waar de afwisselende productie van goud in de laatste eeuw in
verband is gebracht met het prijsniveau. Het doet hierbij niets
ter zake, dat men het goud een vasten geldprijs heeft gegeven
om een practisch bruikbaar geldstelsel te scheppen en dat het
goud niet een vasten geldprijs heeft gekregen om den omvang
van de goudproductie indirect af te laten hangen van de hoogte
van het prijsniveau. De hoofdzaak, waar het ons om gaat is,
dat we in de veranderingen van den omvang van de goudproductie zeer belangrijke aanwijzingen hebben voor de productie van een goed, waarvan de prijs vast staat.
W a a r het nu niet mogelijk en niet gewenscht is de agrarische
productie vooralsnog direct te regelen door vanuit een centraal
punt voor te schrijven, hoeveel iedere landbouwer van een bepaald goed mag, of moet voortbrengen (ik meen, dat het niet
noodig is nader te omschrijven waarom), is er m.i. alles voor
te zeggen de agrarische stapelproducten met een zeer onelastische vraag ten opzichte van de prijsvorming te brengen in de
categorie van goederen, waarin tot nu toe alleen het goud zich
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bevindt, m.a.w. de prijzen van deze goederen min of meer te
fixeeren door het internationaal aanleggen van goederenvoorraden waarbij dan ten slotte het prijsniveau der niet-gevaloriseerde producten indirect den omvang van de productie dezer
gevaloriseerde goederen beheerscht. In dit geval is het nadeel
van de onelastische vraag geheel opgeheven, doch blijft te
onderzoeken, of hiertegenover niet een ander nadeel op zou
kunnen treden, n.1. het nadeel van een te grooten voorraad.
N u is het eenigszins moeilijk bij de heerschende mentaliteit
het publiek er van te overtuigen, dat een voorraad geen nadeel
behoeft te beteekenen. Wel is men er van overtuigd, dat een
voorraad monetair goud ter waarde van bijna 30 milliard gulden van de samenleving als geheel slechts zeer geringe offers
vraagt, die gebracht worden ten behoeve van een bruikbaar
geldstelsel. Men is echter tengevolge van het bestaande prijzenstelsel zeer bang voor het vormen van voorraden van andere
goederen en de ervaringen met de niet-algemeene prijsfixaties
door landelijke voorradenvorming (zie o.a. koffievalorisatie van
Brazilië en tarwevalorisatie van de Federal Farm Board in de
Ver. St. v. Amerika) hebben deze angst vergroot. In het hiernavolgende zal dan ook uitvoerig aangetoond worden, dat deze
voorradenvorming — mits internationaal doorgevoerd — een
zeer heilzamen invloed op de welvaart uitoefent en betrekkelijk
zeer geringe kosten mee zal brengen, ook al zouden de voorraden vele malen grooter worden, dan ze thans zijn, terwijl
tevens bewezen zal worden, dat die voorraden geenszins onafgebroken zullen toenemen, vooral bij een behoorlijke prijzenpolitiek van de leiders van de goederenschappen en bij een behoorlijke discontopolitiek van de circulatiebanken.
Het zeer groote belang, dat de prijs van de granen en in
het bijzonder de prijs van tarwe voor de conjunctuur heeft,
bracht schrijver dezes in 1930 op het denkbeeld, dat het mogelijk zou moeten zijn, door internationale samenwerking zoodanig met den wereldvoorraad van tarwe te manipuleeren, dat
het scherpe prijsverloop van dit product zou worden gedempt.
Teneinde dit denkbeeld te propageeren, schreef ik eenige
artikelen in het „Algemeen Nederlandsch Landbouwblad" van
22 Jan. 1931, 29 Januari 1931 en 12 Februari 1931 en in „De
Vrijheid van 17 Februari 1931. Later (18 September 1931)
werd dit denkbeeld door mij verdedigd op een vergadering van
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het Nederlandsch Landhuishoudkundige Congres, waar ik een
voordracht hield over „Internationale financiering van wereldvoorraden van belangrijke landbouwproducten als middel tot
vermindering van de heftigheid van conjunctuurschommelingen". Tevens werd in Septebmer 1931 door mij een b r o c h u r e )
verspreid, waarin deze denkbeelden verder verwerkt werden.
In deze brochure gaf ik de volgende definitie van een „goederenschap".
Een goederenschap is een internationale instelling, die de
wereldvoorraad van een belangrijk agrarisch stapelproduct —
voor zoover deze haar aangeboden wordt — bewaart en financiert en tegelijkertijd den wereldmarktprijs van dat product
regelt. Een goederenschap stelt de prijzen, waarvoor het bereid
is te koopen en te verkoopen ongeveer een jaar vooruit vast.
Stijgt op deze wijze de voorraad van het goederenschap te veel,
dan worden de prijzen voor het nieuwe jaar iets verlaagd en
omgekeerd. Deze prijsveranderingen zullen echter slechts een
klein deel mogen bedragen van de prijsveranderingen, welke
onder de geheel vrije prijsvorming optreden.
Zooals uit het volgende zal blijken, ben ik nader tot het
inzicht gekomen, dat bij oprichting der goederen schappen de
prijs van tarwe voor een zoo lang mogelijke periode zal moeten
worden gekoppeld aan het goud, terwijl die voor enkele andere
te noemen producten op korteren termijn naar omstandigheden
gewijzigd zullen moeten worden.
De verliezen, die een goederenschap onherroepelijk lijdt
(renteverlies, kosten van bewaring, gewichtsvermindering) moeten worden betaald door de deelnemende s t a t e n ) . Deze verliezen zouden getemperd kunnen worden, wanneer de voorraden geheel of gedeeltelijk als dekking voor de biljettencirculatie gebruikt zouden kunnen w o r d e n ) . In dat geval zouden
de kosten voor rente vervallen.
Wanneer in het verdere betoog over goederenschappen gesproken wordt, wordt verondersteld, dat deze zouden worden
1

2

3

*) M. D . D U T 1. i., De Uitweg, Oplossing van de Crisis door Internationale Samenwerking, N. V. Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer Jr.,
den Helder, 1931.
2
) M. D. D I J T 1. i., De Uitweg, blz. 36.
3
) a. b. blz. 45/46.
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opgericht door zooveel mogelijk samenwerkende staten met
privaat-kapitalistische structuur, düs zoowel door staten met
productie-overschotten als met consumptie-overschotten.
De vraag, of het mogelijk is door internationale overeenstemming van regeeringswege de prijs van tarwe vast aan het
goud te verbinden, is tot op zekere hoogte dezelfde, als de vraag,
of de prijs van het zilver onder het bimetallisme vast aan het
goud is te koppelen, wanneer dit stelsel internationaal wordt
toegepast.
Naar mijn meening is er geen twijfel aan, of de overheidsmacht zou door internationale overeenkomsten wel degelijk een
geldstelsel kunnen invoeren, waarbij de waarde van het goud
tot de waarde van het zilver eens voor altijd werd vastgelegd
en waarbij de circulatiebanken van die staten iedere hoeveelheid goud en iedere hoeveelheid zilver, die haar aangeboden
wordt, inwisselen tegen biljetten in een vastgestelde 'verhouding.
Wel zal de ontwikkeling der voorraden bij de circulatiebanken
van ieder edel metaal op zichzelf sterk beïnvloed worden door
de verhouding van de prijzen per gewichtseenheid. Is de zilverprijs ten opzichte van goud hoog gekozen, dan zal de productie
van goud teruggedrongen worden en die van zilver zou veld
winnen. Omgekeerd zou de zilverproductie teruggedrongen worden door de goudproductie, n.1. wanneer de zilverproductie eerst
tevens door monetaire vraag geprikkeld was en dan een hoogere
waardeering-van het goud werd ingevoerd.
Stel, dat de zilverprijs iets aan den hoogen kant gekozen is,
dan zou de zilverproductie door monetaire vraag geprikkeld
worden. Bij een welvarenden toestand kan dan de consumptieve
vraag naar goud zoo groot worden, dat het goud langzamerhand
uit de circulatiebanken zou kunnen verdwijnen, n.1., wanneer
de zilvervoorraad voldoende kan stijgen en de totale metaalvoorraad niet zou slinken beneden het voorgeschreven minimum.
Is deze metaalvoorraad niet aan een minimum gebonden en is
het mogelijk het prijsniveau op eenige wijze stabiel te houden
(en dus crises te vermijden) dan is in zoo'n geval een sneller
slinken van de monetaire goudvoorraad mogelijk. Is de verplichte metaaldekking vrij groot, dan spreekt het vanzelf, dat
de monetaire metaalvoorraad gedurende een groote reeks van
jaren, ook bij een te hooge zilverprijs, nog uit een betrekkelijk
groot deel goud zou blijven bestaan. De totale monetaire goud-
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voorraad bedraagt voorts voorloopig een dusdanig veelvoud van
de consumptieve vraag naar goud, dat het in het bovenbeschreen geval, zelfs zonder een verplichte minimum metaaldekking,
vele jaren zou duren, eer de monetaire goudvoorraad dan uitgeput zou raken.
Overigens is, uit een maatschappelijk oogpunt gezien, de
goudvoorraad op de wereld, wanneer het prijsniveau op eenige
wijze stabiel gehouden kan worden en de internationale betalingen bij een stabiele welvaart en een toestand van internationaal
vertrouwen minder van het goud afhankelijk zouden worden,
veel grooter dan noodig is. Zonder afdoende maatregelen, die
prijsstabilisatie bewerken, zou het echter op groote bezwaren
stuiten naar vermindering van den monetairen goudvoorraad te
streven.
Zeer zeker zal het echter mogelijk zijn, elke vastgestelde verhouding door internationale overeenkomst te handhaven.
Over den invloed van dezen maatregel op de conjunctuur
merkte ik op blz. 81 een en ander op.
N u is de vraag, of de prijs van tarwe aan het goud gekoppeld kan worden, van dezelfde orde, het is een machtskwestie.
Bij deze vraag is er echter een belangrijk verschil met de goudzilver-kwestie, en dat is de kosten van bewaring, zoodat gezorgd moet worden, dat de tarwevoorraad niet te veel stijgt, een
kwestie, waarvoor men bij het goud en zilver niet beducht behoeft te zijn.
N a a r mijne meening zou men de prijzen der landbouwproducten zeer behoorlijk kunnen stabiliseeren door het oprichten van
goederenschappen alleen voor:
Tarwe,
Suiker,
Katoen,
Koffie en
Rubber.
Bij de valorisatie van tarwe zouden onmiddellijk alle overige
granen, als rijst, maïs, haver, gerst en rogge evenredig in prijs
stijgen. Van deze laatste producten zijn immers zoo goed als geen
zichtbare voorraden en de tarweprijs geeft onmiddellijk richting
aan de prijzen der overige granen.
De suiker is een geheel afzonderlijk product met een prijsvor-
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ming, welke direct weinig van de prijsvorming van andere goederen afhankelijk is.
De katoenprijs heeft een grooten invloed op de prijzen der
overige grondstoffen van de textiel-industrie, o.a. ook op de
wol. Van dit laatste product komen slechts geringe zichtbare
voorraden voor, zoodat de prijs van wol bij valorisatie van
katoen onmiddellijk zou stijgen.
De koffie heeft een zeer afzonderlijke conjunctuur, evenals
de rubber, waarvan de prijs door een koffieschap of een rubberschap gestabiliseerd zou moeten worden.
Voor thee is een goederenschap m.i. niet noodig. Bij een stabiele welvaart past de productie van thee zich gemakkelijk bij
hoogere en lagere prijzen aan (fijne en grove pluk).
Door het oprichten, van goederen schappen voor tarwe, suiker,
katoen, koffie en rubber, zouden dus de prijzen van alle belangrijke agrarische stapelproducten gestabiliseerd zijn.
Deze goederen hadden tusschen 1 9 2 0 en 1 9 3 0 een jaarlijksche
productie van samen ruim 6 4 milliard gulden tegen de 1 8 belangrijkste grondstoffen samen van 9 4 milliard gulden (zie tabel
op blz. 8 ) , of in 1 9 2 8 een waarde van samen ruim 7 1 milliard
gulden (zie tabel van Prof. GOUDRIAAN op blz. 1 6 3 ) tegen een gezamenlijke waarde van de 15 belangrijkste grondstoffen van
1 0 0 milliard gulden en van de 3 5 belangrijkste grondstoffen van
1 1 4 milliard gulden.
Met de goederenschappen wordt dus een stabilisatie van 2 / 3
deel van alle belangrijke grondstoffen bereikt, terwijl het 1/3
deel, dat niet gestabiliseerd wordt, hoofdzakelijk behoort tot de
industrieele grondstoffen, die zich, zooals bekend, gemakkelijker
aanpassen.
§ 3 . De inrichting
kingen.

der goederenschappen.

Algemeene

opmer-

Wanneer de regeeringen der hoog- en nieuw-kapitalistische
structuurgebieden, d.z. in het algemeen de regeeringen van de
staten met Westersche cultuur, overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van prijsstabilisatie en tevens inzien, dat het buitengewoon bezwaarlijk zal zijn deze stabilisatie door te voeren zonder
internationale samenwerking, zou de volgende overeenkomst
gemaakt kunnen worden:
De samenwerkende regeeringen van de landen, behoorende tot
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de bovengenoemde structuurgebieden, zijn bereid, voor gezamenlijke rekening goederenschappen op te richten.
Ieder goederenschap zal een prijs vaststellen, waarvoor iedere
aangeboden hoeveelheid van het betreffende product zal worden
aangekocht zonder eenige beperking, terwijl tevens een prijs
wordt vastgesteld, waarvoor dit product van het goederenschap
kan worden verkregen. Deze laatste prijs ligt boven den inkoopsprijs, zoodat kleine schommelingen in prijzen mogelijk zijn, voordat het goederenschap koopt of verkoopt. Deze prijzen worden
algemeen bekend gemaakt, en mogen slechts gewijzigd worden,
wanneer de voorraden van het goederenschap naar de meening
van de directie grooter of kleiner dan wenschelijk zouden worden.
Ook worden verschillende prijzen vastgesteld voor de verschillende maanden van het jaar, waarbij de in- en verkoopsprijzen
in de maanden met grooter aanbod iets lager gesteld kunnen
worden, zulks geheel in overeenstemming met het gemiddelde
seizoenverloop der prijzen in de laatste 40 jaar.
De directie van het goederenschap publiceert wekelijks een
overzicht van de veranderingen in de voorraden.
De voorraden zullen zooveel mogelijk pondspondsgewijze over
de verschillende havensteden van productie- en consumptielanden moeten worden verdeeld. Hierbij doet zich het geval voor,
dat de prijs in de consumptielanden iets hooger zal zijn dan de
prijs in de productielanden (kosten van vervoer); deze kosten
worden, evenals alle andere kosten van de goederenschappen,
ponds-pondsgewijze over de samenwerkende productie- en consumptielanden verdeeld. Bij toenemend internationaal vertrouwen kunnen de voorraden der goederenschappen grootendeels
in de exporthavensteden van de productielanden worden bewaard, hoewel de kosten van de goederenschappen hierdoor niet
belangrijk worden gedrukt. In dat geval behoeft de vracht door
het goederenschap niet voorgeschoten te worden.
§ 4. De hoogte, waarop de prijken gouden moeten worden gestabiliseerd en de invloed hiervan op de uitbreiding der pro„ ductie van de gevaloriseerde goederen op korten termijn, in verband met meer technische
factoren.
De tarweprijs geeft richting aan het geheele prijsniveau; de
vaststelling van de hoogte van dezen prijs is dus van het grootste belang. Er is zeer veel voor te zeggen, deze hoogte te kiezen
'7
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op het niveau van 1927/29, immers, de landbouwproductie was
in die jaren over het algemeen slechts matig rendabel en begon
toen reeds teekenen van overproductie te vertoonen. Een rendabel landbouwbedrijf met als gevolg flinker koopkracht van de
agrarische bevolking is te verwachten, wanneer nu — in 1933 —
de prijzen van tarwe en bijgevolg langzamerhand ook de prijzen
van andere agrarische producten op dit peil zouden kunnen worden gebracht.
De gemiddelde prijs van La Plata te Rotterdam was van
1927/29 (zie hoofdstuk I, blz. 18) Fl. 13,90 per 100 K.G. De
inkoopsprijs van het tarweschap zou dan op Fl. 13,—, de verkoopsprijs op Fl. 14,— gesteld kunnen worden.
Men zal opmerken, dat deze prijs te hoog is, omdat juist bij
deze prijzen overproductie is ontstaan. N u is dit laatste niet geheel juist. De uitzetting van het agrarische productie-apparaat
na de inkrimping tijdens den oorlog van' 1914/18 is begonnen op
een veel hooger prijsniveau en is tot catastrophale ontwikkeling
gekomen, toen de prijzen reeds gedaald waren, doch zonder steunmaatregelen nog meer dalen moesten, omdat de te groote productie ook op het lagere niveau niet afgezet kon worden en de productie niet tijdig genoeg ingekrompen of vervangen kon worden.
Bij een behoorlijken prijs, zullen de meeste tarweproducenten
en bijgevolg de meeste graanproducenten en later de meeste
producenten van andere agrarische artikelen een behoorlijke
winst kunnen maken en daardoor koopkracht terugkrijgen ).
Menigeen zal opmerken, dat de prijs van Fl. 13,— per 100
K.G. veel te hoog is, omdat er streken op de aarde zijn, waar de
productieprijs veel lager is, streken, die ook tot de staten behooren, die medecontractanten zijn bij de oprichting der goederenschappen. Men stelt het heel vaak voor, alsof de geheele
graanproductie naar die streken zou kunnen worden verplaatst.
Deze meening is onder economen zeer verspreid, doch deze meening is, hoewel er een klein deel op waarheid berust, voor het
allergrootste deel volkomen onjuist.
De oppervlakte met tarwe verbouwd bedroeg in 1930/31 ) :
Afrika
4.780.000 H.A.
Canada
. . . . . . .
10.076.000 „
1

2

1
) Voor den invloed van plotselinge verlaging van de productiekosten
van goud zie blz. 199.
2
) Annuaire Statistique de la S.D.N. 1931/32.
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Ver Staten
. . . .
Centr. Amerika
. .
Zuid-Amerika . . .
Azië (zonder Rusland)
Rusland
Europa
Oceanië

24.742.000
501.000
9.420.000
19.200.000
33.910.000
29.825.000
7.468.000

„

Het spreekt vanzelf, dat men de zoogn. dure Europeesche
tarweproductie zoo maar niet verplaatst naar Canada, de Ver.
Staten of naar Argentinië. In de eerste plaats worden in de
streken, waar men lage productiekostencijfers boekt met machinale productie en roofbouw, slechts geringe opbrengsten per
H.A. verkregen. In de tweede plaats bestaat in die streken reeds
een neiging tot structuurverandering, nl. tot intensiveering,
waarbij de veeteelt toeneemt en langzamerhand ook de dichtheid van de bevolking toeneemt. Hierdoor kunnen dergelijke
streken met lage productiekostencijfers slechts korten tijd bij
lage prijzen de productie uitbreiden. Bij een behoorlijk evenwicht
tusschen vraag en aanbod, dus bij een tarweprijs, die ook voor
andere streken rendabel is, zal de producent met lage productiekosten per K.G. tarwe meer winst kunnen maken, wat echter nog
niet beteekent, dat hij ook per H.A. of per eenheid van aangewend kapitaal meer winst behoeft te maken. Indien dit laatste
al het geval is, zullen toch de productiekosten bij intensiveering
weer iets moeten stijgen.
Bovendien worden de verschillen in productiekosten, die duurzaam kunnen optreden vrij spoedig genivelleerd door het pachtwaardeverschijnsel. Blijken sommige streken op den duur zeer
rijke tarwelanden te zijn, dan zal zich dat in de privaatkapitalistische staten manifesteeren in het optreden van een hooge pachtwaarde. Voor dergelijke streken is een stabiele tarweprijs van nog
meer belang, dan voor streken.met een hoogen kostprijs en lage
pachtwaarde. In het laatste geval immers telt de pacht als belangrijke factor in de vaste kosten niet m e e ) . 1

*) Waar men zeer speciaal op graanbouw aangewezen is, zooals in
sommige deelen van Hongarije en Roemenië, is het in verband met de
sterk wisselende graanprijzen gewoonte, de pacht vast te stellen in een
zeker gewicht aan tarwe en niet in een zekere hoeveelheid geld (mobiele
pacht).
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Ik meen, dat bij de structuurveranderingen, die in de toekomst nog te wachten zijn, juist de relatieve belangrijkheid van
den tarwe-export zal verminderen. Er zijn aanwijzingen, dat in
de streken, waar men begon met graanbouw, later meer en meer
overgegaan wordt tot het gemengde bedrijf, waarbij de in gewichts-eenheden duurdere veredelde producten een grootere rol
gaan spelen, wat in verband met de vrachtkosten geen verwondering behoeft te wekken.. Het is daarom geenszins onmogelijk
te achten, dat de relatieve belangrijkheid van den graanbouw in
Europa over eenige tientallen jaren grooter zal zijn dan thans
en dat van een verplaatsing van den graanbouw naar streken
met lagere productiekosten in de toekomst geen sprake zal zijn.
Deze opvatting wordt bevestigd:
le. door het feit, dat er aan de nieuw in cultuur te brengen
gronden veel engere perken zijn gesteld, dan tijdens de crisis van
de tachtiger jaren het geval was. Emigratie naar onontgonnen
gebieden komt tijdens de tegenwoordige crisis zoo goed als niet
meer v o o r ) .
1

2e. door het feit, dat de cijfers uitwijzen, dat een tendens als
genoemd reeds bestond.
Volgens een tabel, die Dr. VAN M U I S W I N K E L geeft ) bedroeg
de export (met inbegrip van meel) in procenten van de productie van de betreffende artikelen in de Ver. Staten van Amerika:
2

Jaar

maïs

1849
1859
1869/73
1874/78
1879/83
1884/88

1.3
0.5
2.5
5.3
4.3
2.9

tarwe

7.5

9.9
23.3
26.9
33.3
26.8

haver
—
—
0.2
0.8
0.2
0.35

*) Dit feit is voor het verloop van deze depressie van veel belang.
Hierdoor wordt de heftigheid van de crisis verscherpt, doch hierdoor
zal m.i. het herstel van de prijzen en van dë welvaart, indien dit herstel
eenmaal een aanvang neemt, veel sneller kunnen verloopen dan na de
vorige crisis, waarna ook weer veel sneller een nieuwe catastrophe kan
volgen.
2
) Dr. F. L. VAN MUISWINKEL. De verzamelende graanhandel in de
Vereenigde Staten van Amerika, Canada en Argentinië. Haarlem 1933,
blz. 9 en volgende.
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Jaar
1889/93
1894/98
1899/03
1904/08
1909/13
1914/18
1919/23
1924/28

tarwe
33.0
33.5
30.8
17.3
15.3
29.2
29.5
22.9

maïs
3.7
.7.4
5.3
2.9
1.5
1.7
2.6
0.8

Uit deze cijfers blijkt, dat de Ver. Staten van Amerika voor
den oorlog van 1914/1918 reeds een in belangrijkheid ten opzichte van de productie achteruitgaande graanexport had. Door den
oorlog is deze verhouding weer ten gunste van den export verbroken, doch in de jaren kort voor de crisis van 1929 ging het
percentage van den export weer achteruit. Mede door de maatregelen der importlanden is dit percentage tijdens de tegenwoordige depressie snel dalende.
Voor Canada blijkt uit een tabel in hetzelfde werk van Dr.
VAN MUISWINKEL op blz. 88, dat hier de export van tarwe de
laatste decennia vrijwel 60 % van de productie uitmaakt, zoodat
dit land op dit gebied nog niet in het stadium was, waarin de
belangrijkheid van den export gaat verminderen. M.i. moet dit
stadium echter spoedig worden verwacht, gezien de uitbreiding
van de voortbrenging van z.g. veredelde producten in dat land.
Ook Argentinië en Australië verkeeren nog, wat de graanexport
betreft in hetzelfde stadium als Canada.
Bovendien zal de uitbreiding van de graanproductie door het
oprichten van een tarweschap ook tengevolge van andere redenen nooit zoo groot kunnen worden, dat daarvan catastrophale
gevolgen te verwachten zouden zijn. Het is n.1. zeer onwaarschijnlijk, dat door de valorisatie der betreffende grondstoffen
een uitbreiding van het tarweareaal met meer dan 3 millioen
H.A. per jaar boven de uitbreiding die noodzakelijk is, voor de
toename van de bevolking is te verwachten.
De toename van de bevolking kunnen we tegenwoordig stellen op ongeveer 1 % per j a a r ) .
1

*) Zie b.v. World Agriculture. An International Survey. A report by
a study group of members of the royal institute of international affairs.
London, Humphrey Milford 1932, blz. 9.
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De toename van het bebouwde areaal kan blijken uit de volgende tabel, die slaat op het tijdperk van 1890 tot 1914 en welke
tabel ik samenstelde naar gegevens mij verstrekt door Dr. J.
TINBERGEN,, ambtenaar aan het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's Gravenhage.
In kolom 1 is opgenomen het bebouwde oppervlak met tarwe,
rogge, haver, maïs en katoen in millioenen H.A., in kolom 2,
de toe- of afname van dit oppervlak t.o.v. het vorige jaar, in
kolom 3 het alg. indexcijfer der groothandelsprijzen van SAÜERBECK voor Engeland (1867/77 = 100), in kolom 4 het indexcijfer
voor „vegetable foods", in kolom 5 het gem. indexcijfer van
tarwe, haver, maïs en katoen, in kolom 6 de cijfers van kolom
5 vermenigvuldigd met 9/8 (van 1890 tot 1914 was het gem. van
de cijfers van kolom 5 64 tegenover het gem. van de cijfers van
kolom 3 72), in kolom 7 de afwijkingen van de cijfers van kolom
6 tegenover die van kolom 3 in procenten.
Jaar
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1.
223
225
225
236
226
232
238
237
241
246
245
243
244
247
253
257
264
263
264
269
276
285

2.

3.

4. .

—

72
72
68
68
63
62
61
62
64
68
75
70
69
69
70
72
77
80
73
74
78
80

65
75
65
59
55
54
53
60
67
60
62
62
63
62
63
63
62
69
70
71
65
70

+ 2
0
+ 11
-10
+ 6
+ 6
- 1
•+ 4
+ 5
- 1
- 2
+ 1
+ 3
+ 6
+ 4
+ 7
- 1
+ 1
+ 5
+ 7
+ 9

5.

6.

7.

66
71
62
58
53
51
51
52
57
55
62 •
61
66
64
65
64
65
71
70
75
73
73

74
80
70
65
60
57
57
59
64
62
70
69
74
72
73
72
73
80
79
84
82
82

+ 2.8
+ 11.1
+ 3.0
- 4.4
- 4.8
- 8.2
- 6.5
- 4.9
+ 0.0
- 8.8
- 6.7
- 1.4
+ 7.2
- 4.3
+ 4.3
+ 0.0
+ 5.2
+ 0.0
+ 7.6
+ 13.5
+ 5.1
+ 2.5
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Jaar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1912
1913
1914

283
291
284

— 2
+ 8
- 7

85
85
86

78
69
80

77
72
78

87
81
88

+ '2.4
- 4.7
+ 2.3

Bezien we deze cijfers en verdeelen we de onderzochte periode
in twee gelijke helften nl. van 1890 tot en met 1902 en van 1902
tot en met 1914, dan blijkt de uitbreiding van het areaal in de
eerste 12 jaar 21 millioen H.A. te zijn geweest of bijna 0.8 % per
jaar, terwijl de uitbreiding van 1902 tot en met 1914 bedroeg
40 millioen H.A. of ongeveer 1.3 % per jaar. Door elkaar was de
uitbreiding dus ongeveer 1 % per jaar, waarbij de grootste uitbreiding gedurende een vrij lange periode (12 jaar) plaats had in
een periode van grootere welvaart en de kleinste uitbreiding in
een periode van depressie.
Het blijkt voorts, dat na de jaren met betrekkelijk hooge prijzen voor agrarische producten (1908, 1909 en 1910) de uitbreiding van het areaal in 1909, 1910 en 1911 wel grooter, doch niet
buitengewoon veel grooter is geweest dan in andere jaren. We
kiezen hierbij de 3 opeenvolgende jaren met de grootste uitbreiding van het areaal. Deze uitbreiding bedroeg 21 millioen H.A.
of 7 millioen H.A. per jaar of gem. 2 fa % van het areaal, terwijl
de uitbreiding in de jaren van 1902 tot 1914 gem. 1.3 % van het
areaal bedroeg. Een overmaat dus van 1.2 % van het areaal per
jaar.
N u is het merkwaardige, dat juist na deze 3 jaren met de
grootste uitbreiding van het bebouwde areaal het indexcijfer
voor akkerbouwproducten niet daalt, doch nog stijgt en het algemeen indexcijfer nog sneller stijgt. Hoewel dit eene geval niet
voldoende is voor het trekken van een algemeene conclusie en
de areaalcijfers wellicht niet in alle opzichten betrouwbaar zijn,
wijst een en ander er op, dat uitbreiding van het akkerbouwareaal en verhooging van de prijzen der akkerbouwproducten
stimuleerend werkt op de algemeene conjunctuur en derhalve
weer op de consumptie van agrarische producten, waaraan ten
slotte (zonder goederenschappen) een einde komt door een geringe overproductie, die niet dadelijk kan worden opgenomen
door de consumptie.
Nemen we nu aan, dat door het oprichten van de goederenschappen een zelfde groote uitbreiding zou ontstaan als we maxix
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maal hebben kunnen constateeren in de periode van 1890 tot
1914 en dat de geheele uitbreiding ten bate van de tarweproductie zou komen, dan zou het eerste jaar een oppervlakte van circa
3,% millioen H.A. te veel met tarwe worden verbouwd. Een dergelijke groote uitbreiding van het te veel zou niet te verwachten
zijn geweest, indien in 1929 dadelijk tot oprichting van goederenschappen zou zijn besloten. Immers dan zou het algemeen
prijsniveau veel minder hebben kunnen dalen, zou de werkloosheid minder omvangrijk zijn geworden en de consumptie van
andere producten derhalve grooter zijn geweest. W a a r voorts behalve tarwe toch ook een deel der uitbreiding voor rekening van
andere producten zal komen, meen ik, dat we veilig de te groote
uitbreiding van de tarweproductie in het eerste jaar na de oprichting der goederenschappen, indien die oprichting geschiedt
tijdens de depressie, mogen schatten op 2 millioen H.A. of ongeveer 2 % van het tarweareaal.
Voorts moet in dit verband nog worden opgemerkt, dat een
spoedige vermindering van de werkloosheid (zie blz. 140 e.v.) als
gevolg van de oprichting van de goederenschappen, aanleiding zal
geven tot vergrooting van de consumptie van agrarische producten door de arbeiders. Hoewel deze grootere consumptie
slechts voor een gering deel op het gebied van broodgraan is te
verwachten en waarschijnlijk meer invloed zal hebben op de zg.
veredelde producten (die weer indirect de graanconsumptie beïnvloeden via het vee), zou het geenszins uitgesloten moeten
worden geacht, dat de z.g. overproductie een paar jaar n a de
valorisatie veel geringer zal blijken te zijn, dan uit onze hierboven getaxeerde getallen zou volgen. Hiermee wil ik dus zeggen,
dat evenals Üe prijsdaling van de akkerbouwproducten indirect
via de industrieele crisis aanleiding is geworden tot een stagnatie
in den afzet van landbouwproducten, een eventueele prijsstijging
via de grootere economische activiteit van de industrie ook stimuleerend kan werken op den afzet van de in prijs stijgende
agrarische producten. Met de uitbreiding van de teelt van tarwe
door het oprichten van het tarweschap zal derhalve een uitbreiding van de consumptie van graan gepaard gaan, waardoor de
toename van de tarwevoorraad bij het tarweschap geringer zal
zijn, dan uit de oppervlaktevermeerdering alleen zou kunnen
worden afgeleid.
Een valorisatie van de tarwe op een peil lager dan dat van
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1929 zal m.i. geen voldoende resultaat opleveren. Het is ons in
de eerste plaats te doen om de koopkracht te herstellen van die
groote groepen, die door de depressie het grootste deel van hun
koopkracht hebben verloren en voor een belangrijk deel hun
schuldenlast hebben zien vermeerderen. Wanneer nu gevaloriseerd zou worden op een hoogte van het peil van 1913, dan zouden genoemde groepen wellicht de rente van de schulden kunnen
betalen, doch zelf nog niet noemenswaard in koopkracht vooruit
gaan. Nauw verwant met de vraag hoe hoog gevaloriseerd moet
worden is het schuldenvraagstuk, niet alleen van de agrarische
bevolking. Hoe hooger het prijspeil, hoe minder de schuldenlasten zullen drukken *). Het schijnt, dat in verband met de bestaande algemeene „überschuldung" toch een soort schuldendelging, een zekere „seisachtheia" noodig zou zijn, wanneer het
prijspeil niet voldoende zal worden opgeheven. Juist in verband
met die „überschuldung" zal de koopkrachtverhooging meer
effect hebben, wanneer het prijspeil hoog genoeg gekozen wordt.
v

Wanneer de productie van tarwe door de valorisatie aanvankelijk te veel gestimuleerd zou worden (zie blz. 104), in dier
voege, dat b.v.:
het
het
het
het
het
het

eerste jaar •
tweede jaar
derde jaar
vierde jaar
vijfde jaar
zesde jaar

2%
3%
4 %
5%
6%
6%

het
het
het
het
het

zevende jaar . .
achtste jaar . . .
negende jaar . .
tiende jaar . . .
elfde jaar

.

5%
. 4%
. 3%
.
2%
1%

overproductie zou opleveren, bezit het tarweschap 12 jaar na de
oprichting 41 % van de jaarproductie boven het beginkwantum,
•welke hoeveelheid, zooals verder zal worden berekend met betrekkelijk zeer weinig kosten door de samenwerkende staten kan
worden bewaard. Waar dit kwantum als reserve „on the long
run" een groote waarde heeft voor de beheersching van het prijsniveau, zal dus niet spoedig van een te veel gesproken behoeven
te worden. In de eerste 6 jaar heeft de koopkracht van de landbouwende bevolking voldoende tijd gehad de overige productie
zoodanig te stimuleeren, dat hierdoor een automatische rem op
een verdere uitbreiding der productie van graan (tarwe) ontstaat
en ook de voorraden de tendens kunnen krijgen in hoeveelheid
0

Zie ook blz. 138 en 139.
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af te nemen. De zaak is, dat onder het stelsel van de goederenschappen de gemeenschap het tijdstip, waarop de overige productie het weer gaat „winnen" van de tarweproductie, kalm kan
afwachten, omdat dan ondertusschen geen economische catastrophen plaats vinden, waarbij vrijwel het geheele productieappar a a t stagneert. Hoewel de bovengenoemde percentages van overproductie tot op zekere hoogte willekeurig zijn, meen ik, dat de
cijfers in de werklijkheid niet ondragelijk van de genoemde percentages zouden behoeven af te wijken. In ieder geval is de uitbreiding van de goudproductie tijdens een depressie als de tegenwoordige procentisch veel grooter, dan de uitbreiding van de
tarweproductie bij oprichting van goederenschappen kan zijn. In
absolute waarde kan de uitbreiding van de tarweproductie wel
grooter zijn, dan de uitbreiding van de goudproductie (zie voor
goudproductie blz. 75).
Groote bezorgdheid voor „geweldige" uitbreiding der tarweproductie en der tarwe-overschotten bij vaststelling van den
tarweprijs op Fl. 13,— per 100 K.G. c.i.f. Rotterdam, behoeft er
dan ook naar mijn meening om al deze redenen niet te b e s t a a n ) .
Waar de tarweprijs richting geeft aan de prijzen van alle
overige agrarische producten, zal het gewenscht zijn, den tarweprijs zoo vast mogelijk aan het goud te koppelen.
De prijzen der overige stapelgoederen, als suiker, katoen, koffie en rubber, zullen moeten worden geregeld in overeenstemming
met de te verwachten productie en consumptie. Hierbij wordt
een verschillende politiek voor elk product afzonderlijk gevolgd,
zooals verder bij de bespreking der afzonderlijke goederenschappen zal worden uiteengezet.
1

*) Het zal over eenige jaren vreemd aandoen, dat in dit geschrift zoo
uitvoerig wordt behandeld, waarom de voorraden van de goederenschappen
niet te groot zullen worden. Deze uitvoerigheid is mi noodig om op te
komen tegen de, in den tegenwoordigen tijd, heerschende (verkeerde) algemeene opvatting, dat het crisisprobleem een probleem van productiebeperking is en welke opvatting suggereert, dat we in de toekomst steeds
met een te groote productiecapaciteit zouden te kampen hebben. Men
behoeft echter slechts terug te gaan tot de jaren voor 1914, om te weten,
dat toenmaals de algemeene opvatting was, dat steeds in onvoldoende
hoeveelheid agrarische producten zouden worden voortgebracht en dat
toen het groote probleem was: hoe wordt de productie uitgebreid. De
goederenschappen moeten worden opgericht om de perioden van groote
uitbreiding en van stagnatie en restrictie te overbruggen.
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§ 5 . De invloed van de valorisatie op de uitbreiding van de
productie van de gevaloriseerde goederen op langeren termijn in
verband met monetaire
factoren.
In het voorgaande is bewezen, dat de uitbreiding der productie
op korten termijn (enkele jaren) na de valorisatie niet ondragelijk zal zijn. Zouden echter op den duur geen te groote voorraden
ontstaan? Twee vragen doen zich allereerst voor:
le. zal de productie van de agrarische stapelproducten van jaar
tot jaar niet sterk toe kunnen nemen en zouden op den duur
de voorraden niet steeds grooter en grooter kunnen worden? en
2e.

zal de productie van de agrarische stapelproducten van jaar
tot jaar niet af kunnen nemen, wanneer het prijspeil der
overige agrarische en industrieele voortbrengselen duurzaam hoogere winsten voor de producenten van deze laatste
toestaat?

Deze vragen zullen moeten worden beantwoord en wel onder
twee verschillende monetaire systemen:
a) de goederenschappen worden gefinanceerd door leeningen,
welke de staten gezamenlijk aangaan en hebben verder geen
directen invloed op de geldcirculatie;
b) de bewaarde goederen worden betaald door het in omloop
brengen van geld. De voorraad bij de goederenschappen
heeft in dit geval direct invloed op de geldcirculatie.
Zullen de voorraden niet te groot worden bij financiering
goederenschappen door
staatsleeningen?

der

De vraag, of de voorraden van de goederenschappen niet steeds
grooter kunnen worden, moet, ingeval de voorraden door staatsl e n i n g e n worden gefinancierd, bevestigend worden beantwoord.
Wanneer de in- en verkoopsprijzen niet gewijzigd worden, is het
denkbaar, dat deze prijzen te hoog zijn vastgesteld. Wel zullen
de prijzen der overige agrarische en industrieele producten langzamerhand op een hoogte komen, waarop het even rendabel is
deze goederen voort te brengen, als tarwe, enz. en een directe
sterke stimulatie van de tarweproductie, in dien zin, dat voortaan ieder jaar 10 % te veel geproduceerd zou worden, is niet te
verwachten. Immers de koopkracht van de producenten van de
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gevaloriseerde goederen, stimuleert de productie van niet-geva-.
loriseerde goederen. Toch is een toeneming van den voorraad
van tarwe bijv. boven de wereldconsumptie van 6 maanden of
ruim 50 millioen ton niet gewenscht. In de eerste plaats is deze
voorraad meer dan voldoende om misoogsten op te vangen of
structuurveranderingen geleidelijk te doen verloopen, en in de
tweede plaats zou het te kostbaar worden.
Wanneer al het geld geleend moest worden, zou voor den aankoop van 50 millioen ton tarwe a Fl. 130,— per ton 6^/2 milliard
gulden noodig zijn. Gesteld, dat het plaatsen van de leeningen
daarvoor al mogelijk was, dan nog zou de aflossing daarvan bezwaarlijk te regelen zijn, daar de voorraden sterk wisselen kunnen
en de financiering dus veel last zou kunnen veroorzaken. Bovendien zal de bewaring dan behalve ± 10 % voor krimp en bewaarloon nog ± 5 % rente kosten, wat een bedrag van jaarlijks
975 millioen voor de samenwerkende regeeringen zou bedragen.
Nu is dit bedrag nog niet buitensporig hoog te noemen. Over
± 6 0 0 millioen blanke aardbewoners zou dit ruim Fl. 1,50 per
hoofd per jaar bedragen, welk bedrag tegenover de kosten van
een crisis, of van b.v. militaire uitrusting in het niet valt.
Toch zal het nuttig zijn de uitgaven der goederenschappen
binnen redelijke grenzen te houden. Het zal daarom noodig kunnen zijn de in- en verkoopsprijzen der goederenschappen te verlagen, wanneer de voorraden te groot beginnen te worden. Deze
verlaging mag slechts zoo weinig bedragen, dat de koopkracht
der akkerbouwproducenten niet te veel afneemt, waarvan een te
groote vraagvermindering naar industrieele producten het gevolg
zou zijn. Hieronder zal tevens worden beschreven, dat de discontopolitiek van de circulatiebanken indirect ook op den langen
duur regelend zal werken op den omvang van de voorraden.
Zullen de voorraden
staatsgeld *) ?

niet te groot worden

bij betaling

met

) Ik gebruik hier den term „staatsgeld" of verder „goederengeld" niet
in dien zin, dat men aan het geld zou moeten kunnen zien, dat het uitgegeven is tegen dekking van „goederen" van de goederenschappen en
gegarandeerd door den staat, doch uit hoofde hiervan, dat de hoeveelheid
goederengeld in omloop gelijk is aan de waarde, die door de oprichting
van de goederenschappen aan die voorraden van de goederenschappen
gegeven wordt. Aan het bankpapier als zoodanig behoeft men zeer zeker
niet te kunnen zien, of het door goederen, goud of andere activa gedekt
1
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En het feit, dat de directie van het goederenschap steeds klaar
moet staan, om iedere aangeboden hoeveelheid te betalen, èn het
feit, dat verandering van in- en verkoopsprijs van het tarweschap te groote verschillen in koopkracht der akkerbouwers zou
kunnen veroorzaken, maakt het wenschelijk, de voorraden van
de goederenschappen te betalen tegen uitgifte van goederengeld.
Op deze wijze zou de instelling der goederenschappen tot op
zekere hoogte gecombineerd kunnen worden met het stelsel der
grondstoffenvaluta (zie ook blz. 147 e.v.).
Ik wees hier reeds op in mijn in September 1931 uitgegeven
brochure, waarbij ik oorspronkelijk dacht aan een internationale
samenwerking van circulatiebanken, welke echter niet op die
wijze noodig zou zijn, wanneer de internationale samenwerking
dadelijk van de overheid uitgaat. Hoewel de directies der circulatiebanken een open oog moeten hebben voor het algemeen belang, kunnen toch, zooals op blz. 167 e.v. beschreven zal worden,
het risico en de kosten van bewaring der voorraden van de goederenschappen niet door die banken gedragen worden.
Tevens is de beheersching der conjunctuur van een zoodanig
algemeen belang, dat de invloed van de overheid hierbij niet gemist mag en kan worden.
Het is daarom noodzakelijk, dat de overheid de taak van de
conjunctuurbeheersching op zich n e e m t ) .
1

is, evenmin als men nu aan een bankbiljet kan zien, of dit voor 40,50 of
60 % door goud en voor de rest door vorderingen is gedekt.
1
) Ook de tegenwoordige taak van de circulatiebanken is voor het
algemeen belang een zeer belangrijke, waarom dan ook het beleid van
de circulatiebanken binnen bepaalde perken door de overheid is. voorgeschreven. Het bestaan van een instelling als de circulatiebank, bestendigt
een geordende gang van zaken op het gebied van het geldwezen, ook bij
eventueele wisseling van de regeeringspersonen. Doch zoodra de overheid
zich niet meer achter het tot dusver geldende stelsel plaatst, kan ook
de circulatiebank niet meer de oorspronkelijke taak vervullen en moet de
directie zich schikken naar de wil van de overheid. Zoo zullen ook.onder
de instelling van de goederenschappen de directies hiervan een permanente
taak krijgen te vervullen, die oorspronkelijk wordt voorgeschreven door
de overheid (samenwerkende regeeringen), terwijl ook de verdere politiek
van die directies voortdurend door de regeeringen dient te worden gecontroleerd. Het komt er slechts op aan, dat de noodzaak van de instelling
van de goederenschappen algemeen wordt aanvaard, voordat de overheid
tot stichting daarvan kan overgaan. Na die stichting krijgen de directies
van de goederenschappen een soortgelijke zelfstandigheid en continuïteit,
als tot nu toe de directies van de circulatiebanken reeds hadden.
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De uitgifte van 'het goederengeld op de door de goederenschappen bewaarde voorraden, zal dus een overheidstaak zijn
en geen taak van de circulatiebanken, hoewel zeer zeker aan de
circulatiebanken een zekere medezeggenschap in het beheer der
goederenschappen gegeven zal kunnen en moeten worden en de
bemiddeling van de circulatiebanken onmisbaar zal zijn. Praktisch
zullen de circulatiebanken zich met de uitgifte van dat geld
kunnen belasten, echter onder volle verantwoordelijkheid van de
Overheid.
Onder deze instelling zou men voorloopig voor b.v. 20 jaar
den prijs van tarwe vast aan het goud kunnen koppelen, terwijl
de overige agrarische grondstoffen, waarvoor de oprichting van
goederenschappen wenschelijk zou zijn te achten, op een variable
hoogte zouden moeten worden gevaloriseerd.
Men stelle zich dezen toestand aldus voor:
De circulatiebanken der samenwerkende staten blijven geheel
dezelfde functie vervullen als tot nu toe. De directies der goederenschappen betalen de hun aangeboden voorraden met staatsgeld. Iedere samenwerkende staat heeft dan een hoeveelheid
goederengeld in omloop, die steeds in dezelfde verhouding staat
tot den omloop van dit papier in andere landen. De wisseling
der voorraden van de goederenschappen kan dan de wisselkoersen
der samenwerkende staten, onderling niet belanrijk beïnvloeden.
De wisselkoersen zullen blijven afhangen van de betalingen, die
overigens over en weer ook geschieden en van de andere omstandigheden, die hier invloed op hebben.
Het brengen van papier in de circulatie, indien daaraan geen
behoefte bestaat, heeft weinig zin. De manipulaties van de Federal Reserve Banken tijdens de tegenwoordige crisis, hebben
bewezen, dat door het koopen vanwege de circulatiebanken van
fondsen in de open markt en het betalen van deze fondsen met
biljetten de geldcirculatie niet is uitgebreid en het prijsniveau
niet is verhoogd. Met het koopen van fondsen, gaat echter in
het geheel geen schepping van nieuwe koopkracht gepaard.
D.w.z. er wordt dan koopkracht door credietverleening verplaatst. >
Anders is dit in het geval van de goederenschappen. Indien het
goederenschap ten gevolge van een overvloedigen oogst een deel
tarwe, katoen, koffie, suiker of rubber opneemt, gaat hiermee
onmiddellijk gepaard een ontstaan van koopkracht, die er oorspronkelijk niet was. (Door in 1933 voor 1 milliard gulden tarwe
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in een tarweschap op te nemen, wordt de waarde van één jaarproductie verheven van ca. 4 tot ca. 13 milliard gulden.) Zoo'n
groote oogst zal onder het stelsel der goederenschappen daarom
een grootere vraag van genoemde producenten naar andere goederen tot gevolg hebben, waarmee een grootere behoefte naar
betaalmiddelen en dus ook naar circulatiemiddelen gepaard zal
kunnen gaan. Immers zal door die grootere vraag naar andere
goederen het geheele productieapparaat een stimulans ontvangen, waar prijsstijging van een deel der niet door de goederenschappen beheerschte producten het gevolg van moet zijn. Deze
prijsstijging, die te beschouwen is als een gewenschte inflatie,
zal de behoefte aan het door de goederenschappen in circulatie
gebrachte staatsgoederengeld rechtvaardigen en zal dus niet tot
gevolg hebben, dat de omloop der biljetten van de circulatiebanken automatisch zal afnemen met het toenemen der circulatie
van het staatsgoederengeld.
Waar ik hier het woord inflatie gebruik, wijs ik er op, dat
onder inflatie gewoonlijk twee verschillende zaken worden verstaan. In de eerste plaats noemt men de vermindering van de
goudwaarde van de biljetten bij het verlaten van den gouden
standaard door staten, die met groote financieele moeilijkheden
te kampen hebben, inflatie en in de tweede plaats noemt men
algemeene prijs ver hooging van de goederen tegenover het goud
inflatie.
Het eerste geval van inflatie zou ten allen tijde voorkomen
moeten worden, doch het tweede geval van inflatie is juist datgene, wat gewenscht wordt bij te groote productie en voorraad
van het prijsgoed (de valutagrondstof), of dit nu goud of tarwe
of katoen, enz. is, of zoowel goud als tarwe als katoen enz.
Eveneens zal bij een slechten oogst en dus een onttrekken van
goederengeld aan de circulatie, de koopkracht van de producenten van die goederen verminderen, waarvan mindere vraag naar
andere producten en bijgevolg ook minder behoefte aan circulatiemiddelen het gevolg is.
Hierbij komt, dat de hoeveelheid goederengeld, zooals op blz.
133 wordt berekend, aanvankelijk slechts ongeveer 15 % van de
monetaire goudvoorraad of ongeveer 10 % van de biljettencirculatie bedragen zal. De veranderingen in deze hoeveelheid
zullen door groote of kleine oogsten betrekkelijk niet groot zijn.
Het toe- of afnemen van de goederengeldcirculatie kan als
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volgt geschieden. Gesteld, dat het tarweschap 100.000 ton tarwe
aangeboden krijgt in Canada en die hoeveelheid loco Montreal
wordt opgeslagen voor Fl. 120,— per ton, dan zou 12 millioen
gulden aan goederengeld in circulatie gebracht moeten worden.
Nederland zou daarvoor b.v. IV2 % voor zijn aandeel toegewezen krijgen naar een tevoren op te maken schaal, welke ongeveer
als volgt zou luiden:
Ver. Staten van Amerika .
Engeland
Frankrijk
Canada
Nederland
enz.

20%
10%
8%
2%
iy %
2

In Nederland zou dan Fl. 180.000,— goederengeld in circulatie gebracht moeten worden, terwijl hiertegenover papier op
Canada uit de markt genomen zou moeten worden, of een schuld
aan Canada zou ontstaan. Door deze aankoop van het goederenschap zou dus in alle samenwerkende landen een beweging op de
geldmarkt ontstaan, alsof de in Montreal opgeslagen hoeveelheid ponds-pondsgewijze aan de samenwerkende landen was geleverd. In Canada wordt een deel der opgeslagen voorraad met
goederengeld betaald (n.1. 2%), de rest in Canadeesch geld
tegen het in de andere landen vrijkomende papier op Canada of
tegen'een vordering op de andere samenwerkende landen. D a t
hierbij de medewerking van de circulatiebanken niet gemist kan
worden, is duidelijk.
Hetzelfde zal in omgekeerde richting verloopen, wanneer in
Canada 100.000 ton tarwe aan de goederenschappen zou onttrokken worden. In alle samenwerkende landen zou dan een deel
van het goederengeld aan de circulatie onttrokken worden, terwijl in de samenwerkende landen buiten Canada een vordering
op Canada zou ontstaan en in Canada vraag zou ontstaan naar
papier op die andere samenwerkende landen.
Het verschil tusschen het in omloop komen van goederengeld
en het in omloop komen van geld door aankoop van goud door
de circulatiebanken van de goudproducenten is, dat in het laatste
geval het geld in ieder land afzonderlijk in omloop komt door
aankoop van vrij goud door de circulatiebank en bij goederengeld dit dadelijk ponds-pondsgewijze over de samenwerkende
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landen verdeeld wordt bij aankoop van vrije goederen door de
goederenschappen. Het goederengeld komt dus op analoge wijze
in de circulatie als het tegen goud uitgegeven geld en niet op
dezelfde wijze als b.v. geschiedt op de inflationistische wijze
van goedkoop credietgeld.
De samenwerking met de circulatiebanken zou ook als volgt
kunnen geschieden. Een goederenschap krijgt een rekening bij
alle circulatiebanken van de samenwerkende staten. Bij aankoop
van Fl. 12.000.000,— tarwe door het tarweschap loco Montreal
betaalt de bank van Canada deze hoeveelheid in Canadeesche
dollars. De Bank van Canada krijgt hierdoor een vordering op
de afdeeling Canada van het tarweschap van 2 % van 12 millioen
of Fl. 240.000,—, waarvoor geen rente berekend wordt en een
vordering van Fl. 11.760.000,— op de circulatiebanken der andere samenwerkende staten, waarvoor geen of een zeer geringe
rente berekend zou kunnen worden. In de andere staten ontstaat
nu de volgende situatie. De Nederlandsche Bank b.v. krijgt een
schuld aan de Bank van Canada tegen geen of een geringe rente
en een rentelooze vordering op de Nederlandsche afdeeling van
het Tarweschap van Fl. 180.000,—. De Nederlandsche Bank
krijgt dan het recht evenveel bankpapier uit te geven, als de
vordering op het tarweschap bedraagt en daarvoor kan de Bank
papier op Canada (of andere waarden) aankoopen met een disconto, dat hooger is dan de eventueel aan de Bank van Canada
verschuldigde rente. Op de vervaldagen van dat papier is dan
de schuld aan de Bank van Canada vereffend en in Canada
vloeit bankpapier terug naar de circulatiebank. De toestand,
die dus na 3 maanden ontstaat is deze, dat in ieder samenwerkend land de circulatiebank een vordering heeft aan de betreffende afdeeling van het tarweschap en daartegenover bankbiljetten in de circulatie heeft gebracht. Het goederengeld zal zich
onder deze vorm van samenwerking in niets onderscheiden van
het andere bankpapier. De circulatiebanken zouden dan gerechtigd zijn boven de maximaal geoorloofde biljettenuitgifte in
verband met de verplichte metaaldekking, nog een hoeveelheid
biljetten uit te geven gelijk aan de waarde van de goederen, die
in de goederenschappen aanwezig zijn. De samenwerkende Overheden blijven echter met hun macht achter de goederenschappen
staan om deze instellingen duurzaam te handhaven en om ieder
8
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jaar de verliezen en kosten van de bewaring der voorraden bij
te passen.
De vraag, of de uitgifte van goederengeld niet gepaard gaat
met het gelijktijdig aan de circulatie onttrekken van bankpapier,
kan niet zonder meer ontkennend beantwoord worden. D e grootere geldcirculatie bij een grooten oogst b.v. van tarwe heeft
plaats in de streken, waar dit product wordt voortgebracht. De
grootere koopkracht van deze producenten verhoogt eerst na
eenigen tijd de economische activiteit in andere streken. Het zou
dus kunnen zijn, dat een groote oogst tarwe aanvankelijk een
geringe vermeerdering van goederengeld in landen als Engeland
en Nederland zou veroorzaken, terwijl eerst eenigen tijd later
behoefte in die landen aan meer geld zou ontstaan. N u zijn deze
veranderingen in de hoeveelheid goederengeld nimmer zoo
groot, dat in het tijdperk, dat verloopt tusschen de schepping
van het goederengeld en de door de grootere koopkracht der
tarwe- (enz.) producenten veroorzaakte grootere economische
activiteit, de geldcirculatie verstoord zou worden.
Laat ons aannemen, dat door een buitengewoon groote oogst
tarwe over de geheele wereld in een jaar een voorraadvermeerdering van het tarweschap zou ontstaan van 10 % van de wereldproductie, dus van 1.300 milloen gulden en dat ook de voorraad
goederengeld met dit bedrag vermeerderde. Het aandeel van
Nederland zou dan ongeveer 19 millioen gulden goederengeld
bedragen. Bij een bankbiljettencirculatie van ca. 800 millioen
gulden (zooals dit in de welvarende jaren voor 1929 ongeveer
was) zou de hoeveelheid goederengeld, dat in zoo'n jaar extra in
de circulatie zou komen, slechts ruim 2 % van de totale biljettencirculatie bedragen, een hoeveelheid, die practisch geen bezwaar veroorzaakt, vooral, wanneer de verhoogde activiteit
spoedig daarna intreedt.
De meerdere of mindere koopkracht van een grondstoffenproduceerend land beïnvloedt op bovenbeschreven wijze direct
en indirect het economische leven in alle samenwerkende staten.
Het is moeilijk te bepalen en te voorspellen in hoever de
grootere of kleinere hoeveelheid goederen in de goederenschappen
tot inflatie of deflatie aanleiding kan geven. De kwantiteitstheorie leert, dat er een zeker verband is tusschen de hoeveelheid geld eenerzijds en het prijsniveau anderzijds, welk verband
echter door het conjunctuurverschijnsel voortdurend verbroken
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wordt. Indien het verband evenredig was met de hoeveelheid
goud + goederen in de goederenschappen (samen kortweg te
noemen „valutagoederen"), dan zou de verhooging van het
prijsniveau door deze reden ca. 15 % bedragen, omdat de hoeveelheid goud een waarde van omstreeks 30 milliard gulden en
de overige valutagoederen aanvankelijk een waarde van ongeveer 4 y milliard gulden zouden hebben (zie blz. 133). W a a r
echter de biljettencirculatie door het meer elastische geldstelsel
minder afhankelijk is van het goud (of bij invoering van de
goederenschappen: van de gezamenlijke valutagoederen) zal de
inflationistische invloed van de oprichting van goederenschappen
door het feit alleen van de grootere geldcirculatie belangrijk
minder dan 15 % bedragen. De invloed, die de valorisatie aanvankelijk direct op de prijzen der goederen uitoefent is dus veel
grooter, werkt bovendien sneller, terwijl de meer zuiver inflationistische werking zich eerst op den duur laat gelden.
.Deze inflationistische werking (inflatie hier te verstaan als
de verhooging van het prijspeil tegenover de prijzen der valutagoederen) zal dan een automatische rem vormen op de uitbreiding van de voorraden van de goederenschappen, wanneer de
tarweprijs geheel stabiel gehouden wordt. In zoover deze automatische rem op den. langen duur niet afdoende zou blijken om
de voorraden van het tarweschap binnen dragelijke perken te
houden, zouden andere conjunctuurpolitieke maatregelen genomen moeten worden, welke zouden kunnen liggen:
le. op het gebied van de discontopolitiek (zie blz. 185 e . V . ) ;
2e. op het gebied van de publieke werken (zie blz. 190 e . V . ) .
Voor zoover dan op den langen duur nog zou blijken, dat ook
door deze maatregelen geen voldoende beheersching van de tarwevoorraden werd bereikt, zou overgegaan kunnen worden tot
verlaging van den tarweprijs. M.i. zou dit echter zoo lang mogelijk moeten worden nagelaten en zal dit ook kunnen worden nagelaten.
Op deze wijze zal een evenwicht ontstaan, waarbij de voorraden van het tarweschip (afgezien van de afwisselende oogsten)
slechts langzaam zullen veranderen en waarbij toeneming der
voorraden geleidelijk de krachten in het leven roept, die de tarweproductie doen afnemen en omgekeerd.
De voorraden der andere goederenschappen zullen ook met
staatsgeld betaald moeten worden. Hierbij zal het echter ge2
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wenscht zijn, een variabelen prijs te bepalen,nl. den prijs jaarlijks te herzien. Stijgt nu de voorraad van katoen, suiker, koffie
of rubber meer dan wenschelijk is, dan wordt de prijs ten opzichte van tarwe en goud verlaagd en wel zooveel, dat de voorraden niet verder toenemen en omgekeerd. Dit kan noodig zijn,
omdat het mogelijk is, dat de productiekosten van een van deze
goederen relatief ten opzichte van tarwe kunnen veranderen.
De duurzaam grootere welvaart zal de winsten der circulatiebanken verhoogen en het risico van deze instellingen verminderen. Dit indirect groote voordeel voor de Centrale Banken rechtvaardigt de betaling van de wereldvoorraden door de circulatiebanken met volle garantie van de samenwerkende Overheid. Dit
indirect groote voordeel rechtvaardigt ook het „rentelooze" van
het voorschot van de circulatiebanken aan de goederenschappen.
Naar mijn meening zouden de circulatiebanken voor deze bemoeiingen daarom geen of slechts een zeer geringe rente moeten
ontvangen, Wanneer men na de instelling van de goederenschappen tot een bezuiniging op het goud zou kunnen komen,
zouden de circulatiebanken behalve het indirecte voordeel van
de stabiele welvaart, het directe voordeel van een geringere
metaalvoorraad genieten. Zouden de voorraden der goederenschappen boven een bepaalde grens stijgen, dan zou de circulatiebank een zekere vergoeding dienen te ontvangen, wanneer ten
gevolge daarvan de post wissels en beleeningen af zou nemen,
doch getracht zal moeten worden die grens niet te overschrijden
door een verstandige prijzen- en credietpolitiek.
Wat de tarweprijs aangaat, zou het alleen zin hebben deze te
wijzigen, wanneer de productiekosten van dit graan plotseling
en snel zouden dalen. Dit geval zal zich naar mijn meening niet
voordoen en moet als zuiyer hypothetisch worden beschouwd.
Bij plotselinge verlaging van de productiekosten, zou de koopkracht der graanproducenten plotseling sterk toenemen. Wanneer
de tarweprijs dezelfde zou blijven zou dan een uitbreiding van
het tarweareaal plaats vinden en zouden de tarwevoorraden toenemen. De koopkracht der graanproducenten zou (caeteris paribus) stimuleerend werken op de prijzen der overige producten,
waardoor op den duur weer hoogere productiekosten van tarwe
ontstaan. Zoo'n plotselinge verandering der productiekosten zou
dan een stimuleerende schok aan de productie geven, die te vergelijken is met een hausse onder het stelsel van de vrije prijs-
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vorming, met dit verschil, dat de grootere economische activiteit
tijdens deze hausse getemperd zou worden door de dan weer
afnemende koopkracht der graanproducenten. Een later optredende conjunctuuromslag zou dan weer veel minder nadeel meebrengen dan een conjunctuuromslag onder de geheel vrije prijsvorming. Om deze hausse, die van een plotselinge verlaging der
productiekosten van graan het gevolg zou zijn, te voorkomen,
zou een verlaging van den tarweprijs noodig kunnen zijn. Dit geval zal zich, gezien de wijze, waarop de tarwe op de geheele
wereld wordt geproduceerd, echter niet voor kunnen doen. De
plaatsen, waar de productiekosten door machinale grond- en
oogstbewerking in het groot, worden verlaagd, zijn betrekkelijk
zeer beperkt en de verbeteringen kunnen slechts langzaam in de
overige productiegebieden worden aangebracht.
Bij toenemende rationalisatie op den duur zal het niet noodig
zijn den tarweprijs te veranderen. De verbeteringen in de voortbrenging zullen dan de koopkracht niet alleen van de graanproducenten, doch ook van alle andere aan de voortbrenging
deelnemende bevolkingsgroepen vergrooten, zij het dan indirect
door geleidelijke prijsverhooging van die producten, waarvan de
productiekosten door rationalisatie niet meer verlaagd kunnen
worden.
Zullen de voorraden der goederenschappen niet te klein
nen worden bij financiering door
staatsleeningen?

kun-

Ook deze vraag is niet ontkennend te beantwoorden, vooral
wanneer de prijzen vanaf het begin te laag zijn gesteld. Het is
zeer goed denkbaar, dat bij toenemende welvaart een grootere
vraag zal ontstaan naar zgn. veredelde landbouwproducten; het
productieapparaat niet snel genoeg kan worden uitgebreid en
de prijzen van deze producten zoo lang boven de correspondeerende tarweprijzen zullen blijven, tot de geheele voorraad van
het goederenschap is uitgeput. Ziet de directie van het goederenschap dit aankomen, dan zullen de prijzen tijdig moeten worden
verhoogd.
Zullen de voorraden der goederenschappen
bij betaling met staatsgeld?

niet te klein

worden

Wanneer tegen de waarde der voorraden een gelijk bedrag aan
staatsgeld circuleert en de voorraden nemen af, zal de geldcir-
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culatie af kunnen nemen. Dit beteekent op den duur prijsverlaging der niet gevaloriseerde goederen en stimulatie van de
productie der gevaloriseerde goederen. Intusschen is het denkbaar, dat de voorraden geheel verdwijnen. Dit moet zooveel
mogelijk worden voorkomen, in de eerste plaats door vanaf het
begin de tarwe hoog genoeg te valoriseeren en in de tweede
plaats, doordat de circulatiebanken bij hun geld- en. credietpolitiek steeds rekening kunnen houden met de hoeveelheid goederengeld in omloop en speciaal met den voorraad tarwe bij het
tarweschap.
Indien ondanks een en ander de voorraad van het tarweschap
toch uitgeput zou raken, is er geen andere oplossing, dan de
zaken geheel op hun beloop laten, waarbij de tarweprijs in den
vrijen handel zou moeten stijgen en waarbij op den duur weer
een overproductie moet ontstaan, die door het tarweschap kan
worden opgevangen. Op het nadeel, dat de goederenschappen
tijdelijk buiten werking zouden kunnen komen, wordt ook gewezen bij de bespreking der grondstoffenvaluta op blz. 155. Men
kan er niet genoeg op wijzen, dat de Overheid door de instelling
van goederenschappen een functie op zich neemt, die zeer belangrijk is. Deze instelling moet de vrucht zijn van een inzicht
in de conjunctuur, dat het publiek niet kan hebben.
Wanneer de tegenwoordige crisis voorbij zal zijn, is de waarschijnlijkheid groot, dat de lessen dezer economische catastrophe
snel zullen zijn vergeten, en dat men weer algemeen zal uitroepen : „We hebben geen conjunctuurbeheersching noodig, het gaat
immers prachtig!"
Hiervoor moet zeer ernstig gewaakt 'worden, omdat zonder
conjunctuurbeheersching een volgende agrarische overproductie
nog veel ernstiger gevolgen zal moeten hebben. Er zal dus op
alle manieren gewaakt moeten worden tegen uitputting der
voorraden der goederenschappen en speciaal tegen uitputting der
voorraden van het tarweschap.
§ 6.

De afzonderlijke

goederenschappen.

Op grond van bovengenoemde overwegingen meen ik daarom,
dat de meest voor de hand liggende beheersching der conjunctuur
zou kunnen worden verkregen door oprichting van goederenschappen in combinatie met het uitgeven van staatsgoederengeld, en wel door het oprichten v a n :
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le.

een tarweschap, waarbij de tarweprijs eens en voor altijd
of althans voor een langdurige periode vast aan het goud
gekoppeld zou moeten worden;

2e.

een suikerschap, katoenschap, koffieschap en rubberschap,
waarbij de directies de in- en verkoopsprijzen van de te bewaren goederen van jaar tot jaar in verband met de behoefte kunnen wijzigen.

a.

Het

Tarweschap.

Bij de oprichting van het tarweschap zou, zooals op blz. 98 is
aangegeven, een vaste richtprijs van ƒ 13,— per 100 K.G. inkoop en ƒ 14,— per 100 K.G. verkoop (loco Rotterdam/Amsterdam) gekozen moeten worden.
De wereldvoorraad tarwe (nl. het zgn. overschot) bedraagt
heden (1932) omstreeks 12 millioen ton. Hiervan zullen vermoedelijk ongeveer 4 millioen ton buiten de voorraadschuren
van het tarweschap blijven.
De cijfers over de wereldvoorraden op blz. 20 e.v. wijzen er op,
dat deze hoeveelheid (4 millioen ton) wel minstens noodig zal
zijn voor reserves van den gewonen handel (voorraden en vervoer). Zeer waarschijnlijk zal de zichtbare voorraad bij valorisatie kleiner blijken te zijn dan 12 millioen t ó n : wanneer nl. het
vertrouwen terugkeert en de handel niet meer bang behoeft te
. zijn voor dalende prijzen, zullen de kooplieden zich iets ruimer
in de voorraden durven zetten. Er zou dus hierdoor aanvankelijk
eerder minder dan meer aan het tarweschap aangeboden kunnen
worden dan 8 millioen ton. Ook, wanneer we de voorraadcijfers
per eind December vergelijken vinden we in 1931 en 1932 een
hoeveelheid, die ongeveer 8 millioen ton grooter is dan de laagste
voorraad in de jaren 1923/28. De cijfers door CAPONE gegeven
(zie blz. 22) wijzen op een vermeerdering van de voorraden van
1926 tot 1932 van 11.7 millioen ton, doch hij wijst daarbij op de
zeer verminderde voorraden in de importlanden, waarvan geen
cijfers bestaan.
Tegen den prijs van ƒ 130,— per ton, zal het tarweschap, (gesteld, dat dit in 1933 werd opgericht) een uitgave hebben van
ƒ 1040 millioen. Wanneer hiervoor staatsgoederengeld wordt uitgegeven, zou de hoeveelheid betaalmiddelen, die ongeveer, 170
milliard gulden bedraagt (zie tabel WAGEMANN op blz. 79), met
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1 milliard worden verhoogd, of met slechts 0,6 %. Nemen we de
monetaire goudvoorraad als basis, dan zou de uitbreiding ongeveer 3.3 % bedragen.
Uit deze cijfers blijkt, dat van eenigerlei ontwrichting van ons
monetaire stelsel door de oprichting der goederenschappen weinig kan blijken. Hieruit volgt tevens, dat een sterke toeneming
der tarwevoorraden, bijv. tot 50 millioen ton, slechts zeer langzaam het algemeen, prijsniveau zal kunnen beïnvloeden (de geldcirculatie zou uit dien hoofde dan nog slechts met bijne 4 %
toenemen, de valutagoederen basis met ca. 2 0 % ) , en dat de tot
het evenwicht terugdrijvende krachten uit hoofde van grootere
geldcirculatie slechts zeer langzaam zullen gaan werken.
Medewerking van de circulatiebanken tot eenige meerdere
stimulatie van de productie der niet gevaloriseerde producten
schijnt dus in zoo'n geval wel noodig, om te sterke verhooging
der voorraden van het tarweschap (bijv. boven 50 millioen ton)
tegen te g a a n ) .
50 Millioen ton is iets minder dan de helft van de jaarlijksche
wereldconsumptie van tarwe.
De bewaringskosten ) , die bestaan uit krimp, silohuur, kosten
1

2

*) Overigens is er alles voor te zeggen, dat de menschheid als geheel
veiliger is met een reserve aan tarwe, die 6V2 milliard gulden waarde zou
vertegenwoordigen, dan met een reserve van alleen 28 milliard gulden
goud en in het geheel geen tarwe!
2
) De bewaring van tarwe in een veem kost per 1000 K.G.:
Opslag
Huur

per week
ƒ0.45
„0.12 1 /*

Eenmaal ververschen:
Opslag
Afslag
Extra commissie
Bewaarloon totaal per jaar

per jaar
ƒ0.45
„ 6.25
totaal ƒ 6.70
ƒ0.45
ƒ0.45
ƒ 1 •—
ƒ 8.60 per ton

De krimp bedraagt 1 a 4 % van het gewicht al naar gelang van het
oogstjaar. Worden alleen goed houdbare partijen opgeslagen, dan is 2 %
hoog genoeg berekend.
Krimp dus totaal 2% van ƒ130.—
ƒ2.60
Het bedrag aan krimp en bewaarloon is dus volgens deze berekening
ƒ 11.65 per 1000 K.G. of bijna 8 % van ƒ 130.—.
Bij onze kostenberekening van 10 % zijn we dus aan den hoogen kant,
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van administratie en kosten van voorraadverversching, zullen
moeten worden gedragen door de samenwerkende staten. Wanneer we deze kosten stellen op 1 0 % , dan zou de j aarlij ksche
uitgave van het tarweschap bij een voorraad van 8 millioen ton
en een gevaloriseerden prijs van ƒ 13—, 100 millioen gulden bedragen, de jaarlijksche uitgave bij een voorraad van 50 millioen
ton, 650 millioen gulden.
Bij deze uitgaven, voor krimp dient er voor te worden gewaakt,
dat de hoeveelheid staatsgoederengeld in omloop evenveel wordt
verminderd als de krimp bedraagt (onder krimp te verstaan zoowel de gewone gewichtsvermindering, die met de bewaring optreedt, als verliezen bij transport of andere vernietiging).
Zooals reeds op blz. 97 is opgemerkt, kunnen de prijzen voor
de verschillende maanden van het jaar verschillen in evenredigheid met de verschillen, die zich onder het stelsel der vrije prijsvorming gemiddeld voordeden.
De waarde van de hoeveelheid goederengeld in omloop moet
in overeenstemming zijn met den voorraad in het tarweschap,
vermenigvuldigd met den laagsten inkoopsprijs. Het verschil
tusschen werkelijken inkoopsprijs en laagsten inkoopsprijs moet
direct als verlies worden geboekt.
D e eventueele winsten, die gemaakt worden, bij verkoop door
het tarweschap kunnen betrekkelijk nooit groot zijn, doch kunnen in mindering van het verlies worden gebracht.
De verschillende kwaliteiten moeten worden gewaardeerd op
dezelfde wijze als dit thans het geval is op de termijnmarkten.
Volstaan kan worden, met bewaring van de belangrijkste variëteiten, als Canadeesche, N.-Amerikaansche winter-, Argentijnsche of Australische tarwe, waarbij slechts die partijen worden
opgenomen, waarvan de houdbaarheid voldoende vast staat. De
prijsvorming van de overige kwaliteiten late men over aan den
vrijen handel.
Onder de instelling van het tarweschap, zal de tarwehandel
voor het allergrootste deel buiten het tarweschap om kunnen
verloopen. Alleen wanneer de prijs zou dalen beneden ƒ 13/— en
vooral, omdat een georganiseerde bewaring vermoedelijk wel iets goedkooper zal zijn, dan de incidenteele bewaring in een veem, waarnaar
bovenstaande berekeningen zijn gemaakt. Er is dus nog 2 % speling voor
administratie- en assurantiekosten.
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zou stijgen boven ƒ 14,— treedt het tarweschap in werking.
Overigens is er ook veel voor te zeggen in- en verkoopsprijzen
van de goederenschappen weinig of niets uiteen te stellen. Wanneer er een prijsverschil is van 10 %, is het mogelijk (in tijden,
dat productie en consumptie vrijwel tegen elkaar opwegen) dat
de prijs tusschen de door het goederenschap gestelde grenzen
sterk en veelvuldig op en neer gaat. Dit zal bij een gelijke inen verkoopsprijs minder het geval zijn, de prijs op de vrije markt
zal dan niet veel meer kunnen schommelen, dan de kosten van
het vervoer naar en van de magazijnen van de goederenschappen.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat niet iedere tarweproducent dan elke hoeveelheid, hoe klein ook, aan het tarweschap
zal kunnen verkoopen en niet iedere consument elke hoeveelheid, hoe klein ook, van het tarweschap zal kunnen koopen. Het
zal gewenscht zijn, dat slechts hoeveelheden van bijv. minstens
1000 ton gekocht of verkocht worden in de eerste plaats, omdat
het niet de bedoeling is van het tarweschap, om de plaats van
den gewonen tarwehandel in te nemen in de tweede plaats, omdat de organisatie zoo eenvoudig mogelijk gehouden moet worden en in de derde plaats, omdat het voor de prijsbeheersching
niet noodig is de voorraden met minder dan 1000 ton te laten
wisselen.
Voorraadschuren (silo's) van het tarweschip zouden kunnen
worden gesticht i n :
Montreal, New-York, Buenos-Ayres, Liverpool, Genua, Le
Havre, Antwerpen, Hamburg, Rotterdam, Braïla, Bombay,
Sydney, of in andere havensteden, welke voor de tarwe im- en
export van veel belang zijn.
Groote centralisatie vergroot het risico (bij revolutie en brand)
doch verbetert het overzicht en vermindert de overige kosten;
ver doorgevoerde decentralisatie verkleint het risico, doch maakt
het overzicht lastiger en verhoogt de verdere kosten.
;

b.

Het

Katoenschap.

De prijs van katoen in New-Orleans bewoog zich tusschen 1928
en 1929 om ƒ 1 — per K.G.
De zichtbare voorraad bedroeg eind 1931 omstreeks 2 millioen
ton, waarvan zeker een vierde als een noodzakelijke voorraad
voor den handel beschouwd kan worden, zoodat ongeveer 1,5
millioen ton aan het katoenschap zou worden aangeboden (zie
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tabellen op blz. 40 en 41). Tegen een prijs van ƒ 1.— per K.G.
zou het katoenschap dan 1500 millioen gulden goederengeld uit
moeten geven, of iets minder dan 1 % der op blz. 79 genoemde
betaalmiddelen (of 5 % van den monetairen goudvoorraad).
Omtrent kwaliteiten en seizoenen kan hetzelfde worden opgemerkt als bij het tarweschap is geschied.
Behalve de verliezen voor krimp, b e w a a r l o o n ) , enz. kunnen
bij het katoenschap verliezen optreden bij verlaging van de richtprijzen. Deze verliezen zouden vrij belangrijk kunnen zijn, wanneer zou blijken, dat de kunstzijde-industrie de katoen op den
duur zou kunnen verdrijven. Hoewel dit voorloopig nog niet te
verwachten is en de waarde van de kunstzijdeproductie nog
slechts een zeer gering percentage van de waarde van de katoenproductie uitmaakt, zou hiermede toch rekening gehouden moeten worden. Aan de andere zijde zal bij toenemende welvaart,
die na de instelling der goederenschappen verwacht moet worden,
het verbruik van textiele grondstoffen nog belangrijk toe kunnen
nemen, zoodat in de eerste decennia zeer zeker een verdrijving
van de katoen nog niet te vreezen is.
Blijkt deze verdrijving uit een toeneming der voorraden, dan
zal de richtprijs moeten worden verlaagd. Een verlaging van
10 % brengt 10 % extra kosten mee voor het katoenschap, die
door de samenwerkende regeeringen moeten worden gedragen.
Bij die verlaging zou dan ook een evenredig deel goederengeld
uit de circulatie moeten worden genomen. Wanneer het katoen1

1
) De bewaring van katoen in een veem kost naar gegevens van de
N.V. Het Nederlandsche Veem te Amsterdam.
per 100 K.G.
Ontvangen, vervoer naar pakhuis, opslag en wegen
ƒ0.80
Bewaarloon ƒ0.12 per maand, is per jaar
„1.44
Assurantie j °/ 0 0 per maand, is per jaar 6 %o
„0.60
1

i

samen
ƒ 2.84
Krimp komt voor door uitdroging, waartegenover staat, dat
het gewicht door aantrekking van vocht kan toenemen; stellen
we de krimp weer op 2 %, dan kost krimp en bewaarloon
3 + 2 = 5%.
Wanneer we voor administratie en andere kosten nog 2 % rekenen, kost
de bewaring van katoen in de goederenschappen dus 7 % per jaar, zoodat
een cijfer van 10 %, zooals door ons is aangenomen, te hoog mag worden
genoemd.
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schap ook 10 % kosten per jaar maakt, zou in zoo'n jaar dus
20 % verlies geleden worden, wat een bedrag van ƒ 300 millioen
uitmaakt of ongeveer ƒ0,50 per inwoner der samenwerkende
staten (600 millioen blanke bewoners).
Het voordeel van het katoenschap is, dat de inkrimping en
uitbreiding der productie, evenals bij de overige goederen, die
door goederenschappen worden bewaard, geleidelijker verloopt.
Conjunctureele vraag naar katoen als in 1907 zal de prijs dan
niet extra opdrijven en ook geen extra uitbreiding forceeren en
omgekeerd (zie blz. 42).
Men zou nog tegen de prijsstabilisatie van katoen kunnen
aanvoeren, dat in een welvarende samenleving een tijdelijke overproductie van katoen gemakkelijker opgenomen wordt dan een
tijdelijke overproductie van tarwe. BEAN *) wijst er b.v. op, dat
in 1920 en 1926 de prijzen van de katoen betrekkelijk zeer laag
waren en dat dientengevolge een groote activiteit in de katoenspinnerijen ontstond. Waar een dergelijke grootere activiteit
slechts weer zeer tijdelijk is en in een volgend jaar, waarin de
prijzen stijgen, moet afnemen, is het duidelijk, dat èn de katoenspinnerij èn de geheele samenleving meer gebaat is bij een stabiele vraag, dan bij een sterk schommelende vraag op korten
termijn. Slechts tengevolge van de veranderingen in de productie
of in de vraag, op langeren termijn, zal het katoenschap de
prijzen moeten wijzigen.
Voorraadschuren van het katoenschap kunnen worden gesticht
in New-Orleans, Alexandrië, Bombay of Calcutta en in de belangrijkste importhavensteden van de consumptielanden (waaronder, bij samenwerking met Japan, ook aan dit land gedacht
moet worden).
c.

Het

Suikerschap ).
2

De oprichting van het suikerschap, evenals de oprichting der
andere goederenschappen, veronderstelt allereerst vrije productie
door de afzonderlijke producenten, zoo weinig mogelijk invoer*) L . H . BEAN. Post War Agriculture and Business. Proceedings enz.
t.a.p. blz. 185/186.
2
) Zie ook M. D . DIJT, l.i., De Oprichting van Goederenschappen voor
suiker en rubber, in het Landbouwk. Tijdschrift van Oct. 1932, blz. 610 e.v.
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rechten tusschen de samenwerkende staten en geen beperking
door restrictieschema's als het plan CHADBOURNE. Wanneer de
suikerproducenten in de toekomst dergelijke productie-afspraken
verder zouden (kunnen) doorvoeren, komt de suiker niet in aanmerking om opgenomen te worden in een goederenschap (zie ook
blz. 201 e.v.).
Denkbaar is het, dat bij een stabiele welvaart, die ontstaat
door de oprichting van het tarweschap, de stichting van een
suikerschap minder noodig is. Vooral, wanneer de prijs, die de
consumenten moeten betalen, niet hoog zal liggen boven den
prijs, die de producenten ontvangen (bij afschaffing van de accijnsen dus) lijkt het mij toe, dat de vraag naar suiker nog tamelijk elastisch zou zijn. Er zijn nog veel landen waar de suikerconsumptie zeer belangrijk uitgebreid zou kunnen worden. Toch
zou de oprichting van een suikerschap nu aan te bevelen zijn
met het oog hierop, dat het suikerproductieapparaat zich spoediger en beter aan het meerdere verbruik zal kunnen aanpassen,
wanneer de overschotten van het oogenblik voor de toekomst
bewaard bleven en de productiecapaciteit van het oogenblik dus
dienstbaar zou kunnen worden gemaakt voor de toekomst, voor
zoover het productieapparaat op het gebied v a n suiker heden
onbenut blijft.
De prijs, waarop de suiker in de periode 1924/29 stond, was
ongeveer 3 $ cent per pond c.f. New-York. De groote verbeteringen, die de laatste jaren in de suikertechniek zijn aangebracht,
wijzen er echter op, dat het voor suiker voorzichtig zal zijn een
prijs van 2,%$ cent per pond c.f. New-York als richtprijs voor
het suikerschap te kiezen, wat ongeveer overeenkomt met een
prijs van ƒ 16,— per 100 K.G. voor witte kristalsuiker loco Amsterdam, of ongeveer dezelfde prijs voor superieur loco Java.
Nu zijn de productiekosten op Java op het oogenblik wel veel,
nl. in de beste ondernemingen ongeveer de helft, lager, doch er
moet ook worden verdacht, dat niet de geheele bietsuikerproductie spoedig door rietsuiker vervangen kan worden (zie ook
de beschouwing over tarwe op blz. 98/99). Bovendien is een
uitbreiding der suikerconsumptie bij toenemende welvaart nog
zeer goed mogelijk, zoodat de lagere productiekosten van d e
goed ingerichte rietsuiker-ondernemingen bij valorisatie op een
vrij hoog peil, wel een uitbreiding der rietsuikerproductie in het
leven zal roepen, welke uitbreiding bij de verhoogde consumptie
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echter zooals boven reeds is opgemerkt zeer waarschijnlijk noodig zal zijn.
Zou werkelijk de bietsuikerproductie op den duur kostbaarder
blijven dan de rietsuikerproductie, en de rietsuiker voldoende
zijn voor de geheele suiker consumptie (wat zeer waarschijnlijk
de eerste decennia niet het geval zal zijn) dan zou de verplaatsing der suiker-industrie ten gevolge van het bestaan van het
suikerschap zeer geleidelijk kunnen geschieden.
Zooals op blz. 36 is opgemerkt, kunnen de regeeringen de
suikerconsumptie nog belangrijk stimuleeren door opheffing of
vermindering van de zeer zware accijnzen.
Evenals bij de tarwe is opgemerkt, zou men dezen prijs te
hoog kunnen noemen, omdat juist, toen deze prijzen golden, de
overproductie acuut is geworden. Hiertegenover moet er op gewezen worden, dat de groote uitbreiding der suiker-industrie
vooral is ontstaan tengevolge van te hooge prijzen in de voorafgaande jaren *).
De voorraden, die het suikerschap aangeboden kunnen worden,
zouden voorloopig m.i. de 3 millioen ton niet te boven gaan. De
voorraden (zie blz. 35) hadden eind September 1932 eeri hoogte
bereikt, die ongeveer 4 millioen ton boven die van eind September 1925 uitkwam (bij den voorraad van 1925 kwam een prijs
van ƒ 18,75 voor). Bovendien is er veel kans, dat de voorraad
in het loopende jaar sterk zal slinken, zoodat het suikerschap in
1933 naar alle waarschijnlijkheid over niet meer dan 3 millioen
ton de beschikking zou krijgen.
Wanneer de inkoopsprijs te Amsterdam/Rotterdam gesteld
wordt op ƒ 15,—, de verkoopsprijs van het suikerschap op ƒ 16 —
per 100 K.G., zal dus een bedrag aan goederengeld noodig zijn
van ƒ 450 millioen. Wanneer we zouden rekenen op een sterkere
toename van de productie dan van de consumptie, dan zou bijv.
over 3 jaren, wanneer de prijs op ƒ 15,— inkoop en ƒ 16,— verkoop gesteld bleef, de circulatie van goederengeld uit hoofde
van het suikerschap bij verdubbeling van den voorraad ongeveer 1000 millioen gulden bedragen.
*) Zie o.a. MINDERHOUD. Diss. Wageningen 1925, blz. 185 e.v.
Zie ook het verslag over „De Suiker-kwestie", Rede, uitgesproken
door den Heer J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN op de Buitengew. Algem.
Vergadering v. d. Maatschappij tot Bev. van Landbouw en Veeteelt in
Zeeland, op Dinsdag 26 Maart 1929 te Goes.
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Suiker kan niet al te lang bewaard worden, vooral niet in de
tropen, zoodat verversching nog al eens noodig zou zijn. Rekent
men weer op 10 % kosten ) , dan zou een bedrag van 100 millioen gulden per jaar noodig zijn. Zouden de suikervoorraden een
tendens hebben, meer te stijgen, dan zou de prijs verlaagd moeten worden; in de jaren, waarin de prijzen verlaagd worden,
wordt een extra verlies geleden. Omgekeerd zou bij een te veel
verminderen van den voorraad de prijs verhoogd moeten worden.
De opmerkingen, die gemaakt kunnen worden over verschil
in kwaliteiten, verschil in prijzen voor verschillende maanden,
intrekking van goederengeld bij krimp of prijsverlaging, enz. zijn
dezelfde, die bij de bespreking van het tarweschap en het katoenschap zijn gemaakt.
De voorraadschuren van het suikerschap in de suiker-exporteerende landen kunnen worden gesticht in Duitschland, België,
Tsjecho-Slowakije, Polen, Cuba, Portorico, Peru, Ned.-Indië,
Formöza, Philippijnen, St. Mauritius en Hawaï, terwijl als importlanden met voorraaddepóts in aanmerking kunnen komen:
Nederland, Frankrijk, Engeland, Canada, Ver. Staten van Amerika en China.
1

d.

Het

Koffieschap.

Het vaststellen van den prijs van koffie vereischt een nauwkeurige studie van het verloop der voorraden en van het verloop
der nieuwe aanplantingen. Immers, de aanplantingen van koffie*) De bewaring van Java- en Sumatrasuiker in balen in een veem
kost volgens opgave van de N.V. Het Nederlandsch Veem,
per 100 K.G.
Ontvangen, vervoer naar pakhuis, opslag en wegen
ƒ0.35
Bewaarloon 4 cent per 100 K.G., is per jaar
„0.48
Assurantie j %o per maand, is per jaar 6 %o
0.08
1

t

samen
Eenmaal ververschen taxeer ik in verband met de
becijfering bij de tarwe opgegeven op

ƒ 0.92
„ 0.30

bewaarloon totaal
ƒ 1.32
Krimp komt hierbij zoo goed als niet voor.
De georganiseerde bewaring van suiker zal iets goedkooper kunnen zijn
als de bewaring in een veem, zoodat ook hier met 10 % per jaar volstaan
kan worden.
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boomen hebben eerst over 4 a 6 jaar invloed op de koffieproductie en veranderingen in de aanplantingen veroorzaken eerst
op den duur blijvende veranderingen in opbrengsten (zie blz. 53,
54 en 55). In verband met de bestaande zeer groote voorraden
en in aanmerking genomen, dat de prijs van Robusta loco Rotterdam en van Santos no. 4 in New-York in de jaren voor de
crisis om ƒ 1,-— per K.G. schommelde, zou het voorzichtig zijn
den prijs te valoriseeren op een hoogte, die aanvankelijk niet
boven ƒ 0,80 per K.G. uit gaat. De voorraad, welke het koffieschap in handen zou krijgen, zou ongeveer op \}k millioen ton
geschat kunnen worden, welke voorraad dan voor 1200 millioen
gulden zou moeten worden i n g e k o c h t ) .
De bijzondere opdracht van het koffieschap zal dan worden
van jaar tot jaar de veranderingen in den aanplant te registreeren en een zeer intensieve studie te maken van de veranderingen
in de potentieele productie van koffie.
Immers, de schommelingen in de voorraden geven ons op dat
gebied onvoldoende aanwijzingen, althans op korten termijn,
omdat de oogsten van jaar tot jaar zoo sterk kunnen wisselen.
Productiecijfers naast consumptiecijfers en cijfers omtrent de
nieuwe aanplantingen moeten samen met de gegevens omtrent
de voorraden van het koffieschap, de vaststelling "van de prijzen
voor het volgende jaar beïnvloeden. De directie moet zoo mogelijk zorgdragen, dat de voorraad niet beneden een
millioen
ton daalt (er komen immers jaren voor, dat bijna een % millioen
ton minder dan normaal geproduceerd wordt door klimatolo1

*) Voor de kosten van bewaring, assurantie, administratie enz. heb ik
weer 10 % per jaar aangenomen.
Volgens opgaven van de N.V. Het Nederlandsche Veem kost:
per 100 K.G.
Het ontvangen, vervoer naar pakhuis, opslag en wegen
ƒ0.47
Bewaarloon 8 cent per 100 K.G. per maand, is per jaar
„ 0.96
samen
ƒ 1.43
of bijna 2 %.
Assurantie
%o per maand of per jaar 6 °/ o.
Bewaarloon en assurantie dus 2.6 %.
Ik taxeer krimp en overige kosten op 2.4 %, waardoor de totale kosten
dus komen op 5 %.
Een berekening van 10 % kosten voor de bewaring van koffie in het
koffieschap is dus te hoog.
0
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gische omstandigheden), doch ook moet door den prijs veroorzaakt worden, dat de nieuwe aanplantingen niet te groot of te
klein worden. Door een prijsregeling, die geheel het algemeene
belang, dat is hier èn het belang van de producenten èn het belang van de consumenten, dient, kan op die wijze bereikt worden,
dat de 12 a 17-jarige cyclus van de koffieproductie en van de
koffieprijzen, geheel gedempt wordt.
Uit. de beschrijving van de politiek der koffievalorisatie in
Brazilië b l i j k t ) dat de valorisaties van 1907, 1917 en 1921 na
korter of langer tijd zg. met winst konden worden geliquideerd.
Bij de permanente verdediging van de koffie na 1923 is echter
een geheel verkeerde politiek gevoerd, die gelegen was in de omstandigheid, dat getracht is door de belanghebbende producenten
de markt te eenzijdig-te beïnvloeden.
Hierdoor is de prijs dusdanig opgevoerd, dat de uitbreiding
der koffie-aanplant niet juist is beïnvloed.
In plaats van een vertraagde remming van de inkrimping in
jaren van overproductie, heeft de koffiepolitiek eeri te groote uitbreiding of een te kleine inkrimping van het areaal der nieuwe
aanplantingen veroorzaakt.
Deze fout is geen fout van de valorisatie als zoodanig, doch
een gevolg van het verkeerde inzicht van de leiders der valorisatiepolitiek in de beteekenis der valorisatie.
De groote verschilpunten van het koffieschap met de koffievalorisatie van Brazilië zijn:
1

le.

De Braziliaansche koffievalorisatie werkte nationaal en
legde de lasten van de valorisatie van feitelijk de geheele
wereldproductie op de, schouders van de Braziliaansche
producenten; het koffieschap legt de lasten op de samenwerkende staten, dus zoowel op de productie- als op de
consumptielanden ;

2e.

de Braziliaansche valorisatie hield geen rekening (althans
niet voldoende) met de uitbreiding van de productie. Het
systeem, om een premie te heffen van elke aangeplante
koffieboom, bleek onuitvoerbaar.
Het koffieschap kan en moet rekening houden met de
uitbreiding van de productie;

*) Dr. TH. VAN LUYTELAER en Dr. J. TINBERGEN. De koffievalorisaties;
Geschiedenis en Resultaten, in de Economist Juli/Aug. 1932, blz. 517 e.v.
9
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3e.

de Braziliaansche koffievalorisatoren meenden, dat het instituut ter verdediging van de koffie winst moest maken;
het koffieschap rekent dadelijk op verlies, een verlies, dat
geleden wordt in het belang van producent en consument
beiden.

Bij het oprichten van het koffieschap vervalt het „Braziliaansche Instituut ter Verdediging van de Koffie".
De voorraadschuren van het koffieschap zullen, wat de exportlanden betreft, voornamelijk tot Brazilië beperkt kunnen
blijven. Columbia en Ned. O. Indië volgen in belangrijkheid als
koffieproduceerende landen.
Als importlanden komen hoofdzakelijk in aanmerking: Ver.
Staten van Amerika, Frankrijk, Nederland, Duitschland, Engeland en België.
e.

Het

Rubberschap.

De hoogte, waarop het rubberschap den prijs zou moeten stabijiseeren, wordt weer door andere factoren bepaald. Bij een
prijs van rubber, zooals die tusschen 1924 en 1929 gold, zou zeer
waarschijnlijk een veel te groote hoeveelheid voortgebracht worden. Immers, de technisch-potentieele productie is veel grooter,
dan de consumptie en in 1934 waarschijnlijk ongeveer 2 X zoo
groot als de consumptie, wanneer deze consumptie de eerste 2
komende jaren weinig verandering ondergaat.
Het zal buitengewoon moeilijk zijn voorspellingen te doen omtrent het zich ontwikkelende rubbergebruik (wat vrijwel hetzelfde is als: het zich ontwikkelende automobielverkeer).
Waar de uitbreiding van het rubber-areaal overigens in nauw
verband staat met den prijs en het zeer goed mogelijk is, dat in
de jaren van te lage prijzen te weinig wordt aangeplant met het
oog op de toekomst, zal een dusdanige politiek gevoerd moeten
worden, dat de uitbreiding van het rubber-areaal of de vervanging van oude rubbertuinen door plantages met geselecteerd
materiaal matig voortgang kan hebben.
De rubberprijs bedroeg in de jaren 1923 tot en met 1929 te
Londen voor crêpe gemiddeld ƒ 1,90 per K.G. De prijs in 1929
was ƒ 0,87 per K.G.
N u zijn de productiekosten van de beste ondernemingen door
verbetering in de cultuur de laatste jaren zeer sterk gedaald en
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bedragen in sommige gevallen minder dan ƒ 0,60 per K.G. f.o.b.
S i n g a p o r e ) . Het lijkt mij toe, dat het rubberschap met een
prijs van ƒ 0,60 zeer goed zou kunnen beginnen te werken. Waarschijnlijk zal op dezen prijs het geheele rubberproductie-apparaat
nog niet in werking worden gezet, doch wel zal de productie
grooter zijn dan de tegenwoordige, die in 1931 omstreeks 800.000
ton bedroeg en bij een prijs van ƒ 0,60 per K.G. f.o.b. Singapore
op 1.000.000 ton te schatten is.
Een speciale commissie, die een rapport heeft uitgebracht
omtrent Malakka's economische positie, meent in de toekomst
een prijs van 14$ cent per pond of ongeveer ƒ0,70 per K.G. te
moeten verwachten ) .
Bij een prijs van ƒ 0,60 zou de tegenwoordige rubbervoorraad
voor het allergrootste deel in handen van het rubberschap komen
en zou bij een wereldconsumptie van 700.000 ton in de eerste 2
jaren de voorraad nog met 2 X 300.000 = 600.000 ton toenemen.
De aanwezige voorraad op het oogenblik is ook op ± 600.000
ton te stellen, zoodat van staatsgoederengeld aanvankelijk 360
millioen gulden door het rubberschap zou worden in omloop
gebracht. Dit bedrag zal mogelijk na verloop van 2 jaren kunnen stijgen tot 700 millioen gulden.
Wanneer het rubberschap 2 jaren gewerkt heeft, in dien tijd
verder alle gegevens verzameld heeft, die betrekking hebben op
uitbreiding van het rubbber-areaal, verhooging van de technischpotentieele productie en op de tendens van de rubberconsumptie,
zal het mogelijk zijn besluiten te nemen, over verder te volgen
prijs- en voorraadpolitiek van het rubberschap. Neemt men een
uitbreiding van de potentieele productie waar, die met het oog
op de te verwachten ontwikkeling der consumptie te groot is,
dan kunnen de prijzen worden verlaagd en omgekeerd.
Bij rubber is het in verband hiermee zeer gewenscht, dat het
1

2

*) Er zijn cultuur-ondernemingen in Ned. O. Indië, die hun kostprijzen
van 1930 op 1931 hebben kunnen verlagen van 42 op 231/2 cent per pond
en van 40,9 op 27,85 cent per pond (inclusief afschrijving), terwijl de
kostprijzen in 1932 nog aanmerkelijk lager zijn. In rubberkringen worden
in de naaste toekomst fob-kostprijzen van ± 2 0 cent per \ i K.G. incl.
afschrijvingen voor goede ondernemingen verwacht en zelfs fob-kostprijzen
van ± 12 cent per J K.G. exclusief afschrijvingen.
2
) Zie artikel over Malakka's Economische Positie in De Telegraaf
van 19-ll-'32.
%

1

a
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rubberschap over groote voorraden beschikt, omdat het tijdperk,
dat overzien moet worden, zoo groot is, dat productie en consumptie een ander verloop kunnen krijgen, dan verwacht was.
Er kunnen dus tamelijk groote fouten worden gemaakt, welke
uit groote veranderingen in de voorraden van het rubberschapkunnen blijken. Bij kleine voorraden, snel toenemende consumptie en niet tijdig gestimuleerde productie zouden de voorraden
uitgeput kunnen raken, waarbij de prijzen weer te hoog zouden
oplpopen en het rubber-areaal weer te veel zou worden uitgebreid.
Eén dempende invloed op dit verloop heeft overigens de productie van geregenereerde rubber, die bij hooge rubberprijzen
een betrekkelijk grooten omvang krijgt.
Het zal dus door het rubberschap mogelijk zijn al te groote
prijsschommelingen van rubber tegen te gaan, waarbij voorkomen wordt, dat nu eens te veel plantages worden gesticht en zeer
hooge winsten worden gemaakt en dan weer een te veel aan
rubber aan de markt komt, waarbij rubberplantages worden verlaten en het personeel wordt ontslagen.
Een groot voordeel van het rubberschap is tevens, dat de
rubberconsumenten zich in de toekomst niet meer bezorgd behoeven te maken over tekorten. In de Ver. Staten heeft men
kunnen waarnemen, dat groote fabrikanten van automobielbanden zich interesseeren voor groote eigen plantages, om onafhankelijk te zijn van het rubberaanbod van anderen. Dit stimuleert de nieuwe aanplantingen in tijden van rubberschaarschte
zeer aanzienlijk en draagt bij tot de zeer groote prijsschommelingen van dit product. Indien het rubberschap in werking is,
behoeven de bandenfabrikanten zich geen zorgen te maken voor
eigen plantages.
De inrichting van het rubberschap kan zeer eenvoudig zijn.
De voornaamste rubberproduceerende landen zijn Malakka, Ned.
O. Indië en Ceylon, zoodat voorraadschuren in deze landen gesticht, gebouwd, gekocht of gehuurd zouden kunnen worden. Belangrijke importlanden zijn: de Ver. Staten van Amerika (met
een afname van omstreeks de helft), verder Duitschland, Frankrijk, Engeland.
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§ 7. Welke bedragen {ijn er gemoeid bij het oprichten
bovengenoemde goederenschappen
samen?

van de

Bij de oprichting van goederenschappen voor tarwe, suiker,
katoen, koffie en rubber wordt door mij het meest wenschelijk
geacht tegen de waarde van de voorraden, staatsgoederengeld
of in samenwerking met de circulatiebanken, gewoon bankpapier
in circulatie te brengen.
De prijs van tarwe wordt ééns voor altijd, althans voorloopig
voor ca. 20 jaar, vast aan het goud verbonden, dé prijzen van
suiker, katoen, koffie en rubber kunnen varieeren en zullen iets
moeten dalen bij voorraden, die grooter zijn dan wenschelijk wordt
geacht, en iets moeten stijgen bij voorraden, die kleiner zijn dan
door de directies der goederenschappen wenschelijk wordt geacht.
De hoeveelheden, die thans (1933) door de goederenschappen
zouden moeten worden bewaard, bedragen:
Hoeveelheid
in millioen ton

Product
voor
„
„
„
„

tarwe
suiker
katoen
• koffie
rubber

.
.
.

.
•
•
. •
. •

. ca. 8
• „ 3
• „ 1,5
• „ 1,5
• „ 0,6

Prijs
per ton
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Bedrag
in millioen gld.

130,—
150,—
1000 —
800 —
600,—
Samen

1040
450
1500
1200
360
4550

De hoeveelheid in circulatie te brengen staatsgoederengeld zou
dus in het begin rond 4V milliard gulden bedragen. Dit is omstreeks 15 % van de monetaire goudvoorraad en slechts ruim
2 % % van de gezamenlijke betaalmiddelen.
De jaarlijksche kosten, hoog geraamd op 10 %, zouden aanvankelijk 450 millioen gulden per jaar bedragen. Dit bedrag zou
moeten worden omgeslagen over de samenwerkende staten. In-dien slechts de nieuw- en hoog-kapitalistische staten samenwerkten, zou dit bedrag dan door ± 600 millioen inwoners
moeten worden opgebracht. Over de bijna 8 millioen inwoners
van Nederland zou dus aanvankelijk jaarlijks een bedrag van
=b; 6 millioen gulden moeten worden geofferd, om de belangrijke
goederenschappen te financieren.
2
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Stellen we de kosten voor:
tarwe
suiker
katoen
• koffie
rubber

op
7J

9%
12%

11

.

7

Jt

6%

yt

5

%

%

dan zou slechts een bedrag noodig zijn van 340 millioen gulden
per jaar, wat over ca. 600 millioen inwoners minder dan ƒ 0,60
per hoofd én paar jaar zou beteekenen.
Als grenzen naar boven toe, welke aan de voorraden gesteld
zouden moeten worden, ware te denken aan de volgende hoeveelheden:
;
Hoeveelheid
Prijs
in millioen ton per ton
in gld.

Product

suiker
katoen:
koffie
rubber

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
,
.
.

.
.
.
.
.

50
6
1,5
1,5
2

130
150
1000
800
600
Samen

Bedrag
in millioen
gld.
.

6500
900
1500
1200
1200
11300

De grootste hoeveelheid goederengeld in omloop zal dus naar
mijn meening in de eerste decennia omstreeks 11 milliard gulden
mogen bedragen.
Het jaarlijksche aandeel van Nederland in de kosten, die hierop vallen, is ten hoogste te stellen op 15 millioen gulden, waarbij
ook gerekend is op de verliezen door prijsverlaging, die van tijd
tot tijd zullen voorkomen en die wellicht zullen worden gecompenseerd door de winsten, die soms gemaakt worden bij afgifte
van goederen door de goederenschappen en de winsten door
prijsverhooging, die wellicht zullen voorkomen.
Stellen we de kosten voor:
tarwe
suiker
katoen
koffie
rubber

op 9 %
„12%
„ 7 %
„ 6%
„
5%
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dan zou slechts een bedrag noodig zijn van 930 millioen gulden
per jaar, wat over ca. 600 millioen inwoners ruim ƒ 1,50 per
hoofd en per jaar zou beteekenen.
Zeer zeker zouden deze uitgaven gemakkelijk te dragen zijn.
In de eerste plaats zijn de uitgaven voor onderwijs en weermacht
op zichzelf al veel hooger en zouden de staatsbudgetten slechts
weinig verhoogd worden ) . In de tweede plaats zou de geweldige
toeneming der welvaart de opbrengst uit belastingen zeer gemakkelijk toestaan. Wanneer men slechts bedenkt, dat de werkloozenuitkeeringen bij beheersching der conjunctuur tot een
minimum zullen verminderen en dat bij internationale economische samenwerking ook zeer sterk bezuinigd kan worden op
uitgaven van de weermacht (die alleen al op 8 milliard gulden
per jaar zijn te schatten) dan is het duidelijk, dat de voordeden
der goederenschappen de lasten of de offers ver zullen overtreffen ) .
Om eenigen indruk te geven van den invloed, die de voorraden der goederenschappen op de verhoudingen in de circulatiebanken zouden krijgen, is achter in dit boek een grafische voorstelling van de hoeveelheid papiergeld, die door goud en door
andere waarden is gedekt, gemaakt. De verhoudingen zijn voor
eert zoo universeel mogelijke samenwerking gegeven.
In 1928 kwam op een biljettencirculatie (waarbij de creditsaldi van de circulatiebanken zijn opgeteld) van circa 52 milliard
gulden (zie blz. 79) ongeveer 28 milliard gulden monetair goud
voor. Van elk bankbiljet was dus (gemiddeld over alle landen
genomen) 28/52 of 54 % gedekt door goud en 24/52 of 46 %
door wissels en beleeningen. Indien per 1 Jan. 1933 de goederenschappen waren opgericht, zou in 1933 — gerekend op een dan
bestaanden welvarenden toestand, op een vermeerdering van den
goudvoorraad v a n een
milliard gulden per jaar en op een
vermeerdering van de papiercirculatie van ongeveer 3 % per
jaar — de biljettencirculatie bedragen circa 60 milliard gulden
1

2

de gouddekking
de tarwedekking
*)

30,5
1

„
„

of 5 1 %
of 2 %

The Stock Exchange Official Intelligence for 1930.
WLADIMIR WOYTINSKI schat in Paneuropa van Dec. 1932 blz. 3 1 4 de
kosten der eerste drie jaren van de tegenwoordige crisis reeds op 300 milliard Mark.
2
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de
de
de
de
en de

suikerdekking
. . . . . .
katoendekking
koffiedekking
rubberdekking . . . . . .
dekking door wissels en
beleeningen

0,5
1,5
1
0,5
25

„
„
„
„

of 1 %
of2,y2%
of 2 %
of 1 %

„ of40y %
2

Indien de verplichte metaaldekking in verband met de stabiele.
welvaart werd verminderd zou de mogelijkheid bestaan verder
op den goudvoorraad. te bezuinigen en deze b.v. met slechts
V* milliard gulden per jaar kunnen toenemen.
In 1953 zou dan de volgende situatie kunnen bestaan:
Biljettencirculatie
96 milliard gulden
Gouddekking
. 35,5
„ of 3 7 %
Tarwedekking (maximum) . . . .
6,5
„ of 7 %
Suiker, katoen, koffie en
rubberdekking samen
5
„ of 5 %
Wissels en beleeningen
49
„ of 51 %
Het spreekt vanzelf, dat deze cijfers er in werkelijkheid anders
uit .zouden zien. Men kan met zekerheid geen enkele toekomst
voorspellen en we weten niet of de betalingstechniek in de toekomst nog meer onafhankelijk van de circuleerende biljettten
zal worden, of misschien de toeneming van "de prodütcie in een
iets sneller of iets trager tempo zal verloopen. De genoemde cijfers
en verhoudingen wijzen er echter op, dat met de goederenschappen geen instellingen worden gecreëerd, welke niet door de staten
met behulp van de circulatiebanken zouden kunnen worden beheerd. Op zichzelf zijn de goederenschappen buitengewoon omvangrijke instellingen; in het groote verband van het circulatiebankensysteem en van de staatsbudgetten zijn de goederenschappen relatief klein en gemakkelijk te beheeren.
Het bedrag van aanvankelijk rond 5 en later ten hoogste rond
10 milliard gulden hebben we reeds vergeleken met den tegenwoordigen monetairen goudvoorraad en met de totale hoeveelheid betaalmiddelen. Een denkbeeld van de verhouding van de
totale waarde der door de goederenschappen bewaarde producten
tot het nationale vermogen, bewijst, hoe betrekkelijk gering de
hoeveelheid goederengeld zou zijn.
W. C. M I T C H E L L gaf voor het nationale vermogen van de Ver.
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Staten van Amerika in 1922 in zijn werk „Der Konjunkturzyklus" de volgende cijfers*):
Schätzung

des Volksvermögens
der Vereinigten
in Milliarden
Dollar

Staaten

1922

Federal Trade
Census
Commission
112
122

Land
Bauten, Meliorationen und sonstige
Boden Verbesserungen
Bewegliches Inventar:
Lebendes Vieh
.
Landwirtschaftliche Geräte und
Maschinen
Industrielle Geräte und Maschinen
Ausstattung öffentlicher Anstalten
Kraftwagen aller Art

89

108

5,8

2,8

2,6
15,8
10,6
2,0

2,6
15,8
13,6
2,0

Warenlager
Möbel und persönliche Gebrauchsgegenstände (eindschl. Automobile) . . .
Gold und Silber in Münzen und Barren
Alle von Menschen geschaffene Ausstattungen

37
36

40
36

42
4
•—•
_209

42
4
•
231

Gesamtes Nationalvermögen
321
353
Het nationale vermogen van de Ver. Staten in 1929 zal dus op
een kleine 1000 milliard gulden geschat mogen worden. Dit betreft een rijk met 120 millioen inwoners.
Het nationaal vermogen van de 600 millioen inwoners tellende
nieuw- en hoog-kapitalistische staten, mag in verband met deze
cijfers op tenminste 3000 milliard gulden geschat worden. Hiervan zou dus aanvankelijk slechts voor 4,5 milliard gulden waren
moeten worden gevaloriseerd of slechts l /2°/ o.
Een andere indruk van de lasten, welke de goederenschappen
van de samenwerkende staten zouden eischen, wordt verkregen
door deze lasten te vergelijken met die, welke voor andere doeleinden moeten worden opgebracht.
1

0

*) W. C.

MITCHELL

t.a.p. blz. 94.
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Stellen wij de bevolking van Nederland op 8 millioen inwoners,
dan zou bij een samenwerking der staten met Westersche cultuur, waarbij wij de totale bevolking op 600 millioen stellen
(welk getal bij meer of minder uitgebreide samenwerking hooger
of lager kan zijn) het aandeel van Nederland op 8/600 of 1.33 %
gesteld kunnen worden *).
Van de 4550 millioen gulden bij oprichting in 1933 aanwezige
grondstoffen' zou dus Nederland ongeveer 61 millioen gulden te
financieren hebben. Een dergelijk bedrag in goud wordt soms
onder het tegenwoordige stelsel in een week tijds aan de circulatiebank onttrokken of toegevoegd,, terwijl een dergelijk bedrag
tegenover de totale openbare schulden van ons land in het niet
valt. Deze laatste (geconsolideerde schulden) bedroegen in ' 3 0 ) :
2

voor het Rijk
de Provinciën
de Gemeenten .

2.462 millioen gulden
230
2.179

.

Samen

4.871 millioen gulden

We schatten op blz. 134 een maximale voorraad van de goederenschappen na eenige jaren functioneeren van 11.3 milliard
gulden, waarvan Nederland dan circa 150 millioen gulden zou
moeten financieren. Ook dit bedrag is op den duur èn voor. de
circulatiebank èn voor de openbare financiën gering te achten.
Hierbij moet vooral in aanmerking genomen worden, dat door
die onmiddellijke vergrooting der openbare lasten met aanvankelijk ruim 1 % , ' d e betrekkelijke grootte der overige schulden
zeer belangrijk ten opzichte van de draagkracht van de staat
vermindert, waar die overige schulden bij het tegenwoordige
prijspeil (1933) belangrijk zwaarder drukken dan bij een prijspeil van 1929 (zie ook blz. 105) ) .
3

*) Indien men niet alleen het aantal inwoners, doch ook de gemiddelde
welstand van de bevolking mee zou tellen, zou wellicht het aandeel van
Nederland iets grooter moeten zijn, dan uit deze getallen zou blijken (zie
blz. 192 e.v.).
2
) Cijfers, ontleend aan het Statistisch Zakboek. Mart. Nijhoff 1932.
3
) Een overzicht van de betrekkelijke hoogte van'de Nederlandsche
openbare schulden geeft het volgende staatje, waaruit blijkt, hoe zwaar
deze schulden bij een laag prijsniveau zullen moeten drukken.
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W a t de jaarlijksche uitgaven betreft, die we becijferden op
minimum ƒ 0 . 6 0 en maximum ƒ 1.50 per hoofd der bevolking,
zijn deze vergelijkbaar met de belastingen, die in 1930 werden
opgebracht. Deze bedroegen:
Per hoofd der bevolking
Totaal
in guldens in millioenen gld.
voor het Rijk
73,96
583
„ de Provinciën . . . .
2,44
19
„ de Gemeenten
30,40
240
Samen

106,80

842

Hierbij vallen de ƒ 0,60 of ƒ 1,50 ten behoeve van de goederenschappen geheel in het niet, te meer, waar juist door het offer
van deze ƒ0,60 (max. ƒ 1,50) de belastingen zooveel gemakkelijker zullen worden opgebracht.
Voor afzonderlijke doeleinden werd tusschen 1928 en 1930 in
Nederland per jaar in millioenen guldens het volgende uitgegeven * ) :
GeStaat meenten Samen
47
71
Openbare veiligheid, rechterlijke macht, enz. 24
64
64
Landsverdediging
11
34
Volksgezondheid en huisvesting . . .. . 25
40
51
91
Openbare werken (waterstaat)
. . . .
60
183
123
2
55
57
5
62
57
enz.
Bevolking in Schulden
Nederlandsche openbare schulden
in millioenen guldens
millioenen p. h. der bev.
Staat Provincie Gemeenten Samen
1900
1.147
15
237
1.399
5.1
ƒ274,—
1910
1.122
24
409
1.555
5.9
ƒ 263,—
1920
2.183
107
856
3.146
6.9
ƒ456 —
1930
2.462
230
2.179
4.871
7.9
ƒ617Deze schuldencijfers zijn wel niet zonder meer vergelijkbaar, omdat tegenover de grootere schulden per hoofd der bevolking, zonder twijfel
grootere waarden aanwezig zijn, doch deze grootere schulden na 1915 zijn
aangegaan op een hoog prijsniveau, zoodat zonder twijfel deze schulden
tegenover het prijsniveau van 1933 veel te hoog moeten worden geacht.
Zie Statistisch Zakboek, t.a.p.
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terwijl de goederenschappen zouden eischen:
Minimum . . . .
Maximum . . . .

5
12

Ook, wanneer we alle landen met westersche cultuur in deze
vergelijkende cijfers betrekken, worden ongeveer dezelfde verhoudingen gevonden, als die welke uit bovenstaande cijfers
blijken. Wel zijn de openbare schulden (per hoofd der bevolking)
der afzonderlijke staten zeer verschillend, tezamen genomen
blijken de offers, die de goederenschappen eischen aanvankelijk
slechts ruim 1 % van de gezamenlijke budgetten uit te maken.
§ 8. Nadere beschouwingen over den invloed van de
schappen op de conjunctuur.

goederen-

Met de oprichting van goederenschappen voor tarwe, suiker,
katoen, koffie en rubber zijn de conjunctuurschommelingen van
deze producten gedempt. Op het overwegende belang van de
tarweprijzen op de conjunctuur in den landbouw en op het overwegende belang van de welvaart van den landbouw voor de algemeene conjunctuur, is in het begin van dit hoofdstuk reeds
gewezen. D a t dus de algemeene conjunctuur door het bestaan
der goederenschappen en in het bijzonder door het bestaan van
het tarweschap voor het allerbelangrijkste deel beheerscht zal
worden, staat vast.
Men kan immers het nationale inkomen verdeelen in een min
of meer bestendig deel (zooals het inkomen van de ambtenaren,
het inkomen uit hoofde van woninghuur en vermogen) en een
meer variabel deel (ondernemerswinsten en arbeidsloonen). Door
het oprichten van goederenschappen wordt het bestendige deel
van het nationale inkomen vergroot en het variabele deel verkleind. Bovendien heeft het bestendige van de koopkracht van
de landbouwproducenten een dempenden invloed op de variabiliteit van het dan nog overblijvende variabele deel van het nationale inkomen.
Wanneer WAGEMANN *) naar aanleiding van een analyse van
het nationale inkomen op blz. 9 2 van zijn werk „Konjunkturlehre" besluit:
„So roh eine derartige Aufgliederung ist, so wertvolle Schlüsse
„laszt sie zu; sie zeigt uns beispielweise, dasz eine Verminderung
-

*)

ERNST WAGEMANN,

„Kunjunkturlehre", blz.

91

en

92.
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„des Volkseinkommens um einen bestimmten Prözentsatz bestimmte
„Ausgabenposten und damit bestimmte Erwerbszweige um das
„Vielfache dieser Verminderung treffen musz."
dan volgt hier ook uit, dat het opheffen van een vermindering
van een deel van het nationale inkomen, heilzaam moet werken
op de stabiliteit van de variabele productietakken.
Men zou kunnen opmerken, dat bij een prijsdaling van belangrijke voortbrengselen, de koopkracht van die groep der bevolking, welke een vast inkomen geniet, stijgt. Dit is een onweersprekelijk feit, doch de stijging van de koopkracht van de bevolkingslagen met vaste inkomens heeft in de depressie betrekkelijk weinig invloed op de consumptie van die producten, waarvan het „te" veel sterk op de markt drukt en de stijging van die
koopkracht blijkt in de praktijk meer uit een oppotten van goud
en biljetten en uit een sterke vermeerdering van de inleggelden
op spaar- en andere banken, dan uit een stimulatie van de productie door grootere consumptie. Op den langen duur zal het
opgepotte en gespaarde geld zijn weg weer kunnen vinden, wanneer door betere vooruitzichten van nieuwe ondernemingen het
vertrouwen van de beleggers weer terug kan keeren, doch in dien
tusschentijd heeft de stijging van de koopkracht van de bevolkingsgroepen met vaste inkomens geen merkbaar gunstig resultaat op de conjunctuur.
Geheel anders is het verloop bij stijgende koopkracht van de
landbouwers. Hoewel zeer zeker ook een deel van het inkomen
in den landbouw opgepot of bespaard wordt, zoo bestaat steeds
de neiging van de agrarische ondernemers in goede jaren een deel
van het inkomen te besteden, hetzij voor consumptieve doeleinden, hetzij voor verbeteringen in het bedrijf. D e aard van het
beroep brengt mede, dat er steeds wel iets te verbeteren valt,
hetzij op het gebied van de gebouwen en de inventaris, hetzij op
het gebied van den grond. Deze neiging tot verbeteringen wordt
den agrarischen producenten vaak noodlottig. Het is dan ook
een oude ervaring, dat de meeste landbouwers niet voldoende
rekening houden met hun zeer afwisselende inkomsten en er zelf
beter bij zouden varen, wanneer de bruto-ontvangsten, die gedurende een zeker aantal jaren gemaakt worden, gelijk over de
afzonderlijke jaren konden worden verdeeld.
Tegenover het feit, dat de landbouwers in jaren met hooge
productenprijzen veel „uitgeven", staat, dat ze in jaren van de-
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pressie veel werk, dat dringend uitgevoerd zou moeten worden,
door geldgebrek gedwongen, laten rusten. In de uitgave over de
landbouwcrisis van het Comité Economique van den Volkenbond ) wordt dan ook opgemerkt:
„Ne pouvant vendre leurs produits a un prix rémunérateur, les
„classes agricoles restreignent leurs achats de produits industriels.
„La crise, qui altère profondément la situation de millions d'agri„culteurs et abaisse leur capacité d'achat, a une repercussion pro„fonde sur Ia marche de l'industrie. Le paysan, dont les recettes
„fléchissent, réduit ses dépenses; il vit des denrées provenant de
„son domaine, mais diminue ou supprime ses achats. La plus nom„breuse de toutes les categories de consommateurs s'impose de
„sévères restrictions."
1

De stijgende en dalende koopkracht van de agrarische bevolking heeft dus kwantitatief heel andere gevolgen voor het economische leven, dan de dalende en stijgende koopkracht van de
bevolkingsgroepen met vastere inkomens, welke koopkracht een
tegengesteld correlatief verloop heeft met die van de landbouwende bevolking. Mede hierdoor wordt het nadeel van de dalende
koopkracht van de producenten bij dalende prijzen, niet voldoende opgeheven door de stijgende koopkracht van de consumenten. Bestendige koopkracht van de agrarische producenten
zal mede om deze redenen een zeer kalmeerende invloed op de
conjunctuur moeten hebben.
Statistisch is de invloed van de koopkracht van de landbouwers op de welvaart in sommige industrieën nagegaan door
B E A N ) , waarbij hij van 1 9 1 3 tot 1 9 2 8 een positieve correlatie
vond tusschen het bruto-inkomen van de katoenproducenten en
de uitgaven voor kunstmest voor de volgende oogst besteed.
Bovendien vond hij, dat de toename van personen- en vrachtautomobielen op de boerderijen tusschen 1 9 2 3 en 1 9 2 9 op- en
neerging met de koopkracht van de landbouwers.
N a het oprichten van de goederenschappen zal dan ook de
opmerking van Prof. VAN GELDEREN door ons op blz. 8 5 geciteerd
juist kunnen zijn, doch dan zou ook worden bewaarheid, dat de
„organisatie der voortbrenging hechter wordt", een opmerking,
die misschien doelde op de organisatie van het trust- en kartel2

*) La Crise Agricole. Vol. I. Société des Nations. Genève 1931, blz. 11.
2
) L. H. BEAN. Post-War Agriculture and Business. Proceedings of
the International Conference of Agricultural Economists, Menasha, Wisconsin 1930, blz. 180/181.
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wezen, doch die geen rekening hield met de niet op die wijze
organiseerbare agrarische productie.
Op de te verwachten meer stabiele prijzen voor agrarische
producten met een meer elastische vraag, is reeds gewezen. Zuivelproducten zullen nog minder prijsschommelingen gaan vertoonen dan tot nu toe.
Sommige handelsgewassen zullen evenwel nog belangrijk in
prijs kunnen schommelen, zooals b.v. karwijzaad, blauwmaanzaad, erwten en boonen voor consumptieve doeleinden, bloembollen en dergelijke.
De conjunctuur van een dezer gewassen, die der bloembollen,
kan iets nader worden beschreven.
De conjunctuur van bloembollen verloopt gewoonlijk als volgt:
wanneer de prijzen hoog zijn door de grootere vraag tegenover
geringer aanbod, ontstaat een extra vraag van kweekerszijde
(dus van producentenzijde) naar plantgoed. Waar meestal minder
dan de helft van het product bloembollen (narcissen, tulpen,
hyacinthen) wordt afgezet voor verbruik door de consumenten,
is het deel, dat voor het weder opplanten gebruikt wordt, grooter
dan het deel, dat verbruikt wordt. Bij hooge prijzen der bloembollen zijn de winsten per H.A. zeer groot en er ontstaat, zooals
gezegd, een extra vraag van kweekerszijde, waardoor de aanplant vergroot wordt. Op deze wijze kan de prijs een paar jaar
hoog blijven, waarna de nieuwe kweekers met hun producten
aan de markt beginnen te komen. Het aanbod kan zoodoende
een paar jaar na die hooge prijzen plotseling vergroot worden
en de prijzen dalen. Bij de lagere prijzen vermindert de kweeklust, doch vermeerdert de afzet sterk.
De vraag naar bloembollen is bij een stabiele welvaart tamelijk elastisch (zij nam zelfs in deze hevige crisis in 1932 niet af,
al waren de prijzen laag). De kweeklust neemt weer af, de consumptie neemt toe en na een paar jaar is dan de cyclus gesloten.
In 1929 en 1930 waren er nog andere factoren, die den uitplant
van bloembollen bevorderden. De rentabiliteit van het landbouwbedrijf nam snel af en vele landbouwers zagen uit naar gewassen, die nog wel rendabel waren. Dit stimuleerde ) in die jaren
1

1
) In zulke tijden wordt iedere waarschuwing, tot de producenten
.gericht, in den wind geslagen. E. H . KRELAGE, Voorzitter van de Algem.
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de vraag naar bloembollen nog extra, zoodat het uitbreken van
de crisis mede aanleiding is geweest, tot het uitbreiden van de
bloembollencultuur, terwijl, toen in 1931 en 1932 grootere hoeveelheden op de markt kwamen, tevens stagnatie ontstond door
de afnemende welvaart, waardoor op het lage prijsniveau nog
geen bevredigende uitbreiding van den afzet gevonden kon worden.
Het is duidelijk, dat na het oprichten van de goederenschappen
de conjunctuur van bloembollen nog wel belangrijke schommelingen zal kunnen vertoonen, doch dat dan 3 factoren zullen
ontbreken, die de schommelingen thans verscherpen.
In de eerste plaats zal de zucht tot uitbreiding der cultuur
als in 1929 en 1930, minder groot zijn, omdat de landbouwers,
die een vrij constante welvaart genieten, niet die behoefte hebben
aan andere gewassen, dus aan de uitbreiding der bloembollencultuur een minder groot' aandeel zullen hebben. Hierdoor zal de
prijs minder opgedreven worden.
In de tweede plaats zal de vraag naar bloembollen in een welvarende samenleving bij lagere prijzen grooter worden en zal
dus gemakkelijker een afzet voor een te groote productie gevonden kunnen worden. Hierdoor zullen de prijzen minder behoeven te dalen.
In de derde plaats zal dan de conjunctuur van de afzonderlijke
bolgewassen (hyacinthen, tulpen, narcissen, irissen) niet meer
synchroon verloopen.
Onder het stelsel van de goederenschappen zal dan ook m.i.
de bloembollencultuur nog belangrijk kunnen worden uitgebreid,
zonder dat men behoefte zal hebben aan productieregelingen en
bollen vernietigingen.
Soortgelijke resultaten van de goederenschappen zijn te wachten voor de conjunctuur van andere producten met vrije prijsvorming.
Wanneer bij toenemende welvaart de vraag naar meer elastische producten ook meer en meer onelastisch begint te worden,
vormen de bestaande goederenschappen een zeer goed tegenwicht. Het zal denkbaar zijn, dat in de zuivelproductie een te veel
Ver. v. Bloembollencultuur, heeft in de jaren van de groote uitbreiding
herhaaldelijk gewezen op overproductie, die komen moest, doch zonder
resultaat. Ook hieruit blijkt, dat conjunctuurvoorlichting (hoewel die
voor enkele ondernemingen heilzaam kan zijn) over het algemeen weinig
uitwerking heeft.
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met lagere prijzen niet zoo snel opgevangen wordt door grootere
consumptie, waardoor de zuivelprijzen een paar jaar onrendabel
zouden kunnen worden. Een lichte verplaatsing van de veeteeltproductie in de richting van de graanproductie of van andere
nog wel rendabele en elastische culturen, is dan zonder catastrophe mogelijk.
Productieregeling voor andere agrarische goederen is dus na
het oprichten van goederenschappen niet urgent.
Hierover behoeven wij ons overigens de eerste tientallen jaren
geen bijzondere zorgen te maken, de consumptie van zuivelproducten, enz. kan immers nog sterk toenemen. Bij de. grootere
welvaart zal de differentiatie van de eindproductie toe kunnen
nemen en verschillende zeer uiteenloopende behoeften zullen
kunnen worden bevredigd, zonder gevaar op catastrophale inzinkingen.
N a de invoering van goederenschappen zijn derhalve depressies, die hun uitgangspunt hebben bij de agrarische productie
uitgesloten, voor zoover niet zeer uitgebreide misoogsten in bepaalde jaren de koopkracht van de landbouwers vrij universeel
zouden vernietigen. Universeele misoogsten zijn zeldzaam en
schommelingen van meer dan 10 % in de totale wereldproductie
van jaar tot jaar van landbouwproducten als tarwe zijn reeds
zeer groot.
Industrieele crises worden door het bestaan van de goederenschappén niet voorkomen en zullen dus zeer zeker nog mogelijk
zijn. Evenwel hebben we boven uiteengezet, waarom de omvang
van de depressies dan veel geringer zullen zijn en waarom dergelijke crises dan spoediger opgelost zullen zijn en waarom in het
verdere verloop der tijden dergelijke crises dan zelfs een tendens
kunnen krijgen steeds minder heftig te verloopen.
De z.g. waardeveranderingen van het geld worden door de
oprichting der goederenschappen zeer verminderd. Voor zoover
de gouden standaard gehandhaafd wordt, zijn de schommelingen
in het z.g. algemeene prijsniveau aan bepaalde grenzen gebonden,
welke grenzen echter voor een stabiele welvaart te ver van elkaar
liggen. De geld-goederenverhouding is des te losser, hoe minder
grondstoffen met onelastische productie en consumptie tot de
valutagrondstoffen behooreri en des te vaster, hoe meer dergelijke grondstoffen er toe behooren. Door overbrenging van de
tarwe uit de goederen met vrije prijsvorming naar de valuta10
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goederen, wordt de geld-goederenverhouding veel stabieler gemaakt, dan door overbrenging van een product als b.v. zilver
van de goederen met vrije prijsvorming naar de valutagoederen.
De belangrijkste vraag, öf het offer voor de samenleving niet
te groot zou kunnen worden is hierboven uitvoerig besproken en
ontkennend beantwoord. Aan deze vraag is de meeste aandacht
besteed, omdat ik van mèening ben, dat deze vraag beantwoord
moet worden, alvorens overgegaan kan worden tot de verwerkelijking van de instelling.
De gevolgen, die de goederenschappen zullen hebben voor de
samenleving, zijn uit bovenstaande beschouwingen af te leiden.
Ze zijn:
le.

Beheersching der conjunctuur. Zoowel de lange als de korte
golven zullen zeer belangrijk vervlakt worden. De conjunctuur van de afzonderlijke industrieele productietakken zullen niet meer synchroon verloopen;

2e.

de werkloosheid zal zeer belangrijk af kunnen nemen (dit
volgt uit l e ) ;

3e.

de productie van goederen, behoorende tot het grensgebruik
der arbeiders, zal uitgebreid kunnen worden, met als gevolg
toenemende welvaart, ook voor de arbeiders;

4e.

met het geheele productie-apparaat kan het geld- en bankwezen uitgebouwd worden, zonder gevaar voor catastrophen.
Het percentage van de bankbiljetten, dat de circulatiebanken gedekt moeten houden door goud, kan dan, indien
overigens wenschelijk, aanmerkelijk verlaagd worden;

5e.

veel grootere waardevastheid van het geld (dit volgt uit l e . ) .

Het bestek van dit boek laat niet toe uit te weiden over de
vergaande maatschappelijke en cultureele gevolgen van de oprichting van goederenschappen. D a t deze buitengewoon groot en
heilzaam zullen zijn, staat voor mij vast.
In het voorgaande heb ik vooral den nadruk gelegd op het belang van de vergrooting van de koopkracht der landbouwers in
tijden van depressie door het oprichten van goederenschappen.
Hierbij dient er echter tevens den nadruk op te worden gelegd,
dat de voorraden van de goederenschappen ook dienen om de
volgende hausse van agrarische producten te voorkomen. Het is
mede hierom, dat de oprichting van de goederenschappen niet
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een specifiek agrarisch belang is, doch een algemeen belang, wanneer we bij dit algemeene belang de factor tijd inschakelen en
een tijdperk van voldoenden duur overzien. Men zou er nog vrede
mee kunnen hebben', wanneer door het afwisselende spel van open neergaande conjunctuur een bepaalde catagorie van producenten nu weer verliezen leed en dan weer groote winsten boekte,
zoodat ten slotte de productie na een zeer lange periode toch
rendabel is. geweest. Maatschappelijk doet zich hierbij echter het
verschijnsel voor, dat wel de boerenstand als geheel in de opgaande tijden winsten maakt en in neergaande tijden verliezen,
doch de afzonderlijke producenten, die de depressie meemaken
vaak geen hoog-conjunctuur hebben gekend. Bovendien is de
terugslag van de afwisselende koopkracht der landbouwers op
de industrie, vooral in verband met het werkloozenvraagstuk
zoo groot, dat het juist voor de industrieele productie en in het
algemeen voor de stedelijke bevolking een zegen zal zijn, wanneer
de koopkracht van de agrarische bevolking over langere perioden
meer stabiel zou worden gemaakt, de perioden van hooge en lage
prijzen dus met elkaar zouden kunnen worden genivelleerd.
§ 9. Vergelijking
grondstoffenvaluta

van de door Prof. Goudriaan
met de
goederenschappen.

voorgestelde

In verband met de overeenkomst, die er bestaat tusschen het
door mij opgeworpen denkbeeld de conjunctuur te beheerschen
door „goederenschappen" en het denkbeeld door Prof. Dr. Ir. J .
GOUDRIAAN JR. geopperd de crises te bestrijden door invoering
van „grondstoffenvaluta", zal hieronder dit laatste denkbeeld
nader uitgewerkt worden en vergeleken worden met het denkbeeld van de goederenschappen. Prof. Dr. J. GOUDRIAAN JR. heeft
de grondstoffenvaluta aanbevolen in een artikel, gepubliceerd in
de „Economisch-Statistische Berichten" van 21 en 28 October
1931, getiteld „ D e labilisatie v a n het economische leven en de
middelen ter bestrijding; de noodzakelijkheid van een wereldgrondstoffenvaluta". N a gewezen te hebben op het zinlooze van
een ernstige economische catastrophe als in 1929 is opgetreden,
schrijft hij in het genoemde artikel:
„Een van de middelen tot redding — een van de middelen, die
„ook in de toekomst deze algemeene, stormachtige devalorisatie
„voor goed en automatisch zal voorkomen, is het aanwenden van

148

„deze grondstoffenschat der menschheid, naast het goud, als dek„king voor de biljettenuitgifte der circulatiebanken" x ) :
Terwijl in de landen met hoog-kapitalistische structuur algmeen de gouden standaard geldt, waarbij de geldeenheid de
waarde v a n een vastgestelde hoeveelheid goud vertegenwoordigt,
zou dan voortaan de geldwaarde gekoppeld worden aan de som
van vastgestelde hoeveelheden van verschillende grondstoffen,
ieder naar verhouding van zijn belangrijkheid in verband met de
jaarlijks door de wereld geconsumeerde hoeveelheid.
Prof. GOUDRIAAN drukt dit als volgt u i t ) :
2

„Thans is (was) de definitie van de geld-eenheid in de meeste
„landen:
„1 geld-eenheid = x gram goud.
„De nieuwe definitie zou bijv. kunnen luiden:
„1 geld-eenheid = x t KG. Tarwe + x2 KG. Rogge + x3 KG. maïs
+ x 4 KG. gerst + x5 KG. haver + x8 KG. rijst;
+ yi KG. suiker + y 2 KG. koffie + y 3 KG.
thee + y«, coprah + y 5 KG. rubber;
+ z i KG. katoen + z 2 KG. wol + z 3 KG. zijde
+ z 4 KG. vlas + z 5 KG. hennep + z 8
KG. jute;
+ t± KG. ijzer + t KG. koper + t 3 KG. tin
+ U KG. lood + t B KG. zink + t a KG.
goud + t 7 KG. zilver;
+ U i KG. steenkool + u 2 KG. stookolie + u 3
KG. benzine.
a

,.De nieuwe geld-eenheid zou dus bestaan uit de som van behaalde hoeveelheden van primaire grondstoffen en wel elk vertegenwoordigd in verhouding tot zijn wereldverbruik.
„Deze verhoudingen wisselen in den loop der jaren; in verband
„daarmee zou de samenstelling om de 5 of 10 jaar moeten worden
„herzien; eventueel nieuw opgekomen grondstoffen zouden dan
„tevens kunnen worden opgenomen. Deze veranderingen zijn zeer
„geleidelijk en tijdens hun groei gedurende de 5 of 10 jaarlijksche
„perioden publiek bekend. Hun invloed zal dus zonder schokken
„geleidelijk worden verdisconteerd."
De combinatie van de grondstoffen ) in de hoeveelheden,
waarin de nieuwe geld-eenheid wordt uitgedrukt, noemt Prof.
3

E. S. B. 1931, blz. 926.
) E. S. B. 1931, blz. 944.
3
) De grondstoffen, die tevens deel uitmaken van de samenstelling van
het goederenpakket noem ik verder gemakshalve „valutagrondstoffen".
1)
2
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een goederenpakket. Het goederenpakket zal dus
onder het stelsel der grondstoffenvaluta een vaste: waarde vertegenwoordigen, waarbij echter de prijzen der afzonderlijke grondstoffen uitgedrukt in de nieuwe geld-eenheid, kunnen wisselen.
Een daling van de waarde van een der het goederenpakket samenstellende grondstoffen heeft dus automatisch een stijging van
de prijzen der andere samenstellende goederen tengevolge.
Waar nu echter de hoeveelheid goud, die op het oogenblik dient
tot dekking van de biljettencirculatie bijna 30 X zoo groot is als
de jaarlijksche goudproductie, zouden aanvankelijk, zooals ook
door Prof. GOUDRIAAN is opgemerkt, de goederenpaketten naast
het goud gebruikt moeten worden.
De nieuwe gelddefinitie zal dus m.i. aan de oude gelddefinitie
moeten worden vastgekoppeld en aldus moeten luiden:
GOUDRIAAN

1 geld-eenheid = X gram goud = X K . G . tarwe + X K . G .
rogge + X K . G . maïs + X K . G . gerst, enz.
x

8

2

4

Hiermede is de prijs van goud in goederenpakketten uitgedrukt gefixeerd en kan dus zonder bezwaar het goud zelf uit het
.goederenpakket weggelaten worden. Immers, de prijs van alle
andere grondstoffen individueel zal niet vast zijn, de prijs van
het goud in goedèrenpakketten uitgedrukt, wel.
Intusschen is dit tevens meer een technische kwestie. Zal men
er n.1. onder het stelsel der grondstoffenvaluta toe overgaan de
reeds aanwezige goudbasis onveranderd te laten en hoogstens te
gebruiken voor internationale uitwisseling tusschen de verschillende circulatiebanken, of zal goud tevens nog vrij inwisselbaar
zijn in biljetten? Het is moeilijk denkbaar, dat het goud in het
geheel niet inwisselbaar zou zijn. In het laatste geval zou de
verdere toename van de stoffelijke dekking van de biljettencirculatie geheel van het aantal goederenpakketten afhangen, waarbij in de toekomst vermeerdering van den goudvoorraad gepaard
zou gaan met een evenredige vermeerdering van de overige
goederenvoorraden in de goederenpakketten, welke goederen
echter onder het stelsel GOUDRIAAN een waarde zouden hebben,
welke ± 100 X de waarde van het goud in die pakketten vertegenwoordigen. W a a r het duidelijk is, dat de goud-goederendekking der biljettencirculatie geen behoefte heeft aan een jaarlijksche uitbreiding, die omstreeks 100 maal hooger is dan de uitbreiding van de gouddekking der laatste decennia, zou dus de
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behoefte aan goud voor monetaire doeleinden sterk af moeten
nemen, waardoor de goudprijs ten opzichte van het goederenpakket zou moeten dalen. W a a r het nu echter niet aangaat, de
waarde van het thans reeds aanwezige monetaire goud ten opzichte van het geld te doen deprecieeren, zal het dus noodzakelijk zijn den gouden standaard naast de grondstoffenvaluta te
handhaven, dus het goud inwisselbaar te stellen in biljetten vólgens de vaste gewichtsverhouding. Hierdoor vervalt de beteekenis van het goud in het goederenpakket ).
Immers, Prof. GOUDRIAAN acht de groote waarde van het goederenpakket gelegen in de vrije prijsvorming van iedere grondstof afzonderlijk tegenover het goederenpakket, terwijl het goud
reeds hierom moet worden uitgeschakeld, omdat dit — eenvoudig
wegens de bestaande werkelijkheid van de reeds aanwezige
monetaire goudvoorraad — een vaste waarde moet hebben tegenover het goederenpakket. Tevens zal dus hierdoor de gouden
standaard gehandhaafd blijven. Het zou slechts tot noodelooze
complicaties voeren, het goud als bestanddeel van het goederenpakket te gebruiken.
Blijkens een latere publicatie van Prof. GOUDRIAAN ) is zijn
nieuwe definitie van het goederenpakket nu ongeveer de volgende:
„1 KG. goud = x t KG. tarwe + x2 KG. maïs + x3 KG. gerst
+ x 4 KG. haver + xB KG. rogge + x6 KG. rijst
+ yi KG. katoen + y 2 KG. wol -f- y 3 KG. zijde
+ y 4 KG. jute + y B KG. vlas -j- y B KG. hennep
+ Z i KG. ijzer + z 2 KG. staal -f- z 3 KG. koper
+ z 4 KG. tin + zB KG. lood -f- z a KG. zink +
z 7 KG. zilver + U KG. suiker + t 2 KG. koffie
+ tj KG. rubber + t» KG. copra+ u KG. katoenzaad + u 2 KG. grondnoten + u 3 KG. lijnzaad
+ u 4 KG. sojaboonen + V i KG. steenkool -fv 2 KG. petroleum + v3 KG. sulfaat + v 4 KG.
fosfaat + vB KG. nitraat.
1

2

x

Het goud als samenstellend deel van het goederenpakket
*) In een artikel over de grondstoffenvaluta door mij in
1931 aan de E. S. B. opgezonden (wat niet werd opgenomen),
reeds op, dat de definitie van die nieuwe geld-eenheid onder
GOUDRIAAN moest zijn 1 geld-eenheid = X gram goud = Xi
+ X KG. rogge, enz.
2
) Prof. J. GOUDRIAAN. HOW to stop deflation. The Search
Comp. Ltd. London 1932, biz. 20.
2

is

November
wees ik er
het stelsel
K G . tarwe
Publishing
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door hem nu dus ook losgelaten. De gouden standaard zal onder
dit stelsel dezelfde functie voor het internationale verkeer blijven
uitoefenen als tot nu toe, en de grondstoffenvaluta dient als aanvulling hoofdzakelijk met de bedoeling de labilisatie van het
economische leven op te heffen.
Het denkbeeld, naast goud, voorraden van bepaalde stapelproducten als dekking voor de bilejttencirculatie te gebruiken,
was door schrijver dezes in een in Sept. 1931 voor de propaganda
van de goederenschappen uitgegeven geschrift ) reeds geopperd.
De instelling der grondstoffenvaluta verschilt in zoover van
die der goederenschappen, dat bij de goederenschappen de waarde van iedere belangrijke agrarische grondstof afzonderlijk aan
het goud gekoppeld wordt, terwijl bij de grondstoffenvaluta de
belangrijkste agrarische en industrieele grondstoffen collectief aan
het goud worden verbonden.
M.a.w.:
Bij de instelling van de grondstoffenvaluta geschiedt de valorisatie volgens het schema:
1

1 K.G. goud =

Xi K.G. tarwe, + X K.G. rijst, enz.
2

Bij de instelling van de goederenschappen geschiedt de valorisatie volgens het schema:
1 K.G. goud = X K.G. tarwe = Y K.G. katoen = Z K.G. koffie,
enz., terwijl hierbij geen industrieele grondstoffen worden opgenomen.
Het stelsel van de vrije prijsvorming wordt bij de goederenschappen dus voor een grooter deel verlaten dan bij de grondstoffenvaluta.
De groote voordeelen, die de edele metalen hebben voor het
gebruik als ruilmiddel zijn de volgende ) :
2

le.
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.

gemakkelijkheid van vervoer
onbepaalde duur
gelijkheid van kwaliteit
moeilijkheid van vervalsching
volkomen deelbaarheid
universeele bruikbaarheid.

M. D . DIJT, l.i. De Uitweg. Oplossing van de crisis door internationale samenwerking, N.V. Drukkerij en Uitg. v. h. C . de Boer, Den
Helder, blz. 4.5.
2
) Zie o.a. CH. GIDE, Staathuishoudkunde.
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De gemakkelijkheid van vervoer heeft in den loop der laatste
eeuw een geringere beteekenis gekregen, daar in het gewone gebruik het ruilmiddel „goud" als zoodanig vrijwel geheel uit het
verkeer is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het papiergeld,
waartegenover een zekere dekking aan goud (gemiddeld ongeveer
2/3) in de circulatiebanken bewaard blijft. Bij de betalingen
wordt dus geen goud meer verplaatst, doch alleen een recht op
goud.
Anders is dit in het internationaal verkeer, waar van tijd tot
tijd nog belangrijke betalingen in goud voorkomen.
Deze functie kunnen de grondstoffen, die veel moeilijker vervoerbaar zijn, moeilijk overnemen, doch deze functie zullen ze
ook niet behoeven over te nemen. Immers de gouden standaard
blijft naast de grondstoffen valuta bestaan en het goud kan men
blijven gebruiken als internationaal betaalmiddel. Bovendien
zullen onder het systeem van Prof. GÖUDRIAAN de goederenpakketten worden samengesteld uit ceelen, zoodat één goederenpakket, dat zich in het bezit van een circulatiebank bevindt,
zich stoffelijk kan bevinden bijv. wat de rijst betreft in Rangoon,
de tarwe in Winnipeg, de maïs in Buenos-Ayres, de steenkolen
in Heerlen, het ijzer in Westfalen, het koper in de Congo, de
rubber in Singapore, de suiker op Fidji ,de koffie in Rio de
Janeiro, de katoen in New-Orleans, enz.
Praktisch zal een en ander wegens de belangrijke verschillen
in vrachtkosten vanaf de verschillende stapelplaatsen naar de
invoerlanden vrij veel last in de administratie van de ceelen
veroorzaken, doch geheel onmogelijk is de uitvoering niet. Ook
nu komt het voor, dat een circulatiebank goudvoorraden aanhoudt in andere landen, waarbij in geval van internationale betalingen vrachtkosten van het goud worden vermeden. In tijden
van internationaal wantrouwen (oorlog, revolutie) is over het
algemeen het aanhouden van goudvoorraden in vreemde staten
minder gewenscht.
Het duurzame karakter van de edele metalen bezitten onze
grondstoffen over het algemeen niet in die mate. W a t de industrieele grondstoffen betreft, zijn de steenkolen zeer duurzaam,
petroleum behoudens, een zekere vluchtigheid ook, metalen staan
bloot aan weersinvloeden, hoewel dit tot zeer geringe proporties
is terug te brengen.
Minder duurzaam zijn de agrarische producten als granen en
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suiker. De bewaring van suiker veroorzaakt moeilijkheden,
terwijl de granen van tijd tot tijd moeten worden ververscht.
Buitendien is de bewaarruimte, die noodig is, veel grooter dan
bij: de edele metalen. De extra onkosten, die hierop vallen, maken
deze goederen voor de circulatiebanken minder aantrekkelijk,
reden, waarom ik elders in dit boek heb beschreven, dat de circulatiebanken de bewaring der grondstoffen niet kunnen ter
hand nemen zonder staatshulp.
W a t de gelijkheid van kwaliteiten aangaat, is de moeilijkheid,
die zich op dit gebied bij de grondstoffen voordoet, zooals Prof.
G. terecht heeft opgemerkt, op te vangen op dezelfde wijze,
waarop men in den termijnhandel de kwaliteitsverschillen tegenwoordig reeds verrekent. Ik citeer hier een deel van het antwoord
van Prof. G . op bezwaren, die door Ir. A . BAARS tegen de grondstoffenvaluta zijn ingebracht*):
„Het eerste bezwaar ten aanzien van de qualitatieve samenstelling
„kan alleen bestaan bij hen, die geheel onkundig zijn van de wijze,
„waarop de techniek van den termijnhandel in stapelgoederen deze
„moeilijkheid sinds lang heeft overwonnen. Alleen in zijn allereerste
„begin, omstreeks drie kwart eeuw geleden, was deze handel gebaseerd op één bepaalde kwaliteit, welke met uitsluiting van alle
„andere op een bepaald termijncontract geleverd mocht worden
„In elke moderne termijnmarkt daarentegen is het contract wel
„gebaseerd op één bepaalde soort en kwaliteit, maar behalve deze
„ééne basiskwaliteit is ook levering toegestaan van een zeer groot
„aantal andere courante soorten en kwaliteiten (contract grades)
„onder verdisconteering van onderlinge prijsverschillen; vaak is ook
„de leyering toegestaan van partijen van verschillende kwaliteit
„tezamen op één contract. De wijze, waarop deze prijsverschillen
„verrekend worden, loopt uiteen; meestal verrekent men volgens
„vaste verschillen in geld, welke al dan niet periodiek worden hertien (rubbercontract New-York, graancontracten Chicago, koffie„contract Rotterdam). Daarnaast kent men vaste verschillen als
„percentage van den prijs (tarwecontract Rotterdam), ofwel com„mercieele verschillen volgens de voor de verschillende grades geldende marktnoteeringen (deze laatste methode overheerscht in de
„katoenmarkt: practisch wettelijk verplichtend gesteld in de Ver.
„Staten bij de Cotton Futures Act 1915 section 6; sinds oudsher
„gebruikelijk in Liverpool)."
De kwestie van de vervalschmg komt bij de grondstoffen in
het geheel niet in aanmerking. De volkomen deelbaarheid is bij
de grondstoffen, die in de goederenpakketten worden opgenomen,
l

)

E. S. B. 6 Juli 1932, blz. 532.
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niet gewenscht, daar het bij invoering van de grondstoffenvaluta
niet de bedoeling zou zijn pakketten beneden de waarde van
dz ƒ 100.000,— samen te stellen. Daar de grondstoffenvaluta
een aanvullend karakter heeft en de gouden standaard de hoofdzaak blijft, is de volkomen deelbaarheid, die in de praktijk bij de
goederenpakketten tot absurditeiten zou voeren, ook niet noodzakelijk.
Hiermee gaat dus gepaard, dat de grondstoffenvaluta niet op
één lijn gesteld kan worden met den gouden standaard, omdat
enkele karakteristieken van den gouden standaard niet bij de
grondstoffenvaluta voorkomen.
Wat de universeele bruikbaarheid der grondstoffen betreft,
deze staat zeer zeker even vast als de bruikbaarheid van het
goud. Een eventueele „aanbidding" van het goud zal onder het
stelsel der grondstoffenvaluta voortdurend worden verhinderd.
Immers, een vlucht van de goederen in het goud zou niet meer
mogelijk zijn. Dit heeft het stelsel van de grondstoffenvaluta met
de instelling der goederenschappen gemeen. De begeerte naar
goud, die toch in werkelijkheid in de moderne maatschappij niet
groot meer is en alleen voorkomt bij hen, die geen vertrouwen
meer hebben in het bezit van andere goederen, zal dan nog geringer vormen gaan aannemen.
Ter beoordeeling van de vraag, hoe de invloed van het invoeren van de grondstoffenvaluta naast het goud op de conjunctuur zal kunnen zijn, is de hoogte, waarop de grondstoffen
door middel van het goederenpakket zullen worden gevaloriseerd
van het grootste belang. Vrijwel geheel zonder uitwerking op de
conjunctuur zou een waardeering der goederen zijn op de hoogte
van het prijsniveau van 1932. D e algemeene toestand zou hierdoor slechts zeer weinig'gewijzigd worden, terwijl bij een herstel
der economische activiteit en bij een verhooging der prijzen de
goederenpakketten zeer spoedig zouden verdwijnen.
Beteekenis krijgen de gooderenpakketten eerst, wanneer de
waarde van het pakket in goud uitgedrukt belangrijk hooger is
dan de tegenwoordige waarde. Ook de kwestie van de hoogte
waarop de valorisatie zal moeten geschieden is dus, dezelfde als
onder de instelling van de goederenschappen.
Prof. GOUDRIAAN schrijft dan o o k ) :
1

*)
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„Primair moet zijn de insolventie zelf te verdrijven, de credieten
„gezond te maken door de waarde der activa te verhoogen en dit
„alles kan, indien men een plan tot valorisatie der wereldgrondstoffen ziet als onderdeel, als eerste uitvoeringsmaatregel op den
„weg naar de grondstoffenvaluta."
In zijn jongste publicatie ) beveelt Prof. GOUDRIAAN aan valorisatie van de grondstoffen op een algemeen prijsniveau, dat
1 0 a 1 5 % zou moeten liggen beneden dat van 1 9 2 6 / 2 8 , in overeenstemming met de algemeene prijsverlaging der kleinhandelsprijzen en loonen, die reeds heeft plaats gevonden. Opgemerkt
moet worden, dat deze prijsverlaging enz., na instelling der
grondstoffenvaluta weer wordt opgeheven.
Het is aan twijfel onderhevig, of dit prijsniveau hoog genoeg
gekozen zou zijn. Ik ben nl. van meening, dat bij het invoeren
der grondstoffenvaluta, de circulatiebanken steeds tenminste
een zekere hoeveelheid goederenpakketten moeten blijven bezitten. Bij het geheel verdwijnen dezer pakketten is in een tijd
van hoog-corejunctuur de mogelijkheid niet uitgesloten, dat
het prijsniveau zou kunnen stijgen. Een toename van de productie van eindproducten en een afname van de goederenpakketten, zou het prijsniveau van de eindproducten omlaag drukken
wegens vermindering van de geldcirculatie. Dit is echter geenszins een absolute noodzakelijkheid. Het is bij de tegenwoordige
banktechniek mogelijk, de geldcirculatie (inclusief giraal geld)
uit te breiden, ook wanneer de biljettencirculatie zou inkrimpen.
Een algemeene uitzetting van het productie-apparaat is zeer
zeker denkbaar, ook tijdens een vermindering van den voorraad
goederenpakketten en tevens nog daarna, wegens de dan mogelijk algemeene prijsstijging der grondstoffen, waardoor de stijgende koopkracht der valuta-grondstoffenproducenten dan de
productie van eindproducten eenigen tijd zou kunnen stimuleeren. De crisis, die daarop te eeniger tijd zeker zou volgen, zou
eerst opgevangen kunnen worden, wanneer de grondstoffenvaluta
weer in functie kwam op het vroegere' prijsniveau. Met het oog
op de werkelijkheid lijkt het mij toe, dat het wellicht vergeten
zou worden, dat de grondstoffenvaluta een noodige instelling is,
wanneer men een paar jaar geen goederenpakketten heeft bewaard. Het gevaar bestaat, dat de regeerende leiders dan overgaan tot het opheffen van deze instelling en men dan bij een
1
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nieuwe catastrophe niet meer paraat is. De ervaring leert, dat
de menschen de lessen van de geschiedenis zeer snel vergeten, en
de kans is groot, dat in een toekomstige hoog-conjunctuur de
gedachte weer sterker wordt, dat er „geen gevaar" is, en dat de
crises tot het verleden behooren. Daarom zou het niet goed zijn,
dat de grondstoffenvaluta (indien de invoering daarvan overigens
wenschelijk zou zijn) een tijdelijke instelling w e r d ) .
In dit verband lijkt mij een dusdanig hooge valorisatie van de
grondstoffenprijzen de meest gewenschte, waarbij redelijkerwijs
kan worden verondersteld, dat onder geen omstandigheden (we
zien af van oorlogen) de goederenpakketten geheel uitgeput zouden raken. Het lijkt me veiliger dit niveau iets aan den hoogen
kant te kiezen, waardoor de kans bestaat, dat de voorraad goederenpakketten althans voorloopig tamelijk groot zal worden.
Een later optredende hausse van de prijzen der producten, die
niet tot de valutagrondstoffen behooren, zal gepaard gaan m e t :
1

le. verminderde koopkracht der valutagrondstoffenproducenten;
2e. afneming der productie der valutagrondstoffen ;
3e. toename der productie van eindproducten, en als gevolg
van 2 en 3 ;
4e. afneming van den voorraad goederenpakketten en afneming
der biljettencirculatie.
Het hangt nu onder meer van de grootte van den voorraad
goederenpakketten af, of de tendens omslaat in de andere richting vóór of nadat deze voorraad is uitgeput.
Prof. GOUDRIAAN wees in zijn eerste publicatie over de grondstoffenvaluta op de groote onmacht van de bankpolitiek het
prijsniveau te beheerschen, ook, wanneer dit zich in opwaartsche
richting bewoog. Hij merkte op, dat het crediet zich op allerlei
wijzen voltrok, ook buiten de banken om. In zijn jongste geschrift
acht hij het onder het stelsel der grondstoffenvaluta mogelijk
het prijsniveau door bankpolitiek te beheerschen: Ik c i t e e r ) :
2

„When the stock of raw materials might become exhausted, or
„rather, as soon as the danger of complete exhaustion arises in the
„future, the usual methods of credit restriction may be applied to
„force the price level in the opposite direction.
*)
2
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„This restriction of credit can be far better applied than under
„present conditions, because:
„(1) There is a certain well-defined level to which raw materials
„are to be adjusted;
„(2) There is no longer any danger that, by pressing too hard on
„the price structure, a crisis is provoked. A collapse of the
„price level of raw materials is no longer to be feared. As soon
„as the market position becomes too weak, the raw materials
„are brought into the banks, and the situation is consolidated."
Het komt mij voor, dat inderdaad creddetrestrictie van de
banken onder het stelsel der grondstoffenvaluta minder gevaarlijk is. Ik heb daarop reeds gewezen in een b r o c h u r e ) , die voor
propaganda van een ander denkbeeld, dat der goederenschappen,
is uitgegeven. Of deze credietrestrictie echter in ieder geval voldoende zou zijn om genoeg goederenpakketten in voorraad te
houden, wanneer het prijsniveau iets te laag is gefixeerd, staat
m.i. niet voldoende vast.
De ervaring leert bovendien, dat de praktische bankiers en
ondernemers meestal niet in staat zijn, om de oogenblikkelijke
situatie van de conjunctuur te overzien in verband met den te
verwachten gang van zaken. De conjunctuurbeheerschende
leiding zal m.i. dan ook uit moeten gaan van een instelling, die
met terzijdestelling van alle individueele- en groepsbelangen
slechts het algemeen belang in het oog houdt.
Door het vastkoppelen van de waarde van het goederenpakket aan het goud, zullen m.i. bij voldoende hoogte van het
prijsniveau de korte golven der conjunctuur worden gedempt
op de wijze als onder geval 2 op blz. 165 is beschreven.
De lange golven der conjunctuur zullen vrijwel geheel worden
genivelleerd onder dezelfde voorwaarden, nl., indien het prijsniveau hoog genoeg gekozen wordt.
Een indexcijfer, dat onder het stelsel der grondstoffenvaluta
een aanwijzing zou moeten zijn voor de conjunctureele schommelingen, zou alleen berekend kunnen worden uit de prijzen van
de eindproducten en andere niet tot de valutagrondstoffen behoorende goederen: (zuivelproducten, vleesch, groenten, eieren,
automobielen, hout, meubelen, enz.).
Immers, het indexcijfer voor de valutagrondstoffen zal steeds
gelijkblijven door de definitie. Doet zich het geval voor, dat de
1
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productie van eindproducten minder winst oplevert, dan zal de
productie van valutagrondstoffen gestimuleerd worden (bij deze
en andere beschouwingen over de grondstoffenvaluta zie ik af
van de kwestie, dat het stimuleeren van de productie van de
verschillende valutagrondstoffen afzonderlijk zeer verschillend
is en volg ik Prof. GOUDRIAAN, die in zijn beschouwingen met deze
verschillen geen — m.i. te weinig — rekening h o u d t ) .
Het spreekt vanzelf, dat bij een inzinking der eindproductie
een evenwicht tusschen de valutagrondstoffenproductie en de
eindproductie veel en veel sneller tot stand komt, dan een evenwicht tusschen de goudproductie en d e goederenproductie onder
het thans heerschende stelsel. In de eerste plaats is de gezamenlijke
koopkracht der producenten van valutagrondstoffen ongeveer
1 0 0 X grooter dan de koopkracht van de goudproducenten en
een stimulatie van de grondstoffenproductie onder het stelsel der
grondstoffenvaluta zal dus meer dan 1 0 0 X sterker tot prijsverhooging der eindproducten aanleiding geven. De gevaloriseerde
jaarproductie van al de valutagrondstoffen (zie tabel blz. 163)
is nl. ongeveer 1 0 0 X zoo groot als de jaarproductie van goud.
(Het stimuleerende deel der productie is 100 X grooter, het te
stimuleeren deel is kleiner onder de grondstoffenvaluta).
Hierbij móet echter in aanmerking genomen worden, dat er
tenslotte een zekere traagheid in de aanpassing zal blijven bestaan, die het gevolg is van den tijd, die vooral in de agrarische
productie noodig is om wijziging in de hoegrootheid der voortbrenging aan te brengen.
Onder het stelsel der grondstoffenvaluta zal dus elke afwijking
van het evenwicht, in welke richting ook, getemperd wórden door
krachten, die naar het evenwicht terugvoeren en zullen geen
krachten opgewekt worden, die de afwijkingen vergrooten onder
voorwaarde, dat de goederenpakketten niet uitgeput raken.
De labilisatie van het economische leven zal door het instellen
van de grondstoffenvaluta opgeheven zijn. De stabilisatie van
het geheel zal vrij volkomen zijn.
Ik deel dan ook niet de meening van Prof. Dr. C . A . V E R R I J N
STOART, die meent, dat de instelling der grondstoffenvaluta geen
prijsstabilisatie ten gevolge zou hebben, omdat de loop van de
indexcijfers, zooals hij o p m e r k t ) , van de groothandelsprijzen
1

*) De Gouden Standaard. Pro en Contra. Hollandia-Drukkerij N . V .
Baarn. Prof. Dr. C. A . VERRIJN STUART. Contra, blz. 56.
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b.v. niet parallel met die der indexcijfers voor de arbeidsmarkt
loopen. Indirect beïnvloedt de nivelleering van het verloop van
de indexcijfers der grondstoffen het verloop van de indexcijfers
van alle andere takken van bedrijf, wanneer de grondstoffenvaluta zou worden ingevoerd, op dezelfde wijze ongeveer als bij
de besprekingen van den invloed van een stabielen tarweprijs
door het oprichten van een tarweschap door ons is beschreven.
Ik deel voorts niet de meening van Prof. Mr. Dr. G. M.
V E R R I J N STUART, die in de E.S.B. van 13 Jan. 1932 in de grondstoffenvaluta een gevaar voor inflatie zag. Evenals op blz. 111
onderscheiden we weer 2 gevallen van inflatie:
le.

de vermindering van de goudwaarde van de biljetten bij het
verlaten van den gouden standaard,

2e.

algemeene prijsverhooging van goederen tegenover het goud.

Het eerste geval van inflatiie zal onder de grondstoffenvaluta
bij overigens behoorlijke bankpolitiek veel zeldzamer optreden
dan onder het tegenwoordige stelsel. Immers zullen geen algemeene prijsdalingen de debiteurenlanden en grondstof fenproductielanden meer tot het bankroet drijven.
Het tweede geval van inflatie zal veel minder ernstig kunnen
zijn onder het stelsel der grondstoffenvaluta dan onder het tegenwoordige stelsel om redenen, die we hierboven uiteenzetten.
Het spreekt overigens vanzelf, dat bij het instellen van de
grondstoffenvaluta in een tijd van deflatie (bedoeld als vermindering van de goederen waarde tegenover het goud) een bewuste
verhooging van het prijsniveau, inflatie genoemd kan worden.
Deze inflatie is echter juist datgene, wat de crisis opheft en
is geenszins een ongewenscht verschijnsel als de inflatie bij
waardevermindering van de biljetten tegenover het goud.
Het gebruiken van het woord „inflatie" voor de noodige algemeene revalorisatie van de goederen, is daarom misleidend, omdat 'het gedachten opwekt aan de funeste invloeden van de
inflatie, die het gevolg is van het verlaten van den gouden
standaard.
Perioden van hoogere en lagere goederenprijzen, dus perioden
van inflatie en deflatie, in de tweede beteekenis wisselden elkaar
tot nu toe geregeld a f ) . Een opheffing van deflatie is steeds
1
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inflatie. De hoofdzaak van de inflatie door het instellen van
de grondstoffenvaluta is echter, dat deze inflatie geen krachten
opwekt, die de inflatie versterken, integendeel na de revalorisatie zal onder het stelsel der grondstoffenvaluta iedere inflatie
en deflatie zeer spoedig worden opgeheven door de naar het
evenwicht werkende krachten, welke dan — zooals reeds is beweerd — meer dan 1 0 0 maal grooter zijn, dan onder het tegenwoordige stelsel.
Prof. Mr. Dr. G . M. V E R R I J N STUART meent, dat het goud
slechts in beperkte mate voor willekeurige vermeerdering vatbaar is in tegenstelling tot tarwe, ijzer, petroleum en andere door
Prof. GOUDRIAAN genoemde grondstoffen, welke practisch voor
onbegrensde uitbreiding vatbaar zijn.
Deze opvatting van Prof. V E R R I J N STUART lijkt mij niet geheel
juist. Elk product is tot op zekere hoogte zeldzaam en de productie van ieder goed zal afnemen, wanneer het rendabeler is andere
producten voort te brengen. Zoo stagneert onder het tegenwoordig stelsel de goudproductie in de hoog-conjunctuur (v. d. lange
golf) en zoo neemt de goudproductie in de depressie weer toe.
Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom wat dit aangaat
voor de productie van valutagrondstoffen andere normen zouden
bestaan, dan voor de productie van goud thans.
Het belangrijke verschil is m.i., dat de conjunctuur onder het
stelsel der grondstoffenvaluta meer dan 1 0 0 X krachtiger zal
reageeren — zooals reeds is geschreven — dan thans, en juist
daarom inflatie snel zal kunnen worden gekeerd. Immers is het
stimuleerende deel van de productie in dat geval grooter (koopkracht van goud- en grondstoffenproducenten) en het te stimuleeren deel kleiner.
In tegenstelling met Prof. V E R R I J N STUART vrees ik onder het
stelsel der grondstoffenvaluta eerder een te kort, dan een te veel
in den voorraad goederenpakketten, althans in de eerste decennia. Bij een latere grootere constante welvaart zal het gevaar
voor tekort kleiner kunnen worden.
Ook deel ik niet de bezwaren, die Ir. A . BAARS in de E . S . B .
van 3 Febr. 1 9 3 2 heeft ontwikkeld.
Ir. BAARS is van meening, dat onder het stelsel der grondstoffenvaluta het productie-apparaat plotseling zeer sterk zal kunnen worden uitgezet. Hij wijst op de mogelijkheid van sterke
vergrooting van de petroleumproductié, steenkolenproductie, enz.
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In de eerste plaats vergeet hij, dat voor een gelijktijdige uitzetting van alle takken van productie menschen noodig zijn en
in de tweede plaats vergeet hij, dat van bepaalde agrarische
grondstoffen de uitbreiding der productie slechts buitengewoon
langzaam in zijn werk zou kunnen gaan. (Hierop wordt elders
in deze paragraaf door mij gewezen).
Een enkel product met onelastische productie (bijv. wol of
koffie) zou de vorming van goederenpakketten reeds kunnen
remmen. Bovendien eischt een uitzetting van de productie op
korten termijn van de agrarische grondstoffen een inkrimping
van de productie van andere agrarische producten.
Waar nu alleen de granen reeds ± 55 % van het bebouwde
areaal innemen, is het duidelijk, dat een uitbreiding van de
graanproductie met 10 % dus een uitbreiding van ongeveer 5 %
van het totaal bebouwde areeaal, een inkrimping van de overige
agrarische akkerbouwproducten zou veroorzaken, waarvan hooge
prijzen van deze laatste producten het gevolg zouden zijn, nl.:
Ie.

door het geringere aanbod,

2e.

door het hoogere prijsniveau (gesteld, dat door de meerdere
productie van granen ook het aantal goederenpakketten
kon toenemen).

De eerste moeilijkheid bij invoering der grondstoffenvaluta is
m.i. deze, dat de wereldvoorraden der verschillende grondstoffen,
uitgedrukt in procenten van de jaarlijksche wereldconsumptie,
zeer verschillend zijn, althans op dit oogenblik (1933).
De wereldvoorraden van maïs, rogge, haver en gerst zijn, uitgedrukt in procenten van de wereldconsumptie, zeer gering; de
wereldvoorraad van tarwe is hooger, van koffie, katoen en rubber
veel hooger.
Een samenstelling van het goederenpakket op een basis" van de
tegenwoordige wereldconsumptie en een prijspeil van bijv. 1929,
zou daarom op het oogenblik een betrekkelijk zeer gering aanbod van goederenpakketten aan de circulatiebanken veroorzaken.
Immers, bij uitputting der voorraden van maïs of haver bijv.,
waarvan misschien een vooraad is van 2 % van de jaarlijksche
consumptie, zou van de voorraden van tarwe, koffie, katoen of
rubber een onbeteekenende hoeveelheid opgenomen worden, waardoor een zeer sterke vraag naar haver, maïs, rogge en gerst zou
ontstaan. Hierdoor zouden de prijzen van deze afzonderlijke
11
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artikelen sterk stijgen en de prijzen van de producten met
groote voorraden zouden laag blijven.
Een zeker evenwicht tusschen de graanprijzen zou op de volgende wijze vrij spoedig kunnen worden bereikt. Wanneer haver,
maïs, rogge en gerst duur zijn en tarwe zeer goedkoop, zullen de
boeren tarwe als veevoeder kunnen gaan gebruiken en daartegenover haver, maïs, rogge en gerst aan de circulatiebanken
kunnen leveren.
Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk te achten, dat op deze
wijze na een paar jaar de wereldvoorraad tarwe zou zijn afgenomen en de voorraden van maïs, gerst, haver en rogge toegenomen, zoodat dan bijv. ongeveer 5 % van de jaarlijksche wereldproductie van die granen in de goederenpakketten zouden zijn
opgenomen en de zichtbare wereldvoorraden van al deze producten zouden zijn verdwenen.
Op dezelfde wijze is het denkbaar, dat de prijs van suiker
tegenover de granen aan den lagen kant zou blijven en hierdoor
de graanproductie tegenover de bietsuikerproductie zou toenemen
en omgekeerd, waardoor ook de prijzen van granen en suiker
ten slotte minder ver van de als ideaal te denken prijzen zouden
afwijken. Het is immers voor den landbouwer veel gemakkelijker
een product te verlaten, wanneer er een ander product verbouwd
kan worden, hetwelk rendabel is, dan te moeten kiezen uit een
aantal producten, waarvan de teelt in meerdere of mindere mate
onrendabel is, zooals dit heden (1933) het geval is.
Eenigszins bezwaarlijker wordt dit reeds, wanneer granen en
suiker ten opzichte van elkaar uitgewisseld zijn en van deze
goederen buiten de goederenpakketten geen belangrijke zichtbare voorraden meer bestaan, doch er is nog katoen te veel.
Katoen wordt nl. in een andere klimaatgordel verbouwd. Toch
zal een zekere vervanging van de productie van katoen door de
productie van een artikel als maïs mogelijk zijn en ook m a g
hier binnen een paar jaar op een aanpassing tegenover suiker en
maïs gerekend worden. Moeilijker wordt dit echter bij producten
als wol, koffie en rubber.
Voor een goed begrip van de werking van de grondstoffenvaluta naast den gouden standaard, zullen we ons een voorstelling trachten te maken van een paar gevallen, die denkbaar zijn.
Om het overzicht eenvoudiger te maken, gaan we uit van de
volgende grondstoffen, samengesteld volgens onze tabel op blz. 8.
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Granen .
Steenkool
Petroleum
Metalen .
Suiker . .

47 milliard gulden
15
,
8
„
6
„
3i
6
,;
tt

Jaarproductie.
Transport
. 82 milliard gulden
Katoen . . . 5,4 ,
Wol . . . • 3,9 „
Koffie . . • 1,2 „
Rubber
• 1
Thee . . . . 0,5 „

Transport.

. 82 milliard gulden

Samen 94 milliard gulden

a

)>

Onder granen ressorteeren dan rijst, tarwe, maïs, haver, rogge
en gerst, waarvan we mogen veronderstellen, dat ze tamelijk gelijksoortig zullen reageeren, en onder metalen, ijzer, koper, tin,
zink en lood, waarvan de productie ook vrij eenvormig op de
prijsverlaging en -verhooging reageert.
Prof. GOUDRIAAN zelf geeft in „How t o stop Deflation" op
blz. 31 een tabel van de wereldproductie van de 35 belangrijkste
grondstoffen met een totale waarde in 1928 van 45.589 millioen
dollar. Wij nemen hiervan de eerste 15 uit zijn tabel over:
T O T A L V A L U E OF P R O D U C T I O N OF S T A P L E
C O M M O D I T I E S F O R T H E Y E A R 1928.
Arranged according t o diminishing total value of production.
No.

Commodity

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rice
Wheat
Coal
Maize
Cotton
Oats
Steel
Rye
Wool
Petroleum
Iron
Barley
Sugar
Silk
Copper

Producten
Price
in
in $ per
1.000.000 Kg. 100 Kg.
88.500
130.060
1.251.900
109.090
5.690
73.734
109.947
43.800
1.668
183.526
88.600
41.080
27.730
58
1.756

6,9
4,3
0,405
3,75
54,8
3,45
2,29
4,06
104,0
0,935
1,77
3,25
4,70
1170,0
33,0

Total value Total value
cumulative
in
in
1.000.000 $ 1.000.000 $
6.290
5.600
5.150
4.100
3.100
2.550
2.520
1.770
1.730
1.715
1.560
1.880
1.310
680
579.

6.290
11.890
17.040
21.140
24.240
26.790
29.310
31.080
32.810
34.525
36.085
37.415
38.725
39.405
39.984
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Een telling van de producten 1, 2, 4, 6, 8 en 12 leert, dat deze
samen reeds een jaarlijksche productie hebben van 21,94 milliard
dollar, wat 47y % van de totale waarde der 35 belangrijkste
grondstoffen en 54 % van de totale waarde der 15 belangrijkste
grondstoffen uitmaakt.
Verondersteld wordt bij ieder geval een welvarende toestand
in de takken van productie, die niet tot de voortbrenging van de
valutagrondstoffen bijdragen.
2

Geval

I.

Er zijn geen zichtbare voorraden buiten de goederenpakketten,
behalve van voergranen, rijst, tarwe, suiker en katoen. Ik heb
deze combinatie gekozen, omdat in 1929 in hoofdzaak deze situatie zich voordeed (afgezien dan van het niet-bestaan van de
grondstoffenvaluta in dat j a a r ) .
Het is in de laatste eeuw meermalen gebeurd, dat de agrarische productie van een bepaald jaar door algemeene klimatologische invloeden grooter was dan normaal. 1884 en 1928 zijn
hiervan sprekende voorbeelden. De overproductie heeft dan
plaats in meer dan de helft van de valutagrondstoffen.
In deze gevallen zouden dus de prijzen van granen, suiker en
katoen dalen, de overige valutagrondstoffen zouden duurder
worden. Steenkolen, petroleum en metalen zouden vrij spoedig
in grootere mate geproduceerd worden, doch de productie van
wol, koffie en rubber kan niet zoo snel uitgebreid worden. Van
wol niet, omdat, zooals op blz. 44 is opgemerkt, de productie
van deze grondstof geheel afhangt van de uitbreiding van de
schapenteelt. Van koffie niet, omdat de productie hiervan van
jaar tot jaar zeer afhankelijk is van de meteorologische omstandigheden en van rubber niet, wanneer de technisch-potentieele
productie reeds is bereikt.
Deze producten zouden dus wegens de grootere vraag door de
samenstellers der goederenpakketten sterk in prijs kunnen stijgen. Bij wol zou een mindere consumptie het gevolg zijn (vervanging van wol door katoen en kunstzijde) waardoor de voorraad grooter kan worden. Bij koffie zou de consumptie ook af
moeten nemen (wat bij de grootere welvaart in de toekomst, gezien het steeds meer onelastisch worden van de vraag, zeer bezwaarlijk zal g a a n ) . De prijs zal dus langen tijd hoog kunnen
blijven, waarvan wilde uitbreiding van de aanplant van nieuwe
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koffietuinen het gevolg is. Bij rubber zal hetzelfde verschijnsel
op kunnen treden als bij koffie. De hoogere prijs van dit product
zal de vraag niet merkbaar doen afnemen (de automobilist ziet
zijn onkostencijfer door het verhoogen van den rubberprijs
slechts weinig stijgen), en de hooge prijs zal een wilde uitbreiding van het rubber-areaal veroorzaken, met op den duur (na
een zestal jaren) overproductie in deze grondstof.
Geval

II.

Stellen wij ons voor, dat onder het stelsel van de grondstoffenvaluta de industrieele conjunctuur omslaat en een inkrimping
van de productie ontstaat. Bij vrije prijsvorming (zonder trusts
en syndicaten) zullen dan de industrieele grondstoffen — speciaal de metalen — in prijs moeten dalen. De grondstoffenpakketten zullen dan in hoeveelheid weer niet te snel toe kunnen
nemen, omdat de agrarische productie niet snel kan toenemen.
Verhooging der prijzen van agrarische producten is dan het gevolg.
Het herstel zou in dit geval m.i. niet ontstaan door een algemeene toeneming van de hoeveelheid goederenpakketten, doch
door een hoogere welvaart der agrarische producenten, die door
hun hoogere koopkracht dan stimuleerend zullen werken op de
industrieele productie en alzoo langs indirecten weg verdere inzinking der industrieele conjunctuur voorkomen. Ontstaat hierop weer een evenwicht tusschen de prijzen der agrarische en industrieele grondstoffen, dan vermindert de koopkracht der agrarische producenten weer geleidelijk, zoodat zeer sterke conjunctureele schommelingen onder het stelsel der grondstoffenvaluta
niet zullen optreden. Dit neemt niet weg, dat door het bestaan
der grondstoffenvaluta een extra vraag naar of een extra aanbod
van bepaalde valutagrondstoffen, als wol, koffie en rubber, kan
ontstaan, waardoor de prijsvorming veel sterker beïnvloed wordt,
dan het geval zou zijn geweest, indien die grondstoffen niet tot
de valutagrondstoffen behoord hadden.
Geval

III.

Stel, dat de rubberconsumptie toeneemt boven de technisch
potentieele productie. De voorraad rubber in de goederenpakketten zal dan aangesproken moeten worden. Tegelijk hiermede
zal een evenredige hoeveelheid der andere valutagrondstoffen
uit de circulatiebanken genomen moeten worden, waardoor de
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prijs van deze goederen zal moeten dalen en van rubber zal
moeten stijgen. Practisch zal hierdoor de rubberprijs zoo sterk
moeten stijgen, dat de vraag zal moeten verminderen.
Immers, het op de markt brengen van de andere valutagrondstoffen tegelijk, zou een prijsval van deze grondstoffen meebrengen, die echter maar zeer gering behoeft te zijn om den rubberprijs zeer sterk te doen stijgen. (Het goederenpakket als geheel
blijft gelijk in waarde). De voorraad rubber in de circulatiebanken heeft dan practisch geen beteekenis als reserve voor te
korten aan rubber, want men zou den rubberprijs op een absurde
hoogte moeten opvoeren, om het aanspreken van dien voorraad
bij de circulatiebanken mogelijk te maken.
Bij het overzicht van de waarde van de wereldproductie van
de belangrijkste grondstoffen op blz. 163 blijkt voorts dadelijk,
dat de granen vrijwel dezelfde waarde vertegenwoordigen als alle
andere valutagrondstoffen samen. W a a r de prijsvorming der
granen onderling zeer sterk van elkaar afhankelijk is, kan bij
de instelling van de grondstoffenvaluta verwacht worden, dat
de prijzen van de granen een zeer grooten invloed zullen hebben.
Tijdelijke groote oogsten van graan door invloed van het klim a a t zullen dus tengevolge hebben stimulatie van de productie
van industrieele grondstoffen, welke stimulatie echter ook weer
tijdelijk zal zijn, omdat jaren van groote graanoogsten afwisselen met jaren van kleine graanoogsten. Het lijkt mij onlogisch
de productie van de industrieele grondstoffen op deze wijze door
de onregelmatige graanoogsten onregelmatig sterk te beïnvloeden.
De hoofdbezwaren, die ik tegen het stelsel van de grondstoffenvaluta heb, zijn, nu Prof. GOUDRIAAN in de nieuwe definitie
het goud uit het goederenpakket heeft verwijderd en de waarde
van het goederenpakket als geheel aan het goud heeft gekoppeld,
van practischen aard.
In de eerste plaats zullen m.i. de circulatiebanken er bezwaarlijk toe over kunnen gaan zonder staatshulp de grondstoffenvaluta in te voeren.
Wel stelt Prof. GOUDRIAAN in zijn jongste geschrift *) voor, dat
de inkoopsprijs van het goederenpakket lager gesteld zal worden,
dan de verkoopsprijs. Ik citeer:
1

)

How to stop Deflation, t.a.p. blz. 18.
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„The storage and transportation costs are to be borne by the
„bank; they can however, be shifted to the producers by deter„mining that the bank only buys locally and at a certain discount
„for average storage charges; it sells only locally, and at a rate
„allowing a small percentage for storage charges.
„This will mean that the intervention of the bank in the com„modity markets only takes place when the general price level in
„these markets has fallen a certain percentage below, or has risen
„a certain percentage above the fixed level. These margins cannot
„exceed a few points, and a fluctuation of the price level of raw
„materials between these two levels cannot have a disastrous effect
„on economic life. The main thing is that certain limits exist,
„whilst

„feeling

„and

the catastrophe
that

just

„further."

the price

because
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level
that

moment

can fall
quite

is caused

without

reasonable

(cursiveering van Prof. G.)

any

by

the

limitation

feeling

it

general
at

falls

all,

still

Door deze verschillen in inkoops- en verkoopsprijzen der goederenpakketten zal eenige vergoeding van de kosten van bewaring en krimp der grondstoffen mogelijk zoo nu en dan aan
de circulatiebanken ten goede komen.
Zeer waarschijnlijk zal er echter op den duur een groot kwantum valutagrondstoffen steeds in de pakketten opgestapeld blijven. De jaarlijksche in- en verkoop der goederenpaktetten.zalJ?etrekkelijk klein zijn en op het overgroote deel der goederenpakketten zal ieder jaar verloren worden aan krimp- en bewaarloon (renteverlies komt niet in aanmerking, er circuleeren biljetten tegenover de waarde).
Krimp- en bewaarloon der belangrijkste agrarische producten
is op ± 10 % van de waarde te s t e l l e n ) , van de industrieele
wellicht op 3 %, gemiddeld 8 %. Het is niet aan te nemen, dat
de circulatiebanken deze zeer belangrijke som — het gaat om
8 %: van de gevaloriseerde som van aanvankelijk ongeveer 10
milliard gulden, dus 800 millioen gulden per jaar — zullen
kunnen en willen offeren. Gezien het feit, dat een overeenkomst
van de circulatiebanken van de hoog- en nieuw-kapitalistische
landen ongeveer over 650 millioen menschen zou loopen, zou
dus bijv. voor de Nederlandsche circulatiebank een jaarlijksche
last van ruim 8 milloen gulden geëischt worden. Ook, wanneer
slechts voor 5 milliard gulden goederenpakketten bewaard zou
1

*)

Zie ook blz. 120 e.v.
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moeten worden en de kosten van inkrimping en bewaring slechts
6 % per jaar zouden bedragen, zou toch nog een jaarlijksche
uitgave van 300 millioen gulden noodig zijn. Het aandeel, door
de Nederlandsche Bank te dragen, zou dan toch nog ruim 3 millioen gulden 's jaars bedragen. Het spreekt vanzelf, dat de Directie van de Nederlandsche Bank (en conform hiermede de directies van de buitenlandsche circulatiebanken) voor de eer van het
instellen van de grondstoffenvaluta zou bedanken. Zonder staatshulp is de financiering van de goederenpakketten niet mogelijk.
N u wijst Porf. GouDRiAAN wel op de mogelijkheid van het
samenstellen der goederenpakketten door middel var. ceelen,
doch de circulatiebanken dragen de verantwoordelijkheid voor
de onder die ceelen vallende goederen. De organisatie van en de
controle op levering en bewaring der goederenpakketten ligt
niet in de lijn der bestaande circulatiebanken en een geheel
nieuwe organisatie zal moeten worden gevormd.
Bij die organisatie zal weer blijken, dat ieder product afzonderlijk zijn bijzondere controledienst noodig heeft, zoodat de
onkosten vrij hoog zullen zijn.
Een tweede practisch bezwaar tegen de goederenpakketten
ligt in de samenstelling. Prof. GOUDRIAAN wil de samenstelling
eens in de 5 jaar laten veranderen in verband met de verandering van het aandeel van ieder product in de wereldconsumptie.
Zeer belangrijke verschuivingen zijn mogelijk. Per hoofd der
bevolking zal de consumptie van tarwe bijv. weinig meer veranderen, doch voor suiker, of rubber, of petroleum of metalen
is dit geenzins zeker. Wijziging in de samenstelling van het
goederenpakket zal nu steeds in het nadeel van de circulatiebanken zijn.
Gesteld, de gelddefinitie luidt:
1 K.G. goud = 1000 K.G. van product A + 2000 K.G. van
product B (verhouding, der belangrijkheid voor de wereldconsumptie van product A tot product B in gewicht 1 : 2 ) . Gemiddelde prijs van A bijv. = ƒ 1,-— per K.G., van B bijv. = ƒ0,33
per K.G.
Stel, na 5 jaar is de verhouding der belangrijkheid van product
A tot product B in gewicht 2 : 1 , dan moet de definitie luiden:
1 K.G. goud = • 1426 K.G. van product A + 713 K.G. van
product B.
In dit geval zou een gröote vraag naar product A ontstaan,
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waardoor de prijs van inkoop van dat product zou stijgen, bijv.
tot ƒ 1,20 en er zou dan een groot aanbod ontstaan van product
B, waarna de prijs zou moeten dalen, bijv. tot ƒ 0,23.
Deze situatie is voor de circulatiebank zeer onaangenaam,
want het verlies zou ƒ 85,20 + ƒ 128,70 = ƒ 214,— per goederenpakket van ƒ 1660,— bedragen, wat ongeveer 13 % is.
N u zullen zich in werkelijkheid dergelijke gevallen, hoewel in
minder ernstigen omvang, bij iedere wisseling van de samenstelling van het goederenpakket voordoen. Het verlies op deze
verandering zal geen 13 % van de waarde opleveren, omdat de
veranderingen geringer zullen zijn, doch de extra onkosten, die
de wijziging in de samenstelling van de goederenpakketten meebrengen, kunnen moeilijk door da circulatiebanken gedragen
worden.
Boveadien zal de vraag naar enkele — in relatieve belangrijkheid toegenomen valutagrondstoffen — bij de wijzigingen
in de samenstelling van het goederenpakket zoodanig toe kunnen
nemen, dat de monetaire vraag naar die goederen de prijzen
daarvan bovenmatig opjaagt, zoodat onredelijke uitbreiding
van de productie van die goederen het gevolg zou zijn en
omgekeerd.
Het derde practische bezwaar tegen de grondstoffenvaluta is
het te groote aantal grondstoffen, die het goederenpakket samenstellen. Het is in het huidige tijdsgewricht volkomen overbodig
van producten als rijst, maïs, gerst, haver en rogge hoeveelheden
in de goederenpakketten op te nemen als overeenkomen met
evenredige deelen v a n de jaarconsumptie.
Zooals uit de tabel op blz. 12 kan blijken, hebben deze producten voor den internationalen handel slechts een geringe beteekenis; de voorraden worden door de producenten zelf meest
zonder bezwaar gehouden, en het is zinloos meer moeite en kosten
op lasten van de gemeenschap te brengen dan dadelijk noodig
is. Indien de tarwe alleen gestabiliseerd zou worden, zouden de
overige granen zonder veel bezwaar volgen.
Ook de belangrijke industrieele grondstoffen, die meer en meer
door internationale trusts en kartels beheerd worden, hooren
niet bij de valutagrondstoffen. Het overzicht van de producenten
van deze goederen over productie, consumptie en voorraden
wordt geleidelijk grooter. Bij een stabiele welvaart is de waarschijnlijkheid groot, dat de producenten van deze goederen geen
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behoefte hebben aan de promotie van hun producten tot valutagrondstoffen.'Prof. GOUDRIAAN heeft er trouwens zelf in de E . S . B
reeds op gewezen, dat grondstoffen, die geheel door een internationale trust beheerscht worden, geschrapt zullen worden als
valutagrondstoffen.
De verstarringsverschijnselen in onze maatschappij, die, wat de
industrieele grondstoffen betreft, meer en meer tot uiting komen
in een trager reageeren der prijzen op een vraagvermindering,
zullen zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst steeds
sterker manifesteeren. Ik verwijs in dit verband naar de bespreking over de aanpassing der afzonderlijke grondstoffen in
hoofdstuk I en naar economen als Prof. Dr. H. FRIJDA ) en Dr.
R. VAN GENECHTEN ), die hierover schreven.
Het is moeilijk denkbaar, dat de internationale trusts en kartels in de toekomst onder een eventueel stelsel van grondstoffenvaluta hun politiek zullen wijzigen en de producenten van industrieele grondstoffen de prijsvorming van hun producten weer
zullen overlaten aan het onbelemmerde marktmechanisme.
Prof. GOUDRIAAN stelt zich m.i. te veel voor van de geheele
terugkeer van vrije prijsvorming onder zijn stelsel. Ofschoon de
theoretische mpgelijkheid van deze terugkeer misschien niet ontkend kan worden, zoo pleit de ontwikkeling der maatschappij
niet voor zijn opvatting.
Zoo zou het kunnen voorkomen, dat een te geringe productie
van agrarische grondstoffen, waarvan prijs verhooging van deze
producten het gevolg zou moeten zijn, niet gepaard ging met prijsverlaging der industrieele grondstoffen, zoodat uitputting der
goederenpakketten noodig zou zijn, alsvorens de prijs der agrarische producten zou kunnen stijgen.
Hierbij komt tevens, dat bij een tekort aan agrarische grondstoffen het voor aanvulling van het beschikbare aanbod noodig
zou zijn, tevens de industrieele grondstoffen (in de goederenpakketten aanwezig) uit de circulatiebanken te nemen.
Het vierde bezwaar tegen de grondstoffenvaluta is, dat hoewel de algemeene conjunctuur tamelijk volkomen beheerscht zou
worden, de productie van enkele afzonderlijke agrarische grond1

2

) Prae-advies t.a.p. blz. 51.
) Verstarringsverschijnselen in de kapitalistische maatschappij. De
Economist 1932, pag. 337.
1
2
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stoffen niet veel harmonischer zal verloopen en het daarom voor
de producenten van die grondstoffen van weinig beteekenis zal
zijn, of hun grondstof al of niet tot de valutagrondstoffen behoort. Op het bezwaar voor de granen is in geval 1 reeds gewezen.
Voor koffie en rubber is onder het stelsel der grondstoffenvaluta geen noemenswaard harmonischer gang van zaken in de
uitbreiding of inkrimping van het areaal te verwachten. Dezelfde factoren die thans uitbreiding of inkrimping van het
areaal van deze gewassen (die eerst 5 jaar na het planten beginnen te produceeren) veroorzaken, zullen onder het stelsel der
grondstoffen valuta nog gelden (zie blz. 55 en 60). Het eenige
voordeel voor deze goederen ligt dan in de stabiele algemeene
conjunctuur, dus in de stabiele vraag. Vermindering van de
vraag, zooals in 1932 door de algemeene ellende, zal dan een
eventueele overproductie niet verergeren, hoewel aan de andere
zijde een grootere vraag door lage prijzen van deze producten niet
moet worden verwacht, gezien de vrij onelastische vraag naar
deze goederen, een vraag, die eerder in de toekomst nog onelastischer zal worden dan omgekeerd.
Een vijfde bezwaar tegen de grondstoffenvaluta is, dat geen
rekening wordt gehouden met de zeer verschillende aanpassing
van de agrarische tegenover de industrieele grondstoffen aan
veranderde prijzen *).
Het komt mij voor, dat het ontstaan van de gedachte van de
grondstoffenvaluta zeer sterk is beïnvloed door industrieele overwegingen. Wanneer alle grondstoffen van industrieelen aard
waren, zou een behoorlijk evenwicht in productie en prijzen van
de valutagrondstoffen vrij ongestoord verzekerd zijn (afgezien
van den invloed van internationale trusts en kartels).
Bij de agrarische productie doen zich herhaaldelijk exogene
factoren voor, die veel grooter wijzigingen in de geproduceerde
hoeveelheden tengevolge hebben, dan die, welke het gevolg zijn
van den menschelijken wil. Onjuist is het dan ook, wanneer
Prof. GOUDRIAAN beweert, dat de veranderingen in opbrengsten
1
) Zie over dat verschil in aanpassing ook Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUO.
Prae-advies v. d. Ver. v. d. Staathuish. en de Statistiek, over de landbouwcrisis als element der algemeene economische depressie I, MART.

NIJHOFF 1931, blz.

96

e.v.
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per H.A. geringer zijn, dan de veranderingen in uitbreiding of
inkrimping der productie: Ik c i t e e r ) :
„But is is quite certain that even a fluctuation of this extent
„cannot occur, because under the present money system the va1

„riations in the production of raw materials are largely stimulated .
„in both directions by rising or falling prices, whilst if the price

„Ievel as a whole is stabilised, fluctuations will only result from

„the natural variations in the yields per acre, which
„much smaller." (cursiveering van mij)

are, of course,

Zooals ik op biz. 22 reeds v e r m e l d d e ) , zijn juist bij de
granen de veranderingen in den oogst van jaar tot jaar belangrijker dan de veranderingen van het bebouwde oppervlak. Bij
katoen zijn beide invloeden ongeveer even groot.
Een fout van de grondstoffenvaluta is m.i., dat met het
groote verschil in aanpassing van de agrarische tegenover de
industrieele grondstoffen geen rekening gehouden wordt en hierdoor op den duur groote ontevredenheid bij de producenten van
agrarische grondstoffen het gevolg kan zijn, waardoor toch weer
afzonderlijk stabilisatie-instituten voor de agrarische grondstoffen (vooral koffie, rubber, katoen en tarwe) zullen worden
gevraagd.
Zoo is dan ook het betoog van Prof. GOUDRIAAN tegen de critiek van Prof. V E R R I J N STUART in de Econom. Stat. Berichten
van 10 Febr. 1932, hoewel in hoofdzaak juist, overigens geheel
industrieel gedacht.
De grootte van de valutagrondstoffenproductie zal niet zoo
gemakkelijk uitgebreid worden, als hij d i t theoretisch beschrijft;
de uitbreiding van deze productie zal grootendeels afhangen van
dé uitbreiding der productie van die agrarische grondstof, die
het moeilijkst op uitbreiding door prijs verhooging reageert.
Blijkens nadere publicaties ) houdt Prof. GOUDRIAAN wel rekening met het verschil in reactie van de verschillende valutagrondstoffen op de prijsveranderingen. Onjuist moet het echter
worden geacht, dat hij (zie o.a. E.S.B. van 12 Oct. 1932 blz. 804
en 805) bij de verdediging der grondstoffenvaluta een gemid2

3

*) Prof. GOUDRIAAN, How to stop Deflation, pag. 14.
) Zie o.a. ook de Nederlandsche Conjunctuur, Juni 1930.
3
) Prof. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN JR., Leidt de grondstoffenvaluta tot
sterke schommelingen in het prijsniveau der eindproducten, tot onbeheerschbare voorraadvorming en tot chronische overproductie van grondstoffen? E. S. B. 12, 19 en 26 Oct. 1932.
2
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del de van de reacties van de afzonderlijke valutagrondstoffen
aanneemt voor de reactie van de goederenpakketten als geheel.
Zooals ik gemeend heb te kunnen betoogen, zal de toeneming
van de hoeveelheid goederenpakketten (b.v. bij daling van het
prijsniveau der eindproducten en bijgevolg stimulatie van de
productie van valutagrondstoffen) afhangen van die agrarische
grondstof, die het traagst reageert.
Voor de grondstoffenvaluta is de gemiddelde reactietijd, die
Prof. GOUDRIAAN op één jaar stelt, van minder belang, dan de
reactietijd van de traagst reageerende grondstof. Onjuist is het
dan ook, wanneer hij opmerkt (zie blz. 804 in genoemde E.S.B.),
dat de reactietijd van koffie of rubber weinig invloed heeft, omdat de waarde van de rubber- of koffieproductie slechts ±
W2 % van de geheele valutagrondstoffenproductie bedraagt.
Juist omdat de samenstelling der goederenpakketten dezelfde
blijft, zal de vermeerdering van het aantal goederenpakketten
afhangen van dat product, waarvan de productie het langzaamst
kan worden gestimuleerd.
D a t dit tot hevige prijsschommelingen in die traag reageerende grondstoffen aanleiding geeft, is door mij reeds betoogd.
Tenslotte komt het mij voor, dat het speculatieve element
in de prijsvorming der valutagrondstoffen een nog grootere rol
zal krijgen, dan dit momenteel het geval is. Het aantal factoren,
dat op de prijsvorming van een valutagrondstof invloed uitoefent, zal onder het stelsel der grondstoffenvaluta grooter zijn
dan thans. Zoowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde gaan
onder het stelsel van Prof, GOUDRIAAN de vraag en het aanbod
van goederenpakketten meewerken. Het vormen van kunstmatige schaarschte in een bepaalde grondstof heeft dan mede
invloed op de prijzen der andere grondstoffen. Dit schept een
waar dorado voor de groote speculanten, die met behulp van
het verspreiden van berichten de? prijzen der verschillende
valutagrondstoffen binnen zekere grenzen zeer gemakkelijk zullen kunnen beïnvloeden. Weliswaar zal tenslotte steeds de statistische positie van ieder produet den doorslag geven en zullen
de door de speculanten veroorzaakte afwijkingen niet blijvend
kunnen zijn, doch denkbaar is een levendige bloei van den speculatieven termijnhandel onder het stelsel van de grondstoffenvaluta. De ervaring leert, dat de producenten hieronder meestal
te lijden hebben.
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Een ander bezwaar, dat tegen de instelling van grondstoffenvaluta zou kunnen worden geopperd (een bezwaar, dat tevens
tegen de goederenschappen wordt aangevoerd) is het „kunstmatige" karakter van deze manipulaties der circulatiebanken.
In zijn jongste geschrift ) komt Prof. GOUDRIAAN hiertegen op.
Het komt mij voor, dat een strijd over de vraag, of de grondstoffenvaluta en de goederenschappen „kunstmatig" of „natuurlijk" zijn, nauwelijks ernstig kan worden genomen. Men
heeft echter aan de woorden „kunstmatig" en „natuurlijk" begrippen van wenschelijkheid en niet-wenschelijkheid gekoppeld,
waarbij de algemeen gangbare meening is, dat de natuurlijke
gang van zaken de beste is. Met Prof. GOUDRIAAN ben ik van
meening, dat het wellicht nog „natuurlijker" is de geldwaarde
te verbinden aan het gemiddelde v a n veel voor de samenleving
noodige grondstoffen, dan aan een enkel edel metaal (goud),
dat overigens tamelijk onnoodig is. Zoowel het stelsel van den
gouden standaard, als het stelsel van de grondstoffenvaluta zijn
menschelijke instellingen en dus tot op zekere hoogte „kunstmatig". Het komt er niet op aan, of men een stelsel met het
oog op zijn natuurlijkheid of kunstmatigheid meent te moeten
aanbevelen of bestrijden, het komt er op aan, of een stelsel
wenschelijk is voor de samenleving of niet. Er zullen wellicht
niet veel menschen zijn, die de moderne verkeersregeling op
den openbaren weg „kunstmatig" noemen, en die liever zagen,
dat het verkeer aan een „natuurlijke" chaos te gronde ging.
Ook hier komt het er niet op aan, of men de verkeersregeling
natuurlijk of kunstmatig noemt, hoofdzaak is, of de regeling
gewenscht is.
1

Zoo is het ook met de instelling van de grondstoffenvaluta.
Het is een zaak van wenschelijkheid en mogelijkheid.
Is de instelling van Prof. GOUDRIAAN wenschelijk en mogelijk,
dan is ze ook noodzakelijk en dan kan de kwestie, of de instelling natuurlijk of kunstmatig is, met rust worden gelaten.
Over de kwestie, of de grondstoffenvaluta nationaal of internationaal ingevoerd zou moeten worden, maakt Prof. GOUDRIAAN
zich weinig zorgen. Hij meent, d a t internationale samenwerking
tusschen alle verschillende Westersche staten wel wenschelijk,
doch niet bepaald noodzakelijk is voor zijn stelsel. Het zou bijv.
1

)
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onafhankelijk door de Ver. Staten van Amerika, of door het
Vereenigde Koninkrijk met zijn Dominions ingevoerd kunnen
worden. Wel meent hij, dat verschillende staten, die nu in sterke
mate van de depressie te lijden hebben, tot een conventie toe
zouden willen treden, waarbij de grondstoffenvaluta in die staten
zou worden ingevoerd.
In zijn laatste publicatie ) bewijst hij, dat het invoeren van
de grondstoffenvaluta alleen door de Ver. Staten van Amerika
financieel mogelijk zou zijn. De geheele thans aanwezige wereldvoorraad van belangrijke stapelproducten is te koop, zonder dat
de geheele goudvoorraad van de Federal Reserve Bank zou moeten worden aangesproken. Wanneer de publieke opinie dit in de
Ver. Staten van Amerika niet zou toestaan, zou door een tarievenregeling een deel van den voorraad grondstoffen, die thans ook
door de Ver. Staten van Amerika zelf worden voortgebracht,
buiten de grenzen gehouden kunnen worden.
Hoewel het niet ontkend kan worden, dat de Ver. Staten van
Amerika of het British Empire afzonderlijk den geheelen voorraad
grondstoffen door hun circulatiebanken (met steun van de Overheid) zouden kunnen financieren, moet toch ook naar de meening van Prof. GOUDRIAAN aan een internationale regeling in het
algemeen belang de voorkeur gegeven worden. Naar mijn meening zou het zelfs zeer ongewenscht zijn, één — al is dit dan
ook een groot en rijk — land de kosten van de valorisatie te doen
dragen. In de eerste plaats zou in dat geval de economische
afsluiting van de rest van de wereld langzamerhand meer en
meer door het publiek geëischt worden en zou Amerika den weg
van de autarkie, of het Britsche Rijk den weg van Ottawa (nl.
den weg van de overeenkomst van Ottawa van Aug. 1 9 3 2 )
verder opgedreven worden. Zonder afweermaatregelen zou Amerika een last te dragen krijgen, die de gezamenlijke nieuw- en
hoog-kapitalistische structuurgebieden gezamenlijk zouden moeten dragen. Deze last zou bij een hoeveelheid goederenpakketten,
die volgens Prof. GOUDRIAAN beneden 7y milliard gulden zou
blijven en die ik daarom op 5 milliard gulden wil stellen, bij een
jaarlijksch onkostencijfer van slechts 6 % (hetgeen met het oog
op het overwegend aantal agrarische producten te laag is) nog
3 0 0 millioen gulden per jaar zijn. Deze last, die op een bevolking
1

2

1
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van ruim 120 millioen zou moeten drukken, is per hoofd der
bevolking niet groot, doch zou op de blanke bevolking der
wereld van ruim 600 millioen zielen (buiten Rusland) toch 5 X
lichter drukken. Het zou een bewijs van een groote onverantwoordelijkheid van de rest van de blanke bevolking zijn, wanneer de
taak, een stabiele welvaart te handhaven, alleen aan de Ver.
Staten van Amerika zou worden overgelaten. Zij, die hiervan
zouden profiteeren zonder er de lasten van te dragen, zouden
tot op zekere hoogte door de Ver. Staten van Amerika als parasieten of bedeelden beschouwd kunnen worden. Helaas is de
tendens van de tegenwoordige politiek gericht op het afschuiven
van verantwoordelijkheid en op het willen profiteeren zonder
offers te bréngen, zoodat het aan twijfel onderhevig is, of de
regeeringen en de volkeren der Westersche landen het offer van
de grondstoffenvaluta, indien deze instelling overigens gewenscht
is, zullen willen brengen.
Er is nog een punt, waarop de instelling van de grondstoffenvaluta verschilt van die der goederenschappen. Bij de grondstoffenvaluta is er geen vaste verhouding, waarin de goederenpakketten over de circulatiebanken van de verschillende staten
verdeeld worden. Volgens het voorstel van Prof. GOUDRIAAN
zouden de circulatiebanken de goederenpakketten tegen een bepaalden prijs moeten opnemen. N u is het gezien de kosten, die
de bewaring meebrengt, voor de afzonderlijke circulatiebanken
aangewezen, zoo weinig mogelijk goederenpakketten in voorraad
te hebben, ook al draagt de staat bij in de kosten. Er zal dus
een neiging ontstaan de goederenpakketten zooveel mogelijk af
te wentelen op de circulatiebanken van andere staten. Deze
neiging zal m.i. zoo groot kunnen worden, dat de grondstoffenvaluta ten slotte alleen mogelijk zou worden, wanneer alle staten,
die de grondstoffenvaluta zouden willen invoeren, een overeenkomst sloten, waarbij de kosten op de bewaring van de goederenpakketten vallende, ponds-pondsgewijze over de samenwerkende
staten 'werden verdeeld en waarbij dus een van de beginselen der
goederenschappen zou moeten worden overgenomen.
Uit bovenstaande beschouwingen over de „grondstoffenvalut a " kunnen de belangrijkste overeenkomsten en verschilpunten
met de „goederenschappen" worden afgeleid.
1.
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stelsel der grondstoffenvaluta door middel van het goederenpakket, bij de goederenschappen door middel van de valorisatie
van tarwe, suiker, katoen, koffie en rubber, waarbij de invloed
van tarwe de grootste is.
2. De prijsvorming der afzonderlijke valutagrondstoffen is
bij het stelsel van Prof. GOUDRIAAN vrij ten opzichte van het
goederenpakket, het goederenpakket als geheel heeft een vasten
prijs. De prijsvorming bij de goederenschappen is niet vrij voor
tarwe, suiker, katoen, koffie en rubber, vrij voor alle overige
producten (behalve goud).
3. Bij de valorisatie van het goederenpakket wordt de prijs
hiervan ééns voor altijd vastgesteld, de samenstelling van het
pakket wisselt eens per 5 jaar.
Bij de valorisatie door de goederenschappen wordt de tarweprijs voorloopig (b.v. de eerste 20 jaar) vastgesteld, de prijzen
van suiker, katoen, koffie en rubber worden naar behoefte van
jaar tot jaar gewijzigd.
4. Hieruit volgt, dat het bewust ingrijpen in de marktverhoudingen onder het stelsel der grondstoffenvaluta slechts eenmaal plaats heeft, terwijl de directies der goederenschappen ieder
jaar in verband met het algemeen belang regelend hebben op te
treden en te beslissen.
5. De in de goederenpakketten opgehoopte voorraden van de
afzonderlijke grondstoffen kunnen bij gebrek aan bepaalde
grondstoffen b.v. ten gevolge van misoogsten, slechts zeer bezwaarlijk als aanvulling voor te korten dienen.
De in de goederenschappen opgehoopte voorraden van de afzonderlijke producten zijn bij tekorten onmiddellijk en zonder
bezwaren beschikbaar.
6. Bij incidenteel groote voorraden van de grondstoffen
buiten de goederenpakketten zullen deze voorraden slechts in
zoover door middel van de grondstoffenvaluta uit de markt
kunnen worden genomen, als er ook naar proportie voorraden
van andere grondstoffen aanwezig zijn. Bij de goederenschappen
zullen te groote voorraden van de afzonderlijke goederen uit de
m a r k t genomen kunnen worden onafhankelijk van de voorraden
der andere grondstoffen.
7. De grondstoffenvaluta beheerscht het prijsniveau, doch
vermindert slechts weinig de ongewenscht heftige schommelin-
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gen in prijs en productie van artikelen als koffie en rubber. De
goederenschappen beheerschen het prijsniveau, doch verminderen tevens de heftige prijsschommelingen van koffie en rubber.
8. Bij de grondstoffenvaluta worden de lasten der goederenpakketten niet ponds-pondsgewijze over de verschillende staten
verdeeld, wat tot moeilijkheden aanleiding moet geven. Bij de
goederenschappen worden deze lasten wel volgens een te voren
opgemaakte schaal over de samenwerkende staten verdeeld.
§ 10. Is er na het instellen van de goederenschappen
behoefte
aan andere maatregelen tot beheersching van de
conjunctuur?
Bij het beantwoorden van deze vragen zal alleen aandacht
worden besteed aan de voorstellen tot aanpassing van vaste
rechten en verplichtingen aan een gewijzigd prijsniveau en aan
de voorstellen tot beheersching van de conjunctuur door een bewuste geld- en crediet-politiek, welke voorstellen beknopt zullen
worden besproken. De verschillende plannen tot internationale
productieregeling van bepaalde grondstoffen (oprichting van internationale trusts en kartels, productieplannen als het bekende
petroleumplan Kessler enz.) zullen hier niet worden behandeld.
a. H e t h e r l e i d i n g s s t e l s e l .
De aanpassing van vaste in geld uitgedrukte rechten en verplichtingen aan wisselende prijzen is reeds oud. In streken met
eenzijdige landbouwondernemingen worden vele lasten, als pachten niet in geld uitgedrukt, maar in een zeker gewicht tarwe (wanneer de streek een speciale graanproductie heeft), terwijl de
arbeidsloonen vaak grootendeels in natura worden gegeven. Ondanks deze maatregelen is toch ook momenteel de toestand van
de bedrijven in landen als b.v. Hongarije, waar dit systeem wordt
toegepast, zeer slecht, daar zelfs de gewone vaste lasten uit d e
staatsbelastingen voortvloeiend daar vaak niet meer uit het:
bedrijf kunnen worden betaald.
IRVING F I S H E R ) vermeldt, dat in vroegere tijden en tijdens den
wereldoorlog in de Ver. Staten van Amerika sommige leeningen
en loonovereenkomsten werden gesloten op basis van indexcijfers.
Zoo vermeldt hij, dat in 1780 in Massachusetts een leening werd
aangegaan volgens een „tabular Standard", luidende:
„Both Principal and Interest to be paid in the then current:
„Money of said State, in an greater or less Sum, according as.
1

*)

IRVING FISHER.
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„Five Bushels of Corn, Sixty-eight Pounds and four-seventh Parts
„of a Pound of Beef, Ten Pounds of Sheeps Wool, and Sixteen
„Pounds of Sole Leather shall then cost, more or less than One
„Hundred and Thirty Pounds current Money, at the then current
„prices of the said Articles."
Behalve dit voorbeeld van pogingen om veranderingen in de
waarde van het geld te neutraliseeren zijn andere vermeld, doch
over het algemeen hebben deze vormen van aanpassing van vaste
rechten en verplichtingen aan het indexcijfer weinig navolging
gevonden.
Verreweg het meest consequent wordt een dergelijke aanpassing bereikt bij het „herleidingssysteem".
Het herleidingssysteem, zooals dit wordt verdedigd door Prof.
Mr. W. C . M E E S R . A Z N . *) gaat uit van de gedachte, dat in het
belang van een ongestoorde voortbrenging een waardevaste geldeenheid noodig is, of voor zoover en voor zoolang dat onbereikbaar blijkt een regeling krachtens welke alle geldvor'
deringen en -schulden voortdurend worden herleid in verband
met wijzigingen in de waarde der geldeenheid in dier voege, dat
die vorderingen een vaste hoeveelheid koopkracht blijven vertegenwoordigen. De voorgeschreven herleiding zal dan tot gevolg hebben, dat in het algemeen de nominale waarde van alle
geldvorderingen en -schulden zal varieeren in evenredigheid met
een indexcijfer der kosten van levensonderhoud (dit laatste in
zeer ruimen zin).
De samenstelling en publiceering van zoodanig indexcijfer zal
bij dit systeem moeten worden opgedragen aan een daarmede
te belasten bureau, dat zijn taak zal moeten vervullen in zoo
groot mogelijke onafhankelijkheid van alle politieke invloeden
en met inachtneming van zoo groot mogelijke openbaarheid ten
aanzien van de wijze, waarop het indexcijfer wordt b e r e k e n d ) .
Teneinde tot het herleidingssysteem te komen, acht Prof. M E E S
schrapping van artikel 1793 B.W. noodig, welk artikel luidt:
2

*) Zie b.v. publicatie no. 14, 15 en 16 van de Vereeniging „Handelsrecht",
getiteld: Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek. Veranderingen in de
waarde van het geld. Verder het Banknummer van 23 Juli 1932 van het
Algemeen Handelsblad. Zie vooral: Crisisbestrijding. Open brief aan
Regeering en Staten Generaal van Prof. Mr. W. C. MEES R. Azn. H. Veenman en Zonen, Wageningen 1933.
2
) Zie blz. 10 en 11 van de publicatie no. 14 voornoemd.
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„De schuld, uit leening van geld voortspruitende, bestaat alleen
„in de geldsom, die bij de overeenkomst is uitgedrukt. Indien er
„vóór het tijdstip der voldoening vermeerdering of vermindering
„van de waarde der geldspecie, of verandering in de gangbaarheid,
„plaats heeft, geschiedt de teruggave der geleende som in zoodanige
„specie als ten tijde der voldoening gangbaar is, berekend naar
„derzelver gangbare waarde op dat tijdstip."
Behalve schrapping van dit artikel, wil hij echter de opneming van een nieuw artikel en dat algemeene gelding zou
moeten hebben voor alle geldvorderingen en -schulden, krachtens
welk artikel deze geldvorderingen en -schulden bij wijziging van
koopkracht der geldeenheid, in evenredigheid daarmede moeten
worden herleid, zoodat zij steeds evenveel koopkracht vertegenwoordigen *).
Het feit, dat men de waarde van het geld als vast aanneemt
(gulden-is-gulden-stelsel), schrijft Prof. M E E S met IRVING FISHER
toe aan een illusie (dwaalvoorstelling), waarin de menschen
zouden leven, de zoogenaamde muntillusie, die den menschen
zou verhinderen de veranderingen, die het indexcijfer in den loop
der jaren ondergaat, als veranderingen in de waarde van het
geld te zien.
Deze dwaalvoorstelling, waarop Prof. M E E S zeer terecht de
aandacht vestigt voert m.i. in het practische leven mede tot het
zgn. conjunctuurverschijnsel. Immers, wanneer alle ondernemers,
menschen, die gewoonlijk technisch zeer goed ontwikkeld zijn,
in de hoog-conjunctuur wisten, dat na een hoog-conjunctuur
weer een depressie zou moeten volgen, zou er veel voorzichtiger
gehandeld worden. Helaas hebben juist die ondernemers een veel
betere kennis van de techniek van hun vak, dan van economie.
In de perioden van welvaart is daarbij gekomen, dat vele
economen meenden te moeten voorspellen, dat de banktechniek,
de markttechniek, de conjunctuurstatistiek en de economische
berichtendienst zoo goed ontwikkeld zijn, dat de tijd der crises
als overwonnen beschouwd moest worden (zie blz. 84 en 85), uitspraken, waarop helaas door de ondernemers en speciaal door de
agrarische ondernemers werd vertrouwd. Zeer vaak zijn deze
laatsten gedwongen geworden de gronden, waarop zij hun bedrijf uitoefenden, in de hoog-conjunctuur te koopen, terwijl dezelfde categorie van geldbeleggers,, die in de hoog-conjunctuur
Zie blz. 23 van publicatie no. 14 voornoemd.
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verkochten, in de depressie in de markt komen om de boerderijen
voor een laag bedrag in geld terug te k o o p e n ) .
Zoo raakt de werkende agrarische bevolking 2 a 3 maal per
eeuw een groot deel van de door haar verdiende reserves kwijt,
waardoor mede de „überschuldung" van den landbouw van
crisis tot crisis steeds bedenkelijker vormen begint aan te nemen.
Het is niet aan te nemen, dat — zonder conjunctuurbeheersching — deze houding der agrarische ondernemers in de toekomst zal veranderen. De geslachten, die een agrarische depressie
hebben meegemaakt, verdwijnen, nieuwe geslachten zonder ervaring treden op. Nieuwe economen zullen met.de werkelijkheid
van een nieuwe prosperiteit voor oogen geen geloof hechten aan
nieuwe groote economische inzinkingen.
De groote pers, die gewoon is, slechts de meest optimistische
zijden van de conjunctuur aan het publiek te toonen, zal evenmin als voorheen wijzen op het komende gevaar van een nieuwe
depressie en de geheele maatschappij zal de hoog-conjunctuur
opdrijven zonder besef van de komende catastrophe. Naar pessimisten zal evenmin als in 1929 en 1930 worden gehoord, en de
ramp is er weer, voor men het begrijpt.
De dwaalvoorstelling, waarop Prof. M E E S wijst, zal dus zonder
conjunctuurbeheersching, het menschdom van depressie tot depressie door de perioden van welvaart vergezellen.
Het herleidingssysteem bedoelt nu de onbillijkheden, die de
waardeveranderingen van het,geld veroorzaken, op te heffen,
en tevens het economische leven met minder stoornissen te doen
verloopen.
De noodzaak tot invoering van het herleidingssysteem wordt
door Prof. Mees in de eerste plaats bepleit om het onrecht te
w e r e n ) , dat uit het gulden-is-gulden-stelsel voortvloeit, wanneer het geld niet standvastig van waarde blijkt. Ik c i t e e r ) :
1

2
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„Een verbintenissenrecht, dat medebrengt de mogelijkheid, dat
1
) Bij mijn propaganda voor conjunctuurbeheersching ontmoette ik
in sommige kringen het argument, dat conjunctuurbeheersching niet wenschelijk was, juist, omdat sommige groepen van geldbeleggers hun bestaan
vonden door gebruik te maken van het verschil in landprijzen in tijden
van hausse en in tijden van baisse.
2
) Zie ook Prof. Mr. W. C. MEES R. AZN. Crisisbestrijding, t.a.p.
blz. 24 e.v.
3) Crisisbestrijding blz. 25.
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„een schuldenaar, om van zijn verbintenissen bevrijd te worden,
„belangrijk meer moet presteeren, dan bij de vaststelling in de
„bedoeling lag en evenzeer de mogelijkheid, dat hij, ten nadeele
„van zijn crediteur, zich kan bevrijden door een prestatie veel
„geringer dan werd beoogd, deugt niet. Zoodanige regeling' kan
„reeds uit rechtsoogpunt niet worden geduld."
Doch het is niet alleen op grond van den wensch dit genoemde onrecht op te heffen, dat het herleidingssysteem wordt voorgesteld, ook met het oog op de conjunctuurbeheerschende werking wordt dit stelsel aanbevolen. Voor dit doel en tot opheffing
van het hierboven genoemde onrecht zou het herleidingssysteem
niet incidenteel, dus niet slechts éénmaal in geval van een ernstige depressie moeten worden toegepast, doch er zou een voortdurende herleiding moeten worden ingevoerd, waarbij dus zoowel in tijden van dalende prijzen, als in tijden van stijgende
prijzen de loonen, huren, schulden enz. evenredig met de dalende
en stijgende indexcijfers voor de kosten van levensonderhoud
zouden moeten worden h e r l e i d ) . Het vertrouwen in de conjunctuurbeheerschende werking van het herleidingsstelsel berust
op schrijvers opvatting, dat het kenmerkende eener depressie is,
dat er een wanverhouding bestaat tusschen prijzen en productiek o s t e n ) . De prijzen zijn te laag vergeleken bij de productiekosten of deze te hoog vergeleken bij de prijzen. Zoowel door
verhooging der prijzen als door verlaging der productiekosten
kan deze wanverhouding dus worden weggenomen.
Prijsverhooging door inflatie wordt door Prof. M E E S met klem
ontraden, omdat men den omvang der inflatie niet in zijne macht
heeft.
Verlaging der productiekosten wordt inderdaad door het herleidingsstelsel bereikt, dat immers de loonen en andere vaste
geldelijke lasten automatisch verlaagt in evenredigheid met een
daling der prijzen. Genoemde wanverhouding wordt dus voorkomen en daarmede de depressie vermeden.
Een bezwaar, dat hiertegen zou kunnen worden aangevoerd,
n.1. dat een prijsdaling niet bij alle goederen gelijktijdig'intreedt
en dat hierdoor b.v. een prijsdaling van tarwe via de koopkrachtvernietiging van de akkerbouwers toch werkloosheid in de industrie en dus een crisis zou kunnen veroorzaken, wordt niet
1

2

*)
2
)

Crisisbestrijding blz. 34 en 35.
Crisisbestrijding blz. 18.
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door Prof. M E E S gedeeld. Hij voert hiertegen aan, dat de producenten van die artikelen, waarin onder het vigeeren van het
herleidingsstelsel, tijdelijk overproductie zou voorkomen, dan
overeenkomstig het hierboven op blz. 68, 88 en 162 betoogde, onmiddellijk de gelegenheid zullen hebben zich toe te gaan leggen
op de voortbrenging van andere goederen en op die wijze er
onder het herleidingsstelsel geen ernstige economische schokken
zullen o p t r e d e n ) . Hij acht dan dus het door mij in hoofdstuk I
beschreven bezwaar van de onelastische vraag naar en het onelastisch aanbod van een product als tarwe practisch ondervangen, vooral, omdat naar zijn meening in dat geval de handel
de taak van het bewaren van de overschotten van overvloedige
oogsten op zich zal kunnen blijven nemen en niet bevreesd behoeft te zijn voor groote verliezen bij dalende prijzen.
Een ander practisch bezwaar, dat tegen het herleidingssysteem
zou kunnen worden aangevoerd, nl. dat bij een eventueel intreden
van een tijdperk van dalende prijzen er een algemeene vlucht
van de vorderingen in het geld zou plaats hebben en er. dus —•
al is het dan ook tijdelijk — belangrijke hoeveelheden geld zouden kunnen worden gehamsterd, wordt niet door Prof. M E E S
gedeeld. Wanneer de houders van obligaties steeds zeker zijn,
aldus de voorsteller van het herleidingsstelsel, voor hun vordering
een zelfde hoeveelheid goederen te kunnen koopen, zullen de
beleggers zich niet aan geldspeculatie overgeven, in dien zin,
dat ze tijdelijk geld in plaats van vorderingen zouden prefereeren.
Dit heeft voor hen ook alleen zin, indien het verwachte voordeel
de rente, welke men bij deze speculatie derft, overtreft; de kans
daarop zou echter bij het herleidingsstelsel met zijne zeer langzame wijzigingen in het algemeene prijsniveau zeer gering zijn.
En voor zoover hamsteren van geld toch mocht voorkomen (ook
thans doet het zich veelvuldig voor), dan zal dat het economisch
leven niet meer ontwrichten, daar iedere prijsdaling, gevolg van
dat hamsteren, door een evenredige daling der productiekosten
zal worden g e v o l g d ) .
Het bezwaar, dat in tijden van dalend prijsniveau onder het
herleidingsstelsel de circulatiebank op de niet door goud gedekte biljettencirculatie belangrijke verliezen zal kunnen lijden,
wordt door Prof. Mees opgevangen door bij stijgend prijsniveau
1

1

) Zie art. van PROF. MEES in Econ. Stat. Berichten van 14 Dec. 1932,
blz. 997 en PROF. MEES, Crisisbestrijding t.a.p. blz. 29.
1
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te reserveeren. Voor het geval het prijsniveau op den duur blijvend zou dalen en er blijvende verliezen zouden optreden, zou
de staat voor deze verliezen garant moeten zijn, waartegen geen
bezwaar bestaat, omdat dit verlies gering zou zijn in vergelijking
met de verliezen, die de geheele samenleving tijdens een depressie l i j d t ) .
De vraag, of na oprichting van de goederenschappen nog behoefte zal bestaan aan een herleidingsstelsel om eventueel toch
nog optredende groote schokken op te vangen, kan worden beantwoord, wanneer we den omvang van die schokken of de waarschijnlijkheid van het optreden van die schokken kunnen schatten. Het wil mij voorkomen, dat bij een te verwachten meer
stabiele ontwikkeling van de welvaart na de oprichting van de
goederenschappen de behoefte aan een herleiding van vaste geldvorderingen, -schulden, loonen enz. niet groot meer kan zijn.
Immers de producenten van die goederen, die thans aan de
herleiding de meeste behoefte hebben, d.z. de producenten van
agrarische stapelproducten (zie pachtovereenkomsten in tarwe
in landen als Hongarije), kunnen na de instelling van de goederenschappen voortaan hun contracten in geld opmaken, daar de
prijzen van hun goederen dan stabiel of zoo goed als stabiel zijn.
Een verhooging van het algemeen prijsniveau vergroot de onkostenrekening van deze producenten, zoodat ze minder winst
zullen maken en reeds neiging zullen hebben over te gaan tot
het voortbrengen van andere, meer rendabele goederen. Wanneer
daarbij zou komen, dat het herleidingssysteem zóu bestaan, zou
de positie van de producenten van de gevaloriseerde grondstoffen bij stijging van het algemeen prijspeil sneller ongunstig
worden. Immers hun uitgavenrekening zou hierdoor dan nog
sneller hooger worden, dan zonder herleidingssysteem.
Eveneens zouden de producenten van niet gevaloriseerde goederen bij stijging van het prijspeil hun onkostenrekening sneller
zien stijgen, dan zonder herleidingssysteem, zoodat hierdoor de
prikkel tot uitbreiding van de productie van die goederen ook
iets zou worden geremd.
Nu is bovendien de waarschijnlijkheid zeer groot, dat onder
het stelsel der goederenschappen de conjunctuur van de afzonderlijke andere agrarische en industrieele productietakken niet
1
) Zie Sten. verslag der vergadering v. d. ver. „Handelsrecht" van
8 Oct. 1932, blz. 26.
1
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meer synchroon zal verloopen, zoodat belangrijke veranderingen
in het indexcijfer uitgesloten zullen zijn.
Alleen in de eerste jaren na het oprichten der goederenschappen (indien dit in deze depressie zou geschieden) is er kans op
een tamelijk gelijktijdige prijsstijging van niet-gevaloriseerde
goederen. Wanneer door het oprichten der goederenschappen de
koopkracht van een groot deel der bevolking wordt hersteld en
de werkgelegenheid daardoor sterk toeneemt, zal zeer waarschijnlijk blijken, dat van verschillende eindproducten te weinig
geproduceerd is en te weinig in voorraad is. Prijsstijging is daarvan het gevolg. Deze prijsstijging zal aan bepaalde nauwe
grenzen gebonden zijn, immers de koopkracht van de producenten
van de gevaloriseerde producten (welke koopkracht aanleiding
is van de prijsstijging der eindproducten) daalt, wanneer de
prijzen van de andere goederen stijgen en de vraag zal dan afnemen. Het verschil met een klassieke hausse is, dat onder een
klassieke hausse prijsstijging van een groep goederen meestal
met algemeene prijsstijging gepaard ging, terwijl onder de goederenschappen een dergelijke algemeene prijsstijging onmogelijk
is (de gevaloriseerde grondstoffen gaan niet mee).
Indien ondanks de intensieve internationale samenwerking, die
noodig is voor de behoorlijke werking van de goederenschappen
toch nog groote oorlogen op zouden treden, zou er zonder twijfel
een mogelijkheid bestaan, dat het prijsniveau weer sterk werd
opgedreven, nadat de voorraden waren verbruikt en zouden inderdaad de onbillijkheden, die dan tegenover de beleggers ontstaan, kunnen worden opgeheven door een herleiding.
Een andere mogelijkheid van stérke stijging van het prijsniveau wordt beschreven op blz. 199 (n.1. overvloedige goudproductie door sterke verlaging van de productiekosten van
goud). Deze mogelijkheid is echter zoo onwaarschijnlijk, dat er
om de gevolgen van deze onwaarschijnlijke mogelijkheid op te
vangen gewacht zou kunnen worden met ingrijpen of herleiden
tot het geval zich voor doet.
Behoefte aan herleiding • van vaste geldvorderingen en -schulden zal dus m.i. na de oprichting van goederenschappen practisch niet meer voorkomen. Zoo de behoefte aan herleiding wel
zou blijken te bestaan, dan zouden de goederen schappen niet
leiden tot hetgeen ze behooren te doen, nl. tot sterke vermindering van de amplitude van de conjunctuurgolven en wel door
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stabilisatie van de prijzen van die producten, die op de conjunctuur der laatste decennia den grootsten invloed uitoefenden.
b. B e w u s t e
currency).

geld-

en

credietpolitiek

(Managed

Ook de vraag, of onder het stelsel der goederenschappen een
bewuste geld- en credietpolitiek'noodzakelijk
zou zijn om de
conjunctuur te beheerschen, moet ontkennend beantwoord worden.
De voorstanders van een bewuste geld- en credietpolitiek ter
beheersching van het prijsniveau, welke hun voornaamste verdediger vinden in Prof. J. M. K E Y N E S meenen, dat het mogelijk
is crises te voorkomen, althans de conjunctuurschommelingen te
vervlakken door middel van een z.g. „managed currency". D a t
deze managed currency na het uitbreken van een crisis niet
tot resultaten leidt, geven de voorstanders van dit systeem toe,
wordt trouwens door de ervaringen tijdens deze depressie opgedaan, bevestigd. Het persen van geld in de circulatie door de
z.g. „Open-Market"-operaties van de Federal Reserve Banken,
in 1931 en 1932 heeft niet het minste resultaat gehad en zou
hoogstens kunnen voeren tot een uiteindelijke inflatie ) (in den
zin van vermindering van de waarde van het geld tegenover het
goud). Doch ook door een dergelijke inflatie zonder meer heft
men de overschotten van de groote agrarische stapelproducten
niet op. De verwachting, dat een tijdig knijpen der geldcirculatie
in de hoog-conjunctuur een prijsstijging zou kunnen voorkomen,
is misschien tot op zekere hoogte juist. Dit knijpen der gelden credietmarkt mag echter van de leiding der banken in de
eerste plaats niet verwacht worden en zou in de tweede plaats
geen doel kunnen treffen, wanneer het crediet zich buiten de
banken om uitbreidt.
1

Omtrent het uitblijven van effect op de conjunctuur door bewuste geld- en credietpolitiek van de Federal Reserve Banken
merkt WAGEMANN op ) :
2

„Man gab offen zu, dasz der gröszte Teil der reichlich ausgegebenen Kredite der Effectenspeculation zugeflossen sei; die Entwicklung seither hat aber gezeigt, dasz auch die seit Anfang 1928
„eingeleitete Änderung in der Kreditpolitik keineswegs die daran
ERNST WAGEMANN, Konjunkturlehre, blz. 211.
) Dit werd evenals de overgroote rest van dit boek geschreven in
het eind van 1932, dus vóór de depreciatie van den dollar.
*)
2
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„geknüpften Erwartungen erfüllt hat. Trotz der dauernden Bestrebungen, durch Verknappung des Geldmarkts die einsetzende auszeror„dentlich starke Steigerung der Effektenkurse einzudämmen, ist
„es nicht gelungen, die Effektenspeculation abzubremsen. Trotz
„groszer Verkäufe von Regierungssicherheiten, trotz mehrfacher
„Diskonterhöhungen und trotz starken Goldabflusses, der ebenfalls
„die Restriktionspolitik der Bankleitung unterstützen muszte, sind
„die Effektenkurse weiter gestiegen. Es zeigte sich dabei ganz
„deutlich, dasz die Kreditpolitik als Mittel der Konjunkturpolitik
„so lange wirkungslos bleiben musz, als es nicht gelingt den Kredit„strom nicht nur zu verstärken oder zu verringern, sondern auch
„seine Richting zu lenken. In den Vereinigten Staaten scheinen
„im Gegenteil die Dinge sich so entwickelt zu haben, dasz gerade
„das Daniederliegen des Geschäftsgangs in verschiedenen Industriezweigen die Politik der Bankleitung insofern durchkreuzt hat,
„als die Geldkapitalien, die man nicht wieder in der Produktion
,neu investieren wollte, die Spekulation zugeleitet worden sind und
„damit die Wirkungen der Verknappungspolitik fast völlig neutralisierten."
Ook uit het op blz. 78 en 79 beschreven verband tusschen
monetaire goudvoorraad en hoeveelheid betaalmiddelen blijkt,
dat de geld- en credietpolitiek der banken veel meer afhankelijk
is van het economisch leven dan omgekeerd. Niet de politiek der
banken is primair, doch de mogelijkheden van landbouw en industrie zijn van overwegende beteekenis. Inliet te ontkennen valt
vanzelfsprekend, dat het bestaan van de banken van zeer groot belang is voor de hedendaagsche ontwikkeling van het economische
leven, doch zeer te-betwijfelen valt of met een meer doelbewuste
bankpolitiek alleen, regelend op de conjunctuur gewerkt kan
worden. Een prijsstijging van agrarische producten, die in onvoldoende hoeveelheid worden voortgebracht, zal men zeer bezwaarlijk kunnen tegengaan, en een uiteindelijke overproductie
van agrarische grondstoffen blijft onder het stelsel van de „managed currency" mogelijk ).
Door ons is in hoofdstuk I uiteengezet, dat de reactie van de
verschillende goederen op prijsveranderingen zeer verschillend
is en dat een algemeene prijsstabilisatie daarom niet mogelijk is,
1

*) Prof. Mr. Dr. G. M. VERRIJN STUART, een der voorstanders van een
bewuste „management" ter beheersching van de conjunctuur zet in een
artikel over den gouden standaard (E. S. B .van 21 Juni 1933, blz. 488)
productiebeperking van goederen met zeer onelastische vraag voorop om
uit de huidige depressie te geraken.

188
zonder eerst de prijzen van de agrarische stapelproducten te
stabiliseeren. Immers de aanpassing van de productie aan de
lagere prijzen verloopt in den landbouw veel langzamer dan in
de industrie. Hetzelfde kan worden geconstateerd ten opzichte
van de aanpassing voor de uitbreiding van de productie bij
hoogere prijzen. Ook dan is het de landbouw, die slechts langzaam reageert, en die een spoedige uitbreiding van de productie
en daardoor een snelle remming van de prijshausse bemoeilijkt.
Reeds vóór het uitbreken der wereldcrisis werd hierop gewezen
in studies van het „Institut International d'Agriculture".
Ik citeer b.v. uit een artikel over ,,L'Agriculture mondiale et
la stabilisation internationale des prix", waarin de eventueele
invloed van geld- en credietrestrictie of uitbreiding in tijden van
hausse of baisse wordt behandeld*):
„Considerans maintenant le cas oppose, celui d'une hausse des
„prix. Cela est dü dans une large mesure a une insuffissance des
„approvisionnements fournis par 1'agriculture sur une certaine période d'années. Ce n'est pas la purement la matière d'une théorie
„économique ou d'une simple imagination. C'est la matière d'un fait
„statistique,
et cela s'appuie sur des recherches statistiques
écono„miques auxquelles on s'applique
actuellement
a l'Institut
Inter„national
d'Agriculture.
Si, done, en accord avec les principes d'une

„réglementation de la circulation, on retire du marché certaines
„quantitités monétaiies afin de faire baisser les prix, les prix
„agricoles ne céderont que légèrement, tandis que les prix industriels
„crouleraient, et cela en vertu de la difference d'élasticité de la
„démande des produits de cès deux groupes. On voit nettement
„le danger qu'il y aurait a réduire les prix agricoles et a empêcher
„la production, au moment oü il y aurait une rarefaction relative
„des produits. A eet égard, une telle proposition est extrêmement
„dangereuse."

De vraag, of na invoering van de instelling der goederenschappen een zekere „managed currency" noodig zal zijn om de
conjunctuur te beheerschen kan dus ontkennend beantwoord
worden, omdat door de „managed currency" de conjunctuur niet
te beheerschen is. Wel zullen de directies der circulatiebanken,
zooals reeds is opgemerkt, nauw moeten samenwerken met de
directies van de goederenschappen om de voorraden (en speciaal
*)

Revue internationale d'AgricuIture, Janvier 1929, biz. 5.
en J. K. MONTGOMERY, Fluctuations economiques dans
1'Agriculture.
D.

FERGUSON
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de tarwe voor raden) binnen zekere perken te houden. Een grootere voorraad, dan maatschappelijk wenschelijk is, moet worden
voorkomen door bij stijgende voorraden de credietverleening te
bevorderen, vooral aan niet-agrarische ondernemingen en bij te
groote vermindering der voorraden de credietverleening te beperken, vooral aan niet-agrarische ondernemingen. Dit zal zooals reeds is genoemd, worden mogelijk gemaakt door de stimuleerende werking, die ook — al is het zeer indirect — van de
grootere geldcirculatie bij groote voorraden in de goederenschappen, uitgaat en in het omgekeerde geval van de verminderende
circulatie ten gevolge van kleine goederenvoorraden. Een zekere
„managed currency" zal onder het stelsel der goederenschappen
dus zeer zeker noodig zijn, niet om een hausse te voorkomen,
doch om te groote of te kleine voorraden in de goederenschappen
te voorkomen, waarbij in verband met de zeer geringe kosten,
die deze voorraden voor de samenleving meebrengen een vrij
groote speling toegelaten kan worden, die over vele jaren verdeeld kan worden. De directies der circulatiebanken hebben
onder dat stelsel zeer positieve gegevens in de voorraadcijfers,
waarmee rekening gehouden kan worden. Onder het tegenwoordig vigeerende stelsel moet op de z.g. conjunctuurbarometers
afgegaan worden, welke conjunctuurbarometers zeer onbetrouwbaar zijn gebleken om te anticipeeren op de komende gebeurtenissen.
Afdoende prijsstabilisatie kan dus naar mijn meening met het
oprichten van goederenschappen practisch verwezenlijkt worden,
waarbij een aanvullende geld- en credietpolitiek niet noodig is
voor meerdere prijsstabilisatie, doch wel voor het geven van
eenige richting aan het productieproces.
Wanneer de goederenschappen tijdens de depressie worden
opgericht, zal zeer waarschijnlijk de geldrente laag staan. Bij de
toenemende welvaart, de toenemende bedrijvigheid en de afnemende werkloosheid, zal het economische leven weer op gang
komen, veel sneller dan zulks na het „uitzieken" mogelijk zal
zijn. De lage rente zal indirect aanleiding geven tot stimulatie
van de voortbrenging van de niet-gevaloriseerde producten,
vooral ook in verband met de tot uiting komende koopkracht
der landbouwers, waardoor ten slotte een relatieve afname van
de productie van de gevaloriseerde goederen zal moeten ontstaan.
Dit moet worden voorkomen door een tijdige verhooging van
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het disconto van alle circulatiebanken. Door de Verhooging van
het disconto zal een zekere credietcontractie ontstaan, welke de
bedrijvigheid in de voortbrenging van de niet-gevaloriseerde
goederen moet remmen. Deze discontoverhooging zal zich geheel aansluiten bij de rentetendenzen, die ook thans in het economische leven optreden. Bij groote activiteit en stijgend prijsniveau ontstaat ook nu reeds een tendens tot renteverhooging,
waardoor deze ten slotte remmend op de activiteit en op het
prijsniveau moet werken. Zooals reeds is opgemerkt kan een dergelijke dan ontstaande conjunctuuromslag door het bestaan van
de goederenschappen dan niét leiden tot een algemeene crisis.
Hierbij komt, dat door de in het verdere verloop der tijden optredende, vervlakking der industrieele conjunctuur — tengevolge
van het zeer waarschijnlijk verdwijnen van de gelijktijdigheid
der af- en toenemende bedrijvigheid in de afzonderlijke productietakken, —• de spanningen in het economische leven niet meer
zoo groot kunnen worden. De leiders der centrale banken behoeven zich bovendien bij het bestaan van groote goederenreserves bij een beginnende vermindering der voorraden niet
spoedig bezorgd te maken en kunnen door een politiek, die met
zeer lange termijnen rekening heeft te houden de rustige ontwikkeling van het economische leven bevorderen.
Samenwerking van de circulatiebanken van de onder het stelsel
van de goederenschappen samenwerkende staten zal ook door
andere gevolgen van de conjunctuurstabilisatie noodig zijn. Bij
een volkomen beheerscht prijsniveau zal de noodzakelijkheid van
een groote goudvoorraad in de circulatiebanken minder groot
zijn. Waar bet betrekkelijk onvoordeelig is die groote voorraden
aan te houden en meer winst is te maken door het uitgeven van
biljetten tegen wissels en beleeningen, zou zonder samenwerking
een neiging bij de afzonderlijke circulatiebanken (met medewerking van de betreffende Overheden) kunnen ontstaan die goudvoorraden kwijt te raken aan andere circulatiebanken, wat zich
zou kunnen manifesteeren in een lage rente. Zeer zeker zouden
er grenzen zijn, waaraan de circulatiebanken gebonden zijn, ook
wanneer er geen samenwerking bestond, doch eenige samenwerking ter bepaling van het disconto zal zeker noodig zijn.
c.

Uitvoering

van

publieke

werken.

Een van de middelen, die vaak worden aanbevolen tegen de
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crisis is het uitvoeren van groote werken door de staten in tijden
van depressie en het minder uitvoeren van dergelijke werken in
tijden van hoog-conjunctuur. Het komt mij voor, dat de staten
bij het bestaan van de goederenschappen inderdaad eenigszins
regelend zouden kunnen optreden door uitbreiding van den omvang van de publieke werken in tijden met toenemende voorraden bij de goederenschappen. In de afgeloopen eeuw werden
ook door de openbare lichamen besluiten tot het uitvoeren van
groote werken vaak genomen in tijden van goede conjunctuur,
waardoor ook de openbare lichamen de conjunctuur hebben
helpen verscherpen ). Zonder instelling van goederenschappen
lijkt me de conjunctuurpolitiek, waarbij juist de groote werken
zooveel mogelijk in tijden van depressie zouden moeten worden
uitgevoerd en welke conjunctuurpolitiek tegenwoordig door velen
gewenscht wordt (b.v. Prof. FRANCIS D E L A I S I ) en Prof. Dr. G.
M . VERRIJN STUART ) ) tot mislukking gedoemd bij gebrek aan
vertrouwen van het kapitaalbeleggende publiek en tengevolge
van de ook in regeeringskringen doordringende geest van „versobering", die een depressie begeleidt. Op dezelfde wijze heerscht
er algemeen tijdens de hoog-conjunctuur bij de besturen van
openbare lichamen eenzelfde geest van activiteit als bij de particuliere ondernemers. De geschiedenis leert ons, dat de incidenteele besturen weinig of geen rekening houden met de ervaringen uit vroegere perioden van hoog- of laagconjunctuur. Bij
het bestaan van de goederenschappen heeft men in de voorraden
echter een zeer goede aanwijzing, hoever men met het stimuleeren of remmen van de productie kan gaan.
1

2

3

§ 11. De samenwerking van de staten voor.de instelling
van
goederenschappen.
Voor de goede werking van de goederenschappen zal door de
samenwerkende staten —• stel aanvankelijk de Europeesche staten
en de Amerikaansche staten met; inbegrip van de koloniën en
dominions — een oppersten econömischen en financieelen r a a d
met uitvoerende macht moeten worden ingesteld.
Aan dezen Raad zal moeten worden opgedragen:
*) Zie ERNST WAGEMANN, Konjunkturlehre, blz. 212 e.v.
2
) Zie o.a. een artikel van H. BUYS in Econ. Stat. Berichten van 29
Maart 1933.
3
) Prof. Dr. G. M. VERRIJN STUART, Geld en Crediet, blz. 145 en 146.
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le.

Het beheer der goederenschappen.
Hiertoe behoort:
a. het vaststellen Van de prijzen voor de gevaloriseerde
producten;
b. het inrichten van organisaties tot inkoop, verkoop en
bewaring van de afzonderlijke producten,. dus het inrichten van het tarweschap, suikerschap, katoenschap,
koffiëschap en rubberschap.
T o t deze inrichting behoort:
I. het oprichten van kantoren in de belangrijkste inen uitvoerhavensteden ;
II. het koopen, huren of bouwen van magazijnen tot
bewaring van de voorraden.

Opgemerkt moet nogmaals worden, dat bij het koopen, verkoopen en bewaren van de betreffende goederen verreweg het
grootste deel van de productie dezer goederen buiten de goederenschappen om zullen worden verhandeld door den gewonen handel.
2e.

De vaststelling van de verdeeling van \ i e voorraden over de
samenwerkende staten of met andere woorden, de vaststelling van de percentages van den geheelen voorraad, die
voor rekening van de afzonderlijke staten komen. Dit percentage zal ieder jaar herzien kunnen worden in verband
met wijzigingen in het aantal inwoners en in verband met
wijzigingen in het welvaartspeil van die samenwerkende
staten.

3e.

Het overleg met de afzonderlijke circulatiebanken in verband met de discontopolitiek.

De regeeringen van de samenwerkende staten moeten zich
bereid verklaren:
le. in overleg met de landelijke circulatiebanken te zorgen voor
de financiering van de voorraden, die aan de betreffende
staten door den oppersten economischen en financieelen
raad worden toegewezen.
2e.
3e.

jaarlijks ponds-pondsgewijze bij te dragen in de onkosten,
die op de goederenschappen vallen.
het handelsverkeer tusschen de samenwerkende staten zooveel mogelijk vrij te laten.
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Bij de verdeeling der kosten oVer de samenwerkende staten
zal men in hoofdzaak rekening moeten houden met de intensiteit
van het economische leven in de verschillende staten en met de
grootte van de bevolking. Stel, dat vrijwel alle staten met westersche cultuur met inbegrip van de koloniën en dominions meewerkten, dan zouden daarbij betrokken worden ) :
1

van
„
„
„
„
„
„

Noord-Amerika . . . . ca. 135 millioen inwoners
Centraal-Amerika . . .
„ 35
Zuid-Amerika
. . . .
„ 85
„
Europa (zonder Rusland)
„ 382
„
„
Oceanië
„ 1 0
Britsch Indië . . . . . .
356
„
„
Ned. Indië
„ 6 2
Enz.
Totaal bevolking met
westersche cultuur . . .
„ 650
Het spreekt vanzelf, dat de inlanders b.v. op J a v a per hoofd
der bevolking veel minder belang hebben bij conjunctuurbeheersching dan de bewoners van de hoog-kapitalistische structuurgebieden en dan b.v. de Europeanen in de verschillende Europeesche
koloniën. Een verdeeling van de kosten per -hoofd der bevolking
brengt dus onbillijkheden mede, en er moet dus een kosten verdeeling komen, die meer met de billijkheid in overeenstemming
is. Een aanwijzing omtrent de intensiteit van het economische
leven in verband met de grootte van de bevolking geeft o.a. de
geldcirculatie. Deze bedroeg in de landen met westersche cultuur
(inclusief koloniën en dominions) in 1928 in millioenen g u l d e n ) :
2

voor
„
„
„
„
„
„

Ver. St. v. Amerika 12.273
Frankrijk
. . . 6.032
Engeland
. . . 4.580
D u i t s c h l a n d . . . 3.922
Argentinië . . . 3.374
Italië
. . . .
?,287
2 030
Br. Indië . . .
1 717

„
„
„
„
„
„
„

Nederland . . .
België . . . . .
Tsjechoslowakije .
Australië . . . .
Canada . . . .
Zwitserland . . .
Yugoslavië . . .

1 013
865
853
651
553
470
457
450

*) Annuaire Statistique de la Société des Nations 1932/33.
2
) Berekend naar gegevens uit de Ann. Statistique de la S. D . N.,
1932/33.
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voor Polen
429 voor Zweden . . . .
364
„ Egypte . . . .
374
„ Ned. Indië . . .
357
„ Oostenrijk . . .
373
Enz.
Totaal westersche cultuurstaten ongeveer
48.000
Overige staten ongeveer
4.000
Volgens deze schaal zou dus de Ver. Staten van Amerika ongeveer 25 % van de kosten moeten bijdragen, terwijl dit rijk naar
het inwoneraantal gerekend over de bevolking met westersche
cultuur ongeveer 19 % en bij medetelling van de inlandsche bevolkingen in de koloniën nog veel minder zou moeten bijdragen.
Volgens deze schaal zou Nederland 1,8 % en Ned. Indië 0,7 %
bij moeten dragen, terwijl bij berekening van het inwonertal
Nederland slechts ruim 1 % en bij medetelling van de inlandsche
bevolking in de koloniën nog veel minder zou moeten betalen
terwijl Ned. Indië bij berekening van het getal inwoners veel meer
zou moeten bijdragen.
W a a r de conjunctuurschommelingen in hoofdzaak de westeuropeesche cultuur treffen, dienen ook de west-europeesche cultuurstaten de voornaamste offers voor de conjunctuurbeheersching te dragen.
Onjuist zou het zijn een grooter deel der kosten te brengen ten
laste v a n de landen met exportoverschotten van de gevaloriseerde
grondstoffen, omdat de goederenschappen wel aanvankelijk een
prijsstijging van deze producten veroorzaken, echter op den duur
ook weer een hausse in deze producten tegengaan, waardoor in het
verloop van den tijd de goederenschappen dan weer een direct
voordeel voor de staten met exportoverschotten, dan weer een
direct nadeel voor deze staten schijnen mede te brengen, in werkelijkheid echter juist door de compenseering van dit voor- en
nadeel in den tijd een algemeen internationaal belang dienen.
§ 12.

De tegen de goederenschappen

ingébrachte

beswaren.

De bezwaren, die tegen het denkbeeld van goederenschappen
zijn ingebracht, zijn de volgende:
le.

de voorraden zouden te groot kunnen worden, zouden zelfs
eeuwig kunnen blijven stijgen.
Dit bezwaar is door mij in den loop van dit betoog weerlegd

*)

Zie in het bijzonder bl. 98 tot 106 en 109 tot 117.
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2e.

Gelijke prijzen van b.v. tarwe in Canada en Nederland zou
de Canadeesche producenten meer bevoordeelen dan de
Nederlandsche.

Dit bezwaar is een zuiver protectionistisch bezwaar en behoeft hier niet te worden weerlegd. Ik acht den vrijen handel,
vooral tusschen de aan de goederenschappen samenwerkende
staten van het grootste belang. Voorts geldt het bezwaar van
verschil in productiekosten bij elke conjunctuur en niet speciaal
bij de „konjunkturlose Wirtschaft" onder de instelling der goederenschappen. Het is dus een bezwaar, dat het denkbeeld der
goederenschappen als zoodanig niet r a a k t ) .
1

3e.

D e verliezen zouden grooter kunnen zijn dan door mij becijferd is, omdat de prijsverschillen bij groote veranderingen
van het prijsniveau grooter zouden kunnen z i j n ) .
2

Dit bezwtaar is zeer eigenaardig. Juist het prijsniveau wordt
door de
lerenschappen geregeld en die groote veranderingen
hebben niet meer plaats.
4e.

De gioèderenschappen zijn technisch niet uitvoerbaar.

Dit bezwaar is o.a. geopperd door Prof. Dr. G. M . V E R R I J N
bij een bespreking over de Vergadering van de Ver. v. d.
Staathuishoudkunde en de Statistiek op 31 October 1931 in de
E.S.B, van 4 Nov. 1931, blz. 964.
Hij merkte o p :
STUART

„Een ander interventionistisch idee werd verkondigd door Ir. DIJT,
„die een valorisatie van de voorraden der groote agrarische stapelartikelen bepleit. Dit denkbeeld, op zichzelf niet kwaad ten aanzien
„van de goederen, die een onelastische vraag ontmoeten, schijnt
„ons voorshands technisch te eenen male onuitvoerbaar, zoodat het
„hier verder buiten beschouwing kan worden gelaten."
Ook dit bezwaar is onjuist. Wel zal de inrichting van een
goederenschap een zeer belangrijke organisatie eischen, doch
deze organisatie zou technisch veel eenvoudiger zijn, dan de
organisatie van groote concerns als bijv. de verschillende groote
*) De opmerking van Dr. D. TOLLENAAR l.i. (in een artikel, getiteld „Stelselmatige Wereldproductie" in „De Groene Amsterdammer van 27 Mei
1933) over een suikerschap behoort ook tot deze groep van bezwaren.
2
) Zie Boekbespreking van B. d. H. „Maatschappijbelangen", Dec. 1931.
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petroleum-maatschappijen. In vergelijking met de grondstoffenvaluta zouden de goederenschappen ook veel eenvoudiger kunnen werken. Er is geen enkel technisch bezwaar bij de inrichting
van goederenschappen, wat niet zou kunnen worden opgelost.
Waarom zou de menschheid wel in staat zijn een militaire organisatie te stichten, die een uitgave van ca. 8 milliard per jaar
eischt, en geen goederenschappen-organisatie, die een uitgave
van nog geen milliard per jaar eischt? Ik vergelijk hier de
militaire organisatie met de instelling der goederenschappen,
omdat de militaire organisatie geen productieve uitgaven eischt,.
doch noodig is voor de veiligheid van den staat en derhalve ook
voor de instandhouding van de productie en de volkswelvaart.
Zoo zouden de goederenschappen ook niet op-zichzelf productief
zijn, doch wel een machtig hulpmiddel om het productievermogen
van de samenleving op te voeren. Het verschil tusschen militaire
organisatie en goederenschappen is, dat tot de eerste tot nu toe
instellingen behooren van souvereine staten en de goederenschappen een internationale organisatie eischen, die tot nu toe
niet bestaat. De bovenstaande vergelijking tusschen de lasten,
die de genoemde instellingen op de samenleving leggen, is slechts
bedoeld om door middel van die in geld uitgedrukte lasten een
indruk te geven van het offer, dat de goederenschappen van de
samenleving zouden eischen. Deze kwestie is geen vraag van
techniek, doch een vraag van „cultuur".
5e.

De goederenschappen zijn politiek onmogelijk.

Dit bezwaar zal niet door mij in dit boek worden weerlegd.
Het is mijn bedoeling geweest, de economische mogelijkheid en
noodzakelijkheid van de goederenschappen te bewijzen. Eerst,
wanneer deze economische noodzakelijkheid onomstootelijk vast
staat, zal het de t a a k van de politiek zijn, de goederenschappen
te stichten. De bespreking hiervan valt, zooals gezegd, buiten
het bestek van dit boek.
§ 13. Mogelijke moeilijkheden in de toekomst na de instelling
van de goederenschappen
bij wijzigingen in de
economische
structuur.
Wij hebben in het voorgaande verondersteld, dat de ontwikkeling van productie en consumptie van goud en goederen in de
naaste toekomst dezelfde tendenzen zal vertoonen als voorheen.
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Men zou hiertegen kunnen opmerken, dat groote wijzigingen in
deze tendenzen aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden, waartegen de goederenschappen niet zullen zijn opgewassen.
Over de maatschappelijke moeilijkheden, die buiten het gebied
der conjunctuur kunnen ontstaan, meen ik kort te kunnen zijn.
D a t een enge samenwerking, vooral tusschen de staten met westersche beschaving geboden is, behoeft geen betoog. Indien het
inzicht der politieke leiders niet zoo ver gaat, dat aangenomen
wordt, dat het voor de algemeene welvaart wenschelijk is, offers
te brengen en indien niet ingezien wordt, dat boven nationale
en groepstegenstellingen een synthese mogelijk is, zullen nimmer
goederenschappen worden opgericht.
Doch ook, indien al tot die oprichting kan worden besloten, is
daarmede geenszins gezegd, dat alle economische en maatschappelijke moeilijkheden eens voor al zijn opgelost. In zoover zou de
oprichting der goederenschappen ook niet „de" oplossing, niet
een „omnium remedium" zijn, hoewel naar mijne meening in het
huidige tijdsgewricht deze oprichting een onvermijdelijke stap
en zelfs een „primum remedium" zou beteekenen om te komen
tot een tijdperk van bloei op hooger cultureel niveau. In dat
tijdperk zouden zeer waarschijnlijk weer andere ongewenschte
verhoudingen kunnen ontstaan, ook al waren de ergste conjunctuurspanningen opgeheven en ook al zouden economische instortingen als die van 1929 niet meer in dien omvang kunnen voorkomen. Hierbij denk ik b.v. aan de kwestie van de verdeeling
van de bevolking over stad en platte land, waarbij het percentage der bevolking, dat in de groote steden opeengehoopt leeft
m.i. bedenkelijk groot begint te worden. Een stabiele welvaart
op het platte land zal bij deze kwestie gunstig kunnen werken.
Hierbij denk ik verder b.v. aan de kwestie van de groepsvormingen, waarbij tot op zekere hoogte erfelijk bepaalde groepen
bezig zijn zich te ontwikkelen, zooals landbouwers, arbeiders,
industrieele ondernemers, ambtenaren en renteniers. Het is niet
onmogelijk, dat b.v. de laatste groep zoo groot zal worden, dat
dit voor de maatschappij als geheel nadeelig is. Overigens is het
m.i. mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat een meer stabiele conjunctuur de ontijdige vorming van renteniers zal verminderen.
Vooral onder landbouwers zien we vaak het verschijnsel, dat
jonge boeren, geholpen door opgaande conjunctuur (stijgende
landprijzen en stijgend inkomen) het bedrijf vaarwel zeggen en
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hun boerderij verhuren, zonder dat ze ander productief werk gaan
verrichten. Dit verschijnsel is voor de welvaart niet gunstig en
opheffing daarvan, al is het indirect door de goederenschappen,
moet het algemeen belang ten goede komen. Verder zal onder
het vigeeren der goederenschappen zeer waarschijnlijk een verdere trust- en kartelvorming op het gebied van industrie en
bankwezen doorgevoerd worden, waaruit ten slotte voor de
samenleving als geheel zekere consequenties getrokken zullen
moeten worden.
Een economisch belangrijke vraag is, of in de toekomst de
tarwe-goudverhouding constant zal kunnen worden gehouden. De
volgende veronderstellingen zouden kunnen worden gemaakt:
le. Toenemende welvaart op de geheele wereld zou de vraag
naar goud kunnen stimuleeren (b.v. wanneer China zich
technisch ontwikkelde en een gouden standaard invoerde);
2e.

Een plotselinge uitvinding of ontdekking zou het goud
goedkoop kunnen maken;
3e. De wereldbevolking zou snel toe kunnen nemen en er zou
een te kort aan tarwe kunnen ontstaan ;
4e. De wereldbevolking zou af kunnen nemen en er zou dus
een te veel aan tarwe kunnen ontstaan.
Bij de behandeling van de eerste kwestie kan worden opgemerkt, dat een voortdurende uitbouw van het productieapparaat
hoofdzakelijk afhangt van de verwachtingen, die men koestert
omtrent de rentabiliteit van de ondernemingen en niet in de
eerste plaats van de hoeveelheid monetair goud. Er zal in de
toekomst, vooral bij onderling vertrouwen en een stabielere welvaart bezuinigd kunnen worden op het goud door uitbreiding
van het goud-wisselstelsel, door verlaging van de metaaldekking
en door verdere ontwikkeling van de betalingstechniek.
Wanneer van de totale biljetteneirculatie (inclusief creditsaldi
bij de circulatiebanken), die in 1928 ± 52 milliard gulden bedroeg 54/100 gedekt was door goud en de rest door crediet, is
het geenszins onmogelijk te achten, dat deze verhouding stel in
1950 zou zijn bij een totale biljetteneirculatie van b.v. 90 milliard gulden:
gedekt door goud
37 % of 33.3 milliard gulden
„ andere valuta goederen 12 % „ 10.8
. „
„ crediet . . . . . . 51 % „ 45.9

i
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terwijl er bij een sterk toenemende welvaart en een sterk toenemenden handel zeer zeker ook gedacht zou kunnen worden aan
een veel geringere gouddekking, b.v. biljettencirculatie in 1960
150 milliard gulden, hiervan:
gedekt door goud
. . . . . . 25 % of 37.5 milliard gulden
„ andere valuta goederen 10% „ 15
„ crediet . . . . . . 65 % „ 97.5
Hierbij dient er steeds op gelet te worden, dat het goud dan
hoofdzakelijk dient voor de stabiliseering van de wisselkoersen
en dus niet geheel ponds-pondsgewijze over de verschillende circulatiebanken verdeeld zal, mag en kan blijven, terwijl de andere
valutagooederen (in dé goederenschappen aanwezig) steeds
ponds-pondsgewijze over de verschillende landen verdeeld moeten blijven.
Hield men bij de toenemende vraag naar geldmiddelen in de
toekomst geen rekening met een grootere uitbreiding van de circulatie, dan alleen uit hoofde van het goud mogelijk zou zijn,
dan bestond er gevaar, dat de voorraden in de goederenschappen
veel hooger zouden worden, dan overigens noodig zou zijn. Het
is voor de samenleving als geheel beter, dat die voorraden niet
te groot worden, want al zijn de bewaringskosten ook betrekkelijk gering, de moeite en kosten, die er aan besteed zouden
worden boven de maatschappelijk gewenschte en noodzakelijk
te achten omvang, zou beter aan overige zaken besteed kunnen
worden.
Bij de vraag of het goud niet te overvloedig zou kunnen
worden, wanneer door uitvindingen of ontdekkingen dit metaal
in veel grootere hoeveelheden, dan tot nu toe zou worden geproduceerd, kan allereerst worden opgemerkt, dat dergelijke uitvindingen of ontdekkingen zeer onwaarschijnlijk zijn. De aardkorst is geologisch voldoende onderzocht en groote verrassingen
op dit gebied zijn niet meer te verwachten, terwijl zeer waarschijnlijk het maken van goud uit andere elementen te duur zal
blijven. Verondersteld echter, dat het goud werkelijk goedkoop
en overvloedig zou worden. Indien dan niet werd ingegrepen,
zou de hoeveelheid monetair goud sterk toenemen, waardoor ten
slotte de tarwe uit de valutagrondstoffen zou worden verdreven
(katoen, suiker, koffie en rubber zouden in prijs verhoogd worden). Hiervan zou het gevolg zijn, dat de tarwe op de vrije

200
markt in prijs zou stijgen en een algemeene hausse zou ontstaan.
Een conjunctuuromslag, die na enkele jaren zou volgen, zou dan
weer tot een omvangrijke crisis leiden, wanneer intusschen het
tarweschap den tarweprijs niet aanzienlijk zou hebben verhoogd.
Het spreekt vanzelf, dat men het zoo ver niet zou mogen laten
komen, ook waar anders groote onbillijkheden tegenover de
geldbeleggers zouden ontstaan, en dat de goudprijs in zoo'n geval tijdig zou moeten worden verlaagd, waarbij de circulatiebanken een verlies zouden lijden, dat door de staten zou moeten
worden gedragen.
Overigens zal dit geval zich, zooals is opgemerkt, naar alle
waarschijnlijkheid niet voordoen.
Bij de beantwoording van de derde vraag kan er op worden
gewezen, dat een snelle toename van de wereldbevolking en bijgevolg een snelle toename van de tarweconsumptie een proces
is, dat spoedig blijken kan uit de bevolkingsstatistieken. In de
praktijk van de goederenschappen zal zich dit proces kunnen
uiten in een afneming van de tarwe voorraden. Zooals op blz. 189
is beschreven zullen de samenwerkende circulatiebanken hiermede rekening moeten houden en tijdig moeten overgaan tot
discontoverhooging. Men zal hiermede niet kunnen wachten tot
de voorraad van b.v. de helft van de wereldtarweproductie is
teruggeloopen tot 1/10, doch men zal reeds eerder een dergelijke
discontoverhooging moeten invoeren, vooral, wanneer blijkt, dat
de daling van de voorraden een gevolg is van een te geringe met
tarwe bezaaide oppervlakte en niet van een paar jaren van
geringe oogst per eenheid van oppervlakte. Overigens heeft men
bij het bestaan van de goederenschappen ruim tijd genoeg om
op verschillende veranderingen in de economische tendenzen met
succes te kunnen reageeren.
Bij de beantwoording van de vierde kwestie kan worden opgemerkt, dat ook een toeneming van de voorraden of een afname
van de bevolking uit de voorradencijfers en de bevolkingsstatistieken kan blijken. De circulatiebanken zullen dan gelegenheid
hebben de credietverleening te bevorderen en kunnen dus zoo
het productieapparaat buiten den akkerbouw stimuleeren. De
overheid kan door het uitvoeren van groote werken, zooals reeds
is beschreven hierbij helpend optreden.
In het algemeen kan nog bij de beantwoording van de vragen
3 en 4 worden opgemerkt, dat de steeds verder gaande ontwik-
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keling van de industrie alleen mogelijk is, wanneer de landbouw
voldoende voedsel en grondstoffen voor alle menschen oplevert.
Een overproductie van agrarische goederen zou dus — logisch
gedacht — aanleiding moeten zijn tot uitbreiding van de nietagrarische productie en tot uitbreiding van de productie van
de z.g. veredelde agrarische voortbrengselen. In het algemeen is
dit zeer zeker onder het productiestelsel van de laatste eeuw
het geval geweest, alhoewel een overproductie van agrarische
goederen, zooals in de tachtiger en negentiger jaren van de
vorige eeuw, soms eerst op den duur aanleiding gaf tot groote
ontwikkeling der welvaart en ondertusschen groote groepen der
bevolking geruïneerd werden, wat tot ongewenschte sociale toestanden aanleiding heeft gegeven.
Een van de allergrootste fouten, die Rusland onder het z.g.
communistische bewind heeft gemaakt, is, dat de industrieele
productie is uitgebreid zonder dat de leiders er zich voldoende
van hadden overtuigd, dat de agrarische basis groot genoeg was.
Een van de grootste fouten, die de leiders der westersche landen
de laatste jaren gemaakt hebben, is, dat men gemeend heeft, dat
de overproductie van agrarische goederen weer op dezelfde wijze,
op den duur aanleiding zou worden tot groote ontwikkeling der
welvaart en dat men zich er geen voldoende rekenschap van
heeft gegeven, dat onder de heerschende economische structuur
een maatschappelijk te groot deel der agrarische bevolking geruïneerd zou moeten worden en aan de andere zijde bijgevolg
ook een deel van de industrieele ondernemingen geruïneerd en
een te groot deel der arbeidende bevolking tot werkloosheid veroordeeld moest worden om tot die nieuwe periode van welvaart
te geraken.
Onder het vigeeren van de goederenschappen zal steeds aan
de hand van de voorradencijfers en andere gegevens kunnen
blijken, of het agrarische deel van het productieapparaat grooter
of kleiner dan werischelijk zou worden. Door de wijze van functioneeren van de goederenschappen zal het niet-agrarische deel
zich spoedig sterker uit kunnen breiden bij groote voorraden en
minder sterk bij kleine voorraden, zonder dat daarbij schokken
kunnen optreden van den omvang van de. tegenwoordige depressie en zonder dat de kosten, die de goederenschappen voor
de maatschappij als geheel meebrengen betrekkelijk te groot
worden.
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§ 14. Handelspolitiek
schappen.

onder

de instelling

van

de

goederen-

De handelspolitiek tussehen de samenwerkende staten onderling, zal zich meer en meer in de richting van den vrijen handel
kunnen bewegen. De meeste handelsbelemmeringen ontstaan in
tijden van dalende conjunctuur, of in tijden van depressie ) en
zijn te beschouwen, als sociale maatregelen van verzet tegen de
depressie. Wanneer de conjunctuur beheerscht is, zal de handelspolitiek geen enkele redelijke behoefte meer hebben aan belemmering van het internationale verkeer tussehen de samenwerkende staten onderling.
De handelspolitiek tegenover de niet aangesloten staten, zal
door internationale overeenkomst van de samenwerkende staten
geregeld moeten worden. Hierbij zal van de niet-aangesloten
staten bij verkoop van tarwe, suiker, katoen, koffie of rubber
aan inwoners van de aangesloten staten een klein invoerrecht
geheven moeten worden, wat beschouwd kan worden als een
aandeel van de niet-aangesloten staten in de kosten der goederenschappen.
Omgekeerd zal bij uitvoer van tarwe, koffie^ suiker, katoen
of rubber naar de niet aangesloten staten een klein uitvoerrecht
geheven moeten worden, wat ook beschouwd kan worden als
een aandeel in de kosten van de goederenschappen.
De op deze wijze ontvangen gelden zullen moeten worden gestort in de kassen van de betreffende goederenschappen.
Hoe grooter het gebied is, waarover de goederenschappen werken, hoe minder omvangrijk de handel met niet-samenwerkende
staten zal zijn.
Ten opzichte van landen, met een staatskapitalistisch productiestelsel kan dezelfde politiek gevoerd worden als ten opzichte van andere niet-samenwerkende gebieden. Het gevaar, dat
van de zijde van Rusland steeds dreigt voor de stabiliteit van
de graanmarkten, zal met de goederenschappen volkomen kunnen worden opgeheven.
Onder het vigeeren der goederenschappen zal dus een tendens
ontstaan van toenemende vrijheid van het verkeer tussehen
de samenwerkende staten onderling en grootere onvrijheid van
1

Zie o.a. ERNST
schaft, pag. 368 e.v.

WAGEMANN:

Struktur und Rhytmus der Weltwirt-
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het verkeer tusschen de samenwerkende eenerzijds en de nietsamenwerkende staten anderzijds. Aansluiting van zooveel mogelijk staten, vooral staten met West-Europeesche cultuur, is
daarom zeer gewenscht.
Het probleem van den vrijhandel is derhalve in de toekomst
nauw verbonden met het probleem der conjunctuurbeheersching.
Indien vrijhandel wenschelijk is, moet deze ook mogelijk zijn
om tot een blijvende instelling te worden. Bij slechte conjunctuur blijkt vrijhandel in hoe langer hoe meer staten maatschappelijk onmogelijk. Het is hiermede als met den gouden standaard;
indien de gouden standaard ter stabiliseering van de wisselkoersen gewenscht is, zal de conjunctuur beheerscht moeten worden, omdat in depressies als de. tegenwoordige te veel staten
— al is het dan ook „tijdelijk" — van den gouden standaard
afgedrongen worden.
Een. economische conferentie, die een der problemen a. vrijhandel, b. gouden standaard en c. conjunctuurbeheersching gescheiden van de andere twee dezer drie problemen denkt op
te lossen, is tot mislukking gedoemd. Alleen de oplossing dezer
drie vraagstukken in één verband is mogelijk, indien men althans deze problemen voor langeren tijd dan voor enkele jaren
wenscht op.te lossen. Vrijhandel en gouden standaard alleen in
de opgaande phase van de conjunctuur is zonder conjunctuurstabilisatie overigens „tijdelijk" nog wel mogelijk.
§15.

De Goederenschappen

en de

Handel.

Het is te verwachten, dat van de zijde van den handel stemmen op zullen gaan tegen de oprichting van goederenschappen.
De bij den handel betrokken personen zijn in het algemeen sterk
tegen stabilisatieplannen gekant, niet alleen uit een zeker conservatisme, doch ook en vooral, omdat verschillende prijsstabilisaties in het nabije verleden niet alleen zeer ongunstige resultaten hebben gehad, doch ook, omdat aan die stabilisatie pogingen tot verdringing van den gewonen handel waren verbonden.
Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de manipulaties van
de Federal Farm Board in de Vereenigde Staten van Amerika
en aan die van de Canadian Wheat Pool (Canadian Cooperative Wheat Producers Ltd.). De operaties van deze instellingen
zijn ten slotte volkomen mislukt, omdat ze in de eerste plaats
niet universeel genoeg waren en in de tweede plaats niet be-
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doeld waren, in het belang van de geheele samenleving, doch
in het belang van een groep producenten. Hierdoor kon in de
eerste plaats de wereldmarkt niet beheerscht worden en kon in
de tweede plaats de publieke opinie niet bereid gevonden worden
de verliezen aan de manipulaties verbonden uit de staatskassen
te blijven betalen.
Behalve pogingen tot stabiliseering der markten, hebben deze
lichamen zich ook met den graanhandel bemoeid en getracht
den gewonen handel te verdringen. Dit heeft veel ontstemming
gewekt bij de graanhandelaars en deze laatsten zien in vrijwel
iedere stabilisatiepoging daarom een aanslag op hun bedrijf.
In een recente uitgave van het Nederlandsch Economisch Instituut worden m.i. daarom ook „prijsstabilisatie" en „gecentraliseerde coöperatieve verkoop" te eenzijdig uit bovengenoemd oogpunt van den handel b e s p r o k e n ) .
De goederenschappen laten, zooals reeds is opgemerkt den
gewonen handel volkomen vrij en nemen op geen enkele wijze
de plaats van dien handel in. Alleen de termijnspeculatie in de
gevaloriseerde producten zal automatisch vervallen. Ik geloof
niet, dat hiertegen bezwaren zijn in te brengen. De termijnhandel
is een noodzakelijke instelling geworden, juist voor die producten, waarvoor de oprichting van goederenschappen het meest gewenscht is, omdat de prijzen van deze producten zoo uiteen
kunnen loopen en het voor bepaalde categorieën van koopers en
verkoopers van belang is zich te dekken tegen die prijsfluctuaties.
Wanneer de prijzen gestabiliseerd zijn, vervalt deze behoefte
aan termijntransacties („hedgen"), waarbij het zuivere speculeeren in die producten dan tevens onmogelijk wordt, iets wat
m.i. een voordeel voor de samenleving genoemd mag worden.
Hierbij dient nog gewezen te worden op de bevoorrechte positie,
welke Rusland inneemt als graanspeculant op de termijnmarkten
der westersche staten. Rusland is volkomen op de hoogte van de
komende oogst en van zijn eigen exportplannen, terwijl deze gegevens aan den handel in de westersche staten ontbreken. Door
de goederenschappen zal het Rusland niet mogelijk zijn van dit
overwicht eenzijdig ten koste van de westersche staten te profiteeren door bepaalde manipulaties op de termijnmarkten.
1

l

)

Dr.

F . L . VAN MUISWINKEL,

t.a.p. blz.
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§ 16. Voorbeeld van conjunctuurpolitiek
onder de
instelling
van de
goederenschappen.
Ter verduidelijking van de in de voorgaande paragrafen beschreven mogelijke conjunctuurpolitiek na de oprichting van de
goederenschappen, zijn de denkbeeldige grafische voorstellingen
no. 1, no. 2 en no. 3 gemaakt.
In de eerste grafiek zijn van onderen naar boven opgenomen:
le.

de mogelijke voorradenontwikkeling van de tarwe in het
tarweschap van 1933 tot 1958 met de prijsvorming van de
tarwe;

2e.

hetzelfde van de suiker;.

3e,

hetzelfde van de katoen;

4e.

hetzelfde van de koffie;

5e.

hetzelfde van de rubber;

6e.

de ontwikkeling van de waarde van de genoemde goederenvoorraden samen.

Zooals uit deze grafiek blijkt, verwacht ik na de oprichting
der goederenschappen in 1933 voor al deze producten aanvankelijk een- uitbreiding van de productie boven de consumptie,
waardoor de waarde van de gezamenlijke voorraden in 1940 omstreeks 10 milliard gulden bedraagt. Blijken de voorraden van
de producten suiker, katoen, koffie of rubber meer te stijgen
dan wenschelijk wordt geacht, of blijkt de aanplant meer uitgebreid te worden dan met de consumptie in overeenstemming
wordt geacht, dan wordt de prijs van déze producten verlaagd,
zooals b.v. de prijs van suiker in 1936; omgekeerd wordt de
prijs verhoogd, wanneer de voorraden* te gering dreigen te worden
of de aanplant minder wordt uitgebreid dan met de consumptie
in overeenstemming wordt geacht, zooals b.v. de katoenprijs in
1938. De tarweprijs wordt constant gehcjuden.
Bij toenemende tarwevoorraden wordt het disconto aan den
lagen kant gehouden, bij afnemende tarwevoorraden omgekeerd
aan den hoogen kant. Bij toenemende tarwevoorraden kan en
mag het industrieele productieapparaat worden uitgezet en omgekeerd. Bovendien kunnen de regeeringen bij toenemende
tarwevoorraden de uitvoering van openbare werken bevorderen
en bij afnemende voorraden deze werken iets beperken. Zij
zullen daarbij niet gehinderd worden door gebrek aan geldmid-
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delen bij de toenemende voorraden, of door wilde haussestemmingen tijdens de afneming der voorraden.
Daar, waar dus in de grafiek is aangeduid: „disconto laag",
kan tegelijk worden gedacht aan „uitbreiding v a n de uitvoering
van openbare werken" en waar is aangeduid „disconto hoog",
kan worden gedacht aan „vermindering van de uitvoering van
openbare werken", een en ander in onderling overleg tusschen
de regeeringen, directies der circulatiebanken van de samenwerkende staten en de directies der goederenschappen te regelen
(opperste financieele en economische raad, zie blz. 191).
Op de tweede grafiek is de denkbeeldige ontwikkeling van de
waarde van de hoeveelheid goud bij de circulatiebanken der
samenwerkende staten, de denkbeeldige ontwikkeling van de
waarde van de hoeveelheid tarwe, suiker, katoen, koffie en rubber
in de afzonderlijke goederenschappen, benevens de ontwikkeling
van de geldcirculatie van 1933 tot 1958 voorgesteld. Op deze
grafiek komt duidelijk uit, hoe de onderlinge verhoudingen tusschen goud- en goederenvoorraden eenerzijds en> geldcirculatie
anderzijds kunnen zijn. Duidelijk is, dat een groote uitbreiding
van de hoeveelheid tegen goederen (ineL goud) uitgegeven geld,
zooals die tot 1938 wordt gedacht, stimuleerend moet werken op
het algemeenè prijsniveau, waardoor een automatische rem moet
ontstaan op de uitbreiding van de productie van de valutagrondstoffen, goud, tarwe, suiker, katoen, koffie en rubber.
De derde grafische voorstelling geeft de verhouding weer van
de door goud, andere valutagoederen en crediet gedekte geldcirculatie in 1928, 1933 en 1953 (de beide laatste denkbeeldig in
verband met de oprichting van de goederenschappen), waarbij
moet worden bedacht, d a t : .
a.

de tegen het circuleerende geld bewaarde tarwe, suiker, katoen, koffie en rubber 7 a 8 % per jaar kosten meebrengen,
die door de samenwerkende staten opgebracht moeten
worden;

b. het tegen het circuleerende geld bewaarde goud op geheel
dezelfde wijze als tot nu toe door de afzonderlijke circulatiebanken bewaard wordt, en
c.

de tegen het circuleerende geld gecreëerde vorderingen op
geheel dezelfde wijze als tot nu toe bijdragen tot de inkomsten
van de circulatiebanken.

NABESCHOUWINGEN.
De door mij in het voorgaande geschetste conjunctuurbeheersching door middel van goederenschappen wijkt sterk af van de
tegenwoordig geldende meeningen omtrent conjunctuurbeheersching. Dit verschil moet worden toegeschreven aan een verschil
in de opvatting van het begrip „conjunctuur" of „algemeene
conjunctuur". Datgene, wat onder de algemeene conjunctuur
verstaan wordt, is n.1. niet slechts een gemiddelde van bijzondere
conjuncturen (en als zoodanig ontoereikend voor iedere conjunctuurverklaring), doch een volledige samenvoeging van alle
bijzondere conjuncturen, die elkander onderling in meerdere of
mindere mate beïnvloeden (en waarbij de kennis van den invloed
van de conjuncturen van de bijzondere producten op de „algemeene" conjunctuur onmisbaar is voor de verklaring van die
algemeene c o n j u n c t u u r ) ) .
Hierdoor is het m.i. juist mogelijk en wenschelijk de algemeene
conjunctuur te beheerschen door middel van goederenschappen
voor de belangrijkste economisch onelastische agrarische stapelproducten. Door in tegenstelling hiermee de algemeene conjunctuur als een gemiddelde zonder meer te beschouwen, zijn vele
economen van meening, dat de conjunctuur slechts op een algemeene wijze te beheerschen zou zijn, waarbij meestal gedacht
wordt óf aan een algemeene manipulatie van het geld (en waarbij
het optreden op het gebied van bepaalde bijzondere goederen als
zijnde niet algemeen genoeg van geen waarde voor de algemeene
conjunctuur wordt g e a c h t ) ) óf aan een algemeen, ingrijpen op
1

2

1
)" Zie in het „Verslag van de Algemeene Vergadering van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek van 2 9 Oct. 1932 het
door schrijver gesprokene op blz. 7 en 8. MART. NUHOFF, 1933. Zie in
verband hiermee ook: „Monetary Policy and the Depression". A First
Report of the Group on International Monetary Problems of the Royal
Institute of International Affairs, blz. 7 9 . London. HUMPHREY MILFORD

1933.

2
) Zie b.v. Dr. R. VAN GENECHTEN, een der voorstanders van het
a-metallisme. Prae-advies, t.a.p. blz. 9 en 32.
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elk afzonderlijk terrein van productie (en waarbij meestal de toekomstige organisatie van de voortbrenging meer of min wordt
gezocht op de wijze, waarop het Russische staatskapitalisme deze
regelt en vóór welke productiewijze het woord „Planwirtschaft"
of „planmatige productie" meer of min ingeburgerd is geraakt).
Beide laatstgenoemde denkbeelden, die den invloed van de
conjunctuur van bijzondere producten miskennen, worden in de
landen met Westersche cultuur bij de bestrijding van de tegenwoordige crisis verwerkelijkt.
Vooral in 1933 kan blijken, dat de crisis van 1929 een geheel
andere beteekenis heeft gekregen voor de samenleving dan de
crises van voor 1914 hadden. Van z.g. „uitzieken" is zeer weinig
sprake meer, kan trouwens ook weinig sprake meer zijn. Wanneer men alleen maar acht geeft op de mate, waarop de tegenwoordige crisis het bedrijfsleven aangrijpt, moet dit den meest
overtuigden aanhanger van het „uitzieken" wel aan het nadenrken brengen. Een grafiek in het Economisch-Statistisch Kwartaalbericht van 19 Juli 1933, ontleend aan een maandbericht
(Mei 1933) van de Federal Reserve Board te New York, weergevende een voorstelling van de ontwikkeling van de wereldproductie van 1865 tot heden, toont het zeer regelmatige verloop
van de ontwikkeling van de agrarische productie (afgezien van
den wereldoorlog van 1914), die niet merkbaar op depressies
reageert zelfs niet op de tegenwoordige, terwijl daarentegen de
industrieele productie voor 1914 wel, doch betrekkelijk weinig,
na 1929 echter hoogst ernstig door de'crises werd beïnvloed. De
tegenwoordige depressie is daarom èrn kwalitatief èn kwantitatief anders dan vroeger. Het feit, dat het ingrijpen in het productieproces noodig is geworden en door de regeeringen der verschillende s t a t m algemeen wordt toegepast, noopt ons opmerkingen te maken over de denkbeelden, die dit ingrijpen beheerschen, denkbeelden, die m.i. vaak op wanbegrippen berusten en
die daarom in het tegenwoordige tijdsbestek, zeer gevaarlijk
voor de Westersche cultuur zijn.
Een der ernstigste wanbegrippen berust op het niet erkennen
door de regeeringen der afzonderlijke westersche staten van de
grpote afhankelijkheid van de welvaart dezer staten onderling.
Hierdoor worden maatregelen genomen, welke men meent in het
belang der natie te moeten toepassen, maatregelen, die andere
landen schaden en daardoor indirect toch ook weer de welvaart
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van den staat, die de maatregelen nam, nadeelig beïnvloeden.
Deze nationale maatregelen lokken „retorsie"-maatregelen uit,
die zich als een sneeuwbalsysteem uitbreiden tot steeds verdere
bemoeiingen met handel, landbouw en nijverheid. Wel is er een
vaag begrip, dat de staten, die zoo op elkaar aangewezen zijn,
samen dienden te werken. Dit vage begrip heeft geleid tot de
z.g. Economische en Monetaire Wereldconferentie, die 12 Juni
1933 te Londen is begonnen en die zonder een algemeen aanvaardbaar programma werkte en dus moest mislukken. Op deze
conferentie bevonden zich voorstanders van. de economische
organisatie van vóór 1914, verder meer of min extreme vertegenwoordigers van de „Planwirtschaff-gedachte en ten slotte vertegenwoordigers van de gedachte van de geldmanipulatie („managed currency" of „compensated dollar"), terwijl vrijwel iedere
staat het kortzichtige eigenbelang zocht, zonder het gemeenschappelijke belang van de westersche staten in het oog te
houden.
Het tegenwoordige ingrijpen der afzonderlijke staten berust
verder op het bovengenoemde wanbegrip van de algemeene
conjunctuur. Diegenen, die de conjunctuur op algemeene wijze
door middel van een manipulatie met het geld al of niet los van
het goud, meenen te moeten beheerschen, vergeten', dat dit niet
uitvoerbaar is, zonder het geld te „ontgelden", zonder dus, dat
het begrip geld zijn waarde verliest. D a t het toepassen van dit
middel tot veel grootere moeilijkheden moet leiden, was daarom
a priori duidelijk, wordt nu (1933) afdoende bewezen door de
experimenten van de Ver. Staten van Amerika, waarbij tot op
zekere hoogte de „compensated dollar" (zeer tendentieus ook
wel „rechtvaardige dollar" genoemd) wordt nagestreefd. De onzekerheid, de onevenwichtigheid en de speculatie hebben door
de manipulaties van de Amerikaansche regeering in. 1933 ongekende afmetingen aangenomen.
Handhaven v a n het goud als geldstandaard zonder meer, heeft
mede geleid tot de tegenwoordige crisis, doch het loslaten van
het goud kan op den duur niet baten.
Naast de op wanbegrippen berustende geldmanipulaties en
mede als gevolg van den invloed dezer manipulaties op het bedrijfsleven, wordt meer en meer de „plan"-gedachte aanvaard,
die merkwaardigerwijze in de Westersche samenleving culmineert in het probleem: „hoe kan de productie beperkt of ver14
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nietigd worden". Zelfs de afspraken, die de verschillende tarweproduceerende staten in 1933 willen maken berusten op de planmatige beperking of vernietiging. Niet alleen is deze planmatige
productiebeperking of -vernietiging uit den booze, omdat daarbij
groote schade kan worden toegebracht aan de consumenten,
maar ook, omdat deze soort productieregeling in den landbouw
niet uitvoerbaar is, zonder verzet, corruptie en demoralisatie.
Helaas vinden de genoemde wanbegrippen hoe langer hoe
meer aanhang, niet alleen in kringen van politici, die aan de op
kortzichtig eigenbelang berustende wenschen Van de afzonderlijke maatschappelijke groepen trachten tegemoet te komen, doch
zelfs onder economen, die veel invloed hebben op de openbare
meening en het laat zich aanzien, dat zonder een verheffing van
d e mentaliteit van de Westersche volken, zonder aankweeken
van een geest, die wil zoeken naar datgene, wat de volkeren
vereenigt, de chaos, die bezig is onze cultuur te vernietigen, zal
toenemen.
Ook en vooral in de economische betrekkingen van de individuen, groepen en naties onderling geldt, dat eerst het algemeen
goede en het algemeen ware moet worden gezocht en verwerkelijkt, en dat daarna en daardoor het behartigen van de redelijke
eigen-, groeps- en nationale belangen, het algemeen ten goede
kan komen.
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Grafiek no. 1. Denkbeeldige voorradenontwikkeling en prijsvorming van
de valutagoederen (behalve goud) onder de instelling van goederenschappen
van 1933 tot 1958.

Grafiek no. 2. Denkbeeldig verloop van biljettencirculatie en valutagoederenvoorraden onder de instelling van goederenschappen
van 1933 tot 1956.
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Grafiek no. 3. Verhouding van de waarde van de denkbeeldige voorraden valutagoederen en van de denkbeeldige
biljettencirculatie onder de instelling van de goederenschappen in 1933 en 1953.

