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Peace and prosperity both are indivisible, and no 
single nation can long enjoy either of them when 
other nations are in the throes of either war or de- 
pression. 

M. A. Heilperin, The Trade of Nations, New York 
1947, blz. XVl. 

Gedurende de oorlogsjaren heeft vrijwel algemeen her denkbeeld 
ingang gevonden dat een der eerste plichten tier economische poli- 
tiek is her tot stand brengen en handhaven van een hoog en stabiel 
peil der werkgelegenheid. ,,Full employment" is een populaire leuze 
geworden. 

Nu is stellig de gedachte, dat de overheid naar vermogen de 
werkloosheid client te bestrijden, reeds sinds lailg geen nieuwlich- 
terij ineer. In de decennia tussen de wereldoorlogen was her bevor- 
deren der werkgelegenheid het doel van talrijke maatregelen van 
economische politiek. In vele landen echter weerstond de 'kwaa l  
hardnekkig alle toegepaste geneesmiddelen en men berustte er in 
dat blijkbaar een regelmatig volledig gebruik van de beschikbare 
arbeidskrachten een onbereikbaar ideaal was. 

De oorlog, heeft hierin verandering gebracht. De militaire 
krachtsinspanning en de daardoor aan het productieapparaat ge- 
stelde eisen deden de werkloosheid als een massaal en onhandel- 
baar verschijnsel verdwijnen. Deze ervaring heeft een diepe indruk 
op de openbare mening gemaakt. Zij heeft de overtuiging gewekt, 
dat  men het euvel der werkloosheid niet lijdelijk behoeft te onder- 
gaan. Nu het mogelijk is gebleken ten behoeve van de oorlog- 
voering alte beschikbare productiekrachten in te schakelen, weigert 
men langer te aanvaarden dat de paradoxale tegenstelling van 
onbevredigde behoeften en onvrijwillige werkloosheid in vredes- 
tijd een onontkoombaar noodlot zou zijn. Nu men eenmaal heeft 
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gezien, dat indien slechts de overheid de voorwaarden daartoe 
schept, de werkloosheid kan worden overwonnen, wil men niet 
langer genoegen nemen met lapmiddelen, die de kwaal niet ill de 
kern aantasten. Her handhaven van een bevredigend peil der werk- 
gelegenheid wordt nu als een volstrekte eis aan de economische 
politiek gesteld 1). Dit radicalisme is her nieuwe element, dat ill de 
leuze van ,,full employment" tot uitdrukking komt. 

Maar al te vaak is het in heden en verleden de ondankbare  taak 
der economen geweest aan le tonen dat gangbare  en populaire 
wensen en verlangens Met voor vervulling vatbaar  zijn. Diimaal 
echter bestaat er een vergaande mate van overeenstemming tussen 
de openbare mening en de economische wetenschap. De zojuist ge- 
schetste gewijzigde houding ten opzichte van her vraagstuk der 
werkgelegenheid vindt bij zeer vele beoefenaren der ec¢~llolnie 
krachtige steun. Het vraagstuk der werkloosheid behoort  tot die, 
waarmee de economen zich in het laatste tiental jaren het inten- 
siefst hebben beziggehoudeil,  ja sterker, de werkloosheid wordt 
lhans meermalen als het belangrijkste vraagstuk der economische 
theorie beschouwd -0). Het recente wetenschappelijk onderzoek van 
het werkloosheidsverschijnsel is niet tot theoretische bespiegelingen 
beperkt gebleven; het heeft her aai~zien gegeveil aan tal van con- 
structieve voorstellen. Hoewel eenstemmigheid niet is bereikt, grote 
en kleine meningsverschilten hog talrijk zijn en sceptici allerminst 
ontbreken, overheerst toch de memng dat een bevredigende oplos- 
sing binnen her bereik der mogelijkheden ligt. Negativisme, waar-  
van men de economen wel eens beschuldigt:~), kan 111¢1l hun 
ditinaal niet verwijten; eerder is er reden zich af te vragen of som- 
migen de moeilijkhedell niet te licht tellen. Hoe dit zij, reel vail 
wat de economie thans over dit vraagstuk heeft te zeggen getuigt 
van een geestdrift en een zelfvertrouwen, die ill harmonie zijn met 
de wensen die leven in de grote massa der bevolking. 

t) V~l. League of Nations, The Tral~sitiull from War tot Peace Economy, 
(]emTve 1943, blz. 9. 

"-') Vgl. A. F. Burns, Economic Research and the Keynesiall "Fhh~kil~g 
of Our Times, Twenty-sixth Annual Report of the National Bureau of Eco- 
i~omic Research, New York 1946, blz. 4. 

~) ,.The peculiar vice of economists is negativism (. . .) .  There is much 
truth in the quip that ,,the engineer tells you how to do things, but the 
economist tells you that you can't". The world however is not enamored 
of dc.'featists and this fact accounts for much of the popular disesteem 
,nder which our profession suffers". F D. Oraham, Journal of Political 
Econonly 1943, blz. 70. 
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Men kan dan ook zonder overdrijving zeggen, dat de stuwende 
kracht der economen er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen 
bet uilbannen der werkloosheid een der hoogste plaatsen op de 
agenda der economische politiek te verschaffen. Zij hebben de 
overtuiging, dat het vraagstuk oplosbaar  is, bevestigd en weten- 
schappelijk gefundeerd,  de openbare mening hog sterker dan zij 
het reeds was van het belang van het vraagstuk doordrongenl en 
in ruime kringen levende verlangens concrete vorm gegeven. 

In verschillende landen heeft de overheid reeds blijk gegeven 
voor deze nieuwe eis des tijds niet doof te zijn. Van historische 
betekenis is de uitspraak der Engelse regering, waarmee bet be- 
faamde in Mei 1944 verschenen witboek Employment. Policy 
(Cmd 6527) opent: , ,The Government accept as one of their 
primary aims and responsibilities lhe maintenance of a high and 
stable level of employment".  In April 1945 volgde een soortgelijke 
verklaring van de Canadese regering. De nieuwe Franse grondwet 
verplicht de regering ieder jaar  een economisch plan op te stelten 
om de volledige werkgelegenheid te verzekeren. Zelfs in het land 
bij uitstek van de ,,free enterprise" kwam in Februari 1946 een 
Employment  Act tot stand, welke aan de federale regering de 
plicht oplegt de werkgelegenheid zoveel mogelijk te bevorderen. 
Deze wet blijft aanzienlijk ten achier bij het oorspronkelijke ont- 
werp en is daardoor  ook geen Full Employment  Act geworden. Het 
is daarom twijfelachtig, of men haar mag zien als een symptoom 
van de nieuwe, zojuist omlijnde geestesgesteldheid ~). Niettemin 
is er alle reden aan te nemen dat ook in de Verenigde Staten de 
instelling tegenover het vraagstuk een andere is dan voorheell en 
dat men ook daar niet opnieuw bet optreden van werkloosheid in 
de vooroorlogse omvang zal aanzien zonder krachtige tegenmaat-  
regelen te nemen "). 

1) Over de waarde, die aan deze wet moet worden toe~ekend, lopen de 
menink, en sterk uiteen. Vgl, by. voor. twee zeer verschillende standpuntell 
E. G. Nourse, Economics in the Public Service, American Economic Review 
1947. Supplement, blz. 26 e.v., ell J. Viner, The Employment Act t946 in 
Operation, Review of Economic Statistics 1947, blz. 76. 

o) Ook Viner, die in zijn in de vorige hOOt genoemd artikel van scepti- 
cisme omtrent de betekenis van de Employment Act blilk geeft, is naar 
hij ciders (The Prospects for Foreign Trade in the Post-War World, The 
~Manchester School 1947, blz. 137) verklaart, overtuigd dat ,,whatever party 
is in power, no American Government will again permit unemployment to 
;:row to mass proportions without taking strong remedial action", gvenzo, 
in haast dezelfde bewoordingen, L. Robbins, Economic Prospects, Lloyds 
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Een bewijs voor het grote belang dat tegenwoordig alom aan 
het verzekeren van volledige arbeidsbezetting wordt toegekend is 
ook, dat het nastreven hiervan onder de doelstellingen van de in 
de laatste jaren in het leven geroepen internationale instellingen 
nagenoeg steeds een plaats inneemt, bij de Verenigde Naties 
(handvest art. 55 sub a) niet minder dan bij het lnternationale 
Monetaire Fonds (Articles of Agreement, art. I sub II). Hier- 
uit spreekt duidelijk het inzicht, dat her overwinnen van de werk- 
loosheid een vraagstuk met internationale aspecten is, dat slechts 
door overleg en samenwerking tussen de staten op ten voile bevre- 
digende wijze kan worden opgelost. Door de Engelse regering 
wordt in het zojuist aangehaalde witboek de noodzaak om her 
gestelde doel n a t e  streven ,,through collaboration between the 
nations" dan ook onmiddellijk na tie aanhef in de tweede alinea 
uitgesproken. 

De consequenties van dit internationale karakter van her vraag- 
stuk heeft de regering van de Verenigde Staten getrokken, door 
de stoot te geven tot het bijeenroepen ener internationale con- 
ferentie over wereldhandel en werkgelegenheid. Haar eigen inzich- 
ten on]trent de richting, waarin de oplossing moet worden gezocht 
maakte zij in December 1945 openbaar in de Proposals ]or Con- 
sideration l B, an International Con]erence on Trade and Employ- 
merit. Hiermee werd het vraagstuk uit de sfeer der plechtige doch 
op zichzelf nog platonische verklaringen overgebracht naar het 
terrein der practische politiek. Nadien is het vraagstuk, met de 
Amerikaanse voorstellen tot uitgangspunt, voorwerp geweest van 
langdurig internationaal overleg, waarvan de in November 1947 
te houden conferentie van Havanna het sluitstuk zal vormen. Hier 
zal, naar men mag aannemen, de Internationale Handelsorganisatie 
het levenslicht aanschouwen, in welker handvest aan het vraagstuk 
tier werkgelegenheid, mede in zijn internationale aspecten, een 
afzonderlijk hoofdstuk zal zijn gewijd. 

II. 

Hoewel het inzicht in de internationale aard van het vraagstuk 

Bank Review Januari 1947, blz. 23/4. Vgl. ook J. M. Keynes, The Balance 
of Payments of the United States, Economic Journal 1946, blz. 179, spre- 
kende over de Verenigde Staten: ,,it is certain that the public demand for 
vigorous Government action to meet any serious or prolonged unemploy- 
ment will be intense". 
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algemeen is, zal men er niettemin mee moeten rekenen dat uiter- 
aard iedere regering zich in de eerste plaats verantwoordelijk zal 
gevoelen voor de werkgelegenheid in het eigen land en dat de 
werkgelegenheidspolitiek zal worden gevoerd door de overheid van 
ieder land afzonderlijk. Deze omstandigheid brengt gevaren met 
zich. Het is, naar de ervaring leert, geenszins denkbeeldig dat een 
zuiver nationale werkgelegenheidspolitiek middelen te baat zal 
nemen, welke weliswaar aan de binnenlandse werkgelegenheid ten 
goede komen, doch eiders juist werkloosheid in het leven roepen, 
en bovendien de strekking kunnen hebben ten nadele van allen de 
ontplooiing van de internationale ruil en daarmee de arbeidsver- 
deling te belemmeren. De inschakeling in het wereldverkeer brengt 
immers het risico mee, dat van buitenaf optredende, moeilijk te 
voorziene en te beheersen storingen het welslagen van een op 
binnenlandse stabiliteit gerichte politiek bedreigen. Gemakkelijk 
kan derhalve de gedachte post vatten d a t e r  noodzakelijk een 
zekere tegenstelling bestaat tussen het ideaal der volledige werk- 
gelegenheid en de beginselen ener vrije en open wereldhuishouding. 
Meermalen is dan ook in de laatste jaren bij de gedachtenwisseling 
over de ,,full employment" betoogd, dat een vrije uitwisselin.R van 
goederen en diensten niet of moeilijk verenigbaar is met een 
beheersing van het peil der werkgelegenheid en dat men terwille 
van dit hoge doel de voordelen, welke een onbelemmerde wereld- 
handel met zich brengt, ten dele zal moeten prijsgeven. 

Indien dit alternatief werkelijk onvermijdelijk zou zijn, zou dit 
betekenen dat de zo vurig begeerde ,,full employment" slechts ten 
koste van een belangrijk offer zou kunnen worden verwezenlijkt. 
Over her bereiken van dit ideaaI zou een zware schaduw komen te 
liggen. Welk een antinomie zich hier zou voordoen blijkt we1 ten 
scherpste uit het felt, dat tezamen met de volledige werkgelegen- 
held juist de bevrijding van de wereldhandel uit zijn gedurende de 
laatste decennia steeds drukkender geworden kluisters onder de 
desiderata der economische na-oorlogspolitiek voorop staat. Dit 
verlangen moge minder tot de algemene verbeelding spreken dan 

het bezweren van het spook der werkloosheid, en daardoor in min- 
dere mate gemeengoed zijn, in deskundige kringen is men het er 
vrijwel over eens dat een reconstructie van de ontwrichte wereld- 
huishouding een der belangrijkste voorwaarden is voor het herstel 
van de door de oorlog zozeer geschokte welvaart. In de talloze 
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rapporten en andere schrifturen over de herstelvraagstukken na de 
oorlog wordt de noodzaak hiervan dan ook steeds weer in het 
lichi gesteld. 

Voor de J~ieuwe opl)ouw van een inten~atiozlaal geldstelsel wer- 
dc, n nog~ tijdc'ns de oorlog te Bretton Woods de g,ondsla~en 
gelegd. Van de aanvang af heeft de bedoeling voorgezetell de in- 
ternationale samenwerking niet te beperken tot het betalingsver- 
keer e~l de credietverlenit~g, maar haar mede t, it te strekken tot 
het handelsverkeer eta de hmldelspolitiek, eta daarbij zoveel moge- 
lijk bestaande handelsbelemmeringen te doen verdwijnen c'n her 
ontstaan van nieuwe tege~a te gaan. Door de oorlogvoere~de demo- 
cratie6n is her tlastreven van (lit doe1, in niet mindere mate dan de 
,,full employment", van het Atlantic Charter af als een der oorlogs- 
of liever vredesoogmerken geproclameerd. In het ,,Mutual Aid 
Agreement", in Februari 1942 tussen Engeland en de Verenigde 
Staten gesloten, eta in de daarop volgende lend-lease-overeenkom- 
sten met de overige geallieerden, werd door partijen de verplich- 
ting aanvaard na de oorlog gezamenlijk stappen te ondernemen 
om te komen tot ,,the elimination of all forms of discriminatory 
treatment in international commerce and the reduction of tariffs 
and other trade barriers". 

Bevordering vat] de wereldhandel, in bet bijzonder in de vorm 
van een multilaterale ruil, behoort ook tot de in de desbetreffende 
overeenkomst uitclrukkelijk aangewezen oogmerken van her Inter- 
nationale Monetaire Fonds. Een door de conferentie van Bretton 
Woods aangenomen resolutie wijst op de noodzaak de door haar 
tot stand gebrachte afspraken aan te vullen met een internatiot~ale 
overeenkomst tot het wegnemen van de handelsbelemmeringen ~). 
Het Amerikaanse initiatief tot het houdell van een conferentie over 
weretdhandel eta werkgelegenheid lig~: derhatve geheel in de lijn 
van de tijdens de oorlog begonnen era destijds reeds geprojecteerde 
ontwikkeling. 

Deze ,,Proposals" der Amerikaanse regeritlg berusten op de ~e- 
dachte, dat her verzekeren van de volledige werkgelegenheid en 
bet verminderen en tegengaan der handelsbelemmeringen tezamen 
nodig zijn om tot een betere nationale economische orde en herstel 
van de welvaart te komen en koppelen daarom de twee onder- 

1) United Nations Monetary and Financial Co~ffe,ence, Final Act and 
Related Documents, Washington 1944, blz. 24. 
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werpen aan elkaar. Aangenomen wordt derhalve, dat beide doel- 
einden verenigbaar zijn, ja sterker, dat beide ten nauwste samen- 
hangen en slechts in onderling verband verwezenlijkt kunnen 
worden. Deze opvatting omtrent de onderlinge verhouding van de 
twee doeleinden staat dus tegenover die, volgens welke beide een 
min of meer scherpe tegenstelling vormen. Bij de internationale 
besprekingen der laatste jaren is tussen beide richtingen een strijd 
gevoerd, welke ertoe heeft geleid dat in de opeenvolgende ont- 
werpen van het handvest van de Internationale Handelsorganisatie 
in steeds sterkere mate rekening is gehouden met de mogelijkheid 
dat bescherming van de werkgelegenheid het beperken van de 
vrijheid van het handelsverkeer kan vereisen. 

III. 

Hoe men ook moge denken over de practische mogelijkheid, een 
op volledige werkgelegenheid gerichte politiek te verenigen met 
een vrij multilateraal handelsverkeer, de wenselijkheid hiervan is 
niet of nauwelijks betwist. Vrijwel iedere econoom zal het 
prijsgeven van de voordelen van een optimale internationale 
arbeidsverdeling, zelfs wanneer hij dit terwille van de werkge- 
legenheidspolitiek ollvermijdelijk en gerechtvaardigd acht, als een 
betreurenswaardig offer beschouwen. Van de waarde der arbeids- 
verdeling in her algemeen en der internationale arbeidsverdeling 
in her bijzonder is iedere beoefenaar der economische wetenschap 
sinds zijn eerste kennismaking met dit vak zozeer doordrongen, 
dat het wel overbodig mag heten in den brede aan te tonen hoe 
noodlottig het zou zijn wanneer de beide middelen, die de genees- 
heren voor her herstel van her zieke en verzwakte economische 
bestel onzer dagen nodig achten, door de patient niet tezamen 
verdragen zouden ktlnnen worden. 

Toch is het voor een goed begrip van de betekenis van een 
dergelijk alternatief nodig enkele facetten ervan nader te bezien. 

(1) Hoezeer ook de voordelen van de hlternationale arbeids- 
verdeling algemeen erkend worden, in de laatste tijd komt men nu 
en dan de opvatting tegen dat tengevolge van de ontwikkeling van 
de teclmiek de vestigingsplaats der productie van minder invloed 
op de kosten is dan vroeger her geval was, en dat derhalve de 
voordelen der internationale arbeidsverdeling geringer moeten wor- 
den aangeslagen dan voorheen. Hieruit zou dus volgen dat bet 
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afzien van deze voordelen ter wille van de werkgelegenheidspol i t iek 
niet aI te zwaar  zou behoeven te worden geteld. 

Een volledige bespreking van deze stelling zou een studie op 
zichzelf vereisen. Opgemerk t  kan echter worden dat een eniger-  
mate overtuigend bewijs voor deze bewering nimmer is geleverd, 
terwijl zeer veel ertegen spreekt  5). Er is niets war el" op wijst, dat 
de relatieve kostenverschillen welke voor de internationale ruil 
beslissend zijn in betekenis verminderen.  Dat  van een a lgemene 
nivellering der productiviteit  geen sprake  is, blijkt ook uit het felt 
dat de oude, het hoogst  ontwikkelde industriestaten ondanks een 
hoog toonpeil voor de meeste industrieproducten de were ldmarkt  
hog steeds beheersen. Ten aanzien van de grondstoffenproduct ie  
doen de natuurlijke oorzaken der kostenverschillen onverminderd 
haar  invloed gelden. Vele moderne product ieprocessen vereisen 
vele grond-  en hulpstoffen, die slechts op bepaalde  plaatsen voor-  
komen, uit atle hoeken van de wereld ~). Voorts  is te bedenken 
dat productie in het groot  een ruime markt  eist; bescherming m a a k t  
bet moeilijker van de voordelen van productie in her groot  en daa r -  
mee van de voorui tgang der lechniek profijt te trekken ~). De ver-  
laging van de t ransportkosten verkleint de betekenis van een factor  
die de ruil belemmert ;  bij kleinere verschillen in de product iekos-  
ten dan tevoren is daardoor  ruil voordelig geworden.  

Er is geen uitgebreid onderzoek voor nodig om in te zien, dat  
hog steeds in ver reweg de meeste landen bet welvaartspei l  in hoge 
mate van tie internationale ruil a fhan~t  en dat  economische zelf- 
genoegzaamheid  een aanmerkel i jke daling van her welvaartspeil  
met zich zou brengen. Zelfs wanneer  als resultaat  van de econo-  
mische ontwikkeling de omvang  van de internationale handel 
relatief of zelfs absoluut zou achterui tgaan,  mag  men hieruit niet 

5) Zie voor deze kwestie i.h.b. Viner, The Prospects for Foreign Trade, 
t.a.p, en verder o .m.D.H.  Robertson, The Future of International Trade, 
Economic Journal I938; E Staley, World Economy in Transition, New 
York 1934, blz. 19 e.v. en blz. 8l e.v.; F. Hilgerdt, The Case for Multila- 
teral Trade, American Ec~3nomic Revie, w 1943, Supplement, blz. 405; The 
Principles of Trade, The Economist, I Jannari 1944 blz. 4; G. Haberler, 
Some Factors Affecting the Future of International Trade and International 
Economic Policy, in S. E. ltarris c.s. Economic Reconstruction. New York 
--l.onden 1945, blz. 321 e.v.; A. G. 13. Fisher, International Implications of 
Full Employment in Great Britain, Londen--New York 1946, blz. 172 e.v. 

~) Stale',,, World Economy i~l Transition, blz. 23 e.v., g:,eeft een aantal. 
sprekende voorbeetden. 

~) Vgl. L. Robbins, The Great Drepression, Londen 1934, blz. 184. 



707 

afteiden dat de resterende handel niet van vitale betekenis voor het 

economische leven is. Men kan de economische betekenis van de 
buitenlandse handel niet alleen afleiden uit de omvang ervan; een 

betrekkelijk gering handelsvolurne kan in het economisch leven 
van een lancl een essentiC~le functie vervullen i ) .  Ook al ware 
bewezen dat de comparatieve koslenverschillen tussun de landen 
kleiner worden en tengevolge daarvan het volume van de inter- 
nationale ruil cle neiging heeft geringer te worden, dan zou hierin 
geen rechtvaardiging zijn te vinden voor maatregelen om de handel 
daarenboven nog verder te beperken. 

(2) Zij, die volledige werkgelegenheid en vrije wereldhandel 
als alternatief stellen doen her dikwij]s voorkomen alsof het niet 
twijfelachtig is hoe cle keuze moet uitvallen en dat in ieder geval 
het verzekeren van her gewenste peil der werkgelegenheid cle voor- 
keur verdient. Het staat niet aan tie economische theorie om in 
]aatste instantie te beslissen, hoe in dit geval van een conflict der 
doelstellingen de keuze zal moeten uitvallen. Wel kan zij echter 
een waarschuwend woord ]aten horen tegen een al tever  doorge- 
voerd dogmatisme, zo dit nodig mocht blijken natuurlijk naar beide 
zijden. Op her ogenblik is her in het bijzonder de ,,full employ- 
ment", (lie volgens sommigen in alle omstandigheden moet preva- 
]eren. De stabilisatie der werkgelegenheid op een hoog peil wordt 
sores beschouwd als een opperste doel, dat ongeacht alle andere 
overwegingen om zichzelfs wil moet worden verwezenlijkt. Om 
aan te tonen dat het werkgelegenheidsdoel zwaarder weegt dan 
de ontplooiing der arbeidsverde]ing merkt men dan wel op dat de 
internationale hande] daarentegen geen doe] op zichze]f doch 
slechts een midclel is ~). 

Op deze wijze woMt  evenwel her alternatief niet zuiver gesteld. 
Inderdaad moet worden toegegeven, dat her verzekeren van vol- 
doende werkgelegenheid niet alleen van belang is wegens de 
ecnomische goederen, die de arbeid oplevert, maar mede uit 
sociaal, moreel en politiek oogpunt. De werkgelegenheid verkrijgt 
de rang van doel op zichzelf evenwel slechts, doordat men haar 

~) Vgl. W. R8pke, International Economic Disintegration, Londen enz. 
1942, blz. 31 e.v.; J. B. Condliffe, The Reconstruction of World Trade, 
Londen 1941, blz. 61/2, en Viner, The Prospects for Foreign Trade, t.a.p. 
blz. 132. 

~) Vgl. b.v. The New Liberalism, The Economist 19 Februari t944, blz. 
233; een ander voorbeeld aangehaald bij Heilperin, The Trade of Nations, 
blz. 124. 
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vergelijkt met onvrijwillige werkloosheid,  gepaard  gaande  met 
inkomensvermindering,  sociale declassering en demoralisatie als 
het alternatief.  Voor ver reweg tie meesten blijft de arbeid, zeker 
wanneer  zij zekere grenzen overschrijdt,  in hoofdzaak  een middel, 
dat  men gaarne,  zo het mogelijk ware, in mindere mate zou 
toepassen. 

Evenmin a]s het verrichten van arbeid is de internationale ruil 
doel op zichzelf; ook deze heeft in beginse[ slechts betekenis als 
een middel tot vergroting van de welvaart. Men dient anderzijds 
evenwel niet uit bet oog te verliezen, dat het economisch inter- 
nationalisme niet minder dan de werkgelegenheid een ide~le waar- 
de heeft. We kunnen weliswaar niet meet zo gemakkelijk als 
Cobden geloven dat vrijhandet tie vrede waarborgt, maar evenmin 
kan men zich aan het inzicht onttrekken, dat handelsbelemme- 
ringen kunnen leiden tot wrijvingen tussen de staten*). 

Zij, die de volledige arbeidsbezetting verheffen tot een voI- 
strekte eis, waarvoor onvoorwaardelijk ieder ander belang moet 
wijken, verwaarlozeu hog iets anders. Zij vergeten dat de roep 
om volledige arbeidsbezetting geen uiting geeft aan een verlangen 
om zwaar te zwoegen voor een karig en armelijk bestaan, doch 
dat de eis vail voldoende werkgelegenheid steeds is gekoppekl aan 
de wens naar een hoog en stijgend levenspeil. Men wil tie sociale 
en economische zekerheid verbinden met de vooruitgang'-'). Voor 
het bereiken van dit laatste is de internationale arbeidsverdeling 
een tier krachtigste middelen. Wanneer men terwille van de vol- 
ledige werkgelegenheid dJt middel prijsgeeft, wordt ook aan dat- 
gene, wat als primair doel wordt nagestreefd, veel van zijn inhoud 
en bekoring ontnomen. ,,It is senseless to cure unemployment by 
reducing the level of economic efficiency" "~), en althans is dit het 
geval zolang men niet met zekerheid weet d a t e r  geen andere 
middelen zijn om het vraagstuk op te tossen. Vooral in de door 
de oorlog verarmde landen moet men wel zeer voorzichtig zijn 

1) VRI. L. Robbms, Economic Planning and International Order, Londen 
1937, blz. 319 e.v. en The Economic Causes of War, Londen 1939, i.h.b. 
blz. 88 e.v., alsmede Staley, World Economy in Transition, blz. 123 en H. C. 
Simons, Trade and the Peace, in S. E. Harris c.s., Postwar Economic 
Problems, New York--Londen 1943, blz. 148/9. 

'~) Vgl. b .v .A.H.  Hansen, Economic Policy and Full Employment, New 
~ ork--l_onden 1947, btz. 26. 

:~) R. Nm'kse, International Monetary Policy and the Search for Econo- 
mic Stability, American Economic Review, 1947, Supplement, blz 572. 
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met middelen, die de productiviteit van de arbeid verminderen. 
Hiertegenover wordt  nu wel gesteld, dat de argumenten ten 

gunste van de internationale arbeidsverdeling slechts gelden wan- 
neer alle productiekrachten in gebruik zijn ~). Wanneer  deze voor- 
waarde niet is vervuld, en door b.v. invoerbeperking tevoren 
braakliggend productievermogen wordt ingeschakeld, zou er een 
nettowinst zijn. Van ecn offer en dus ook van een alternatief zou 
derhalve niet gesproken kunnen worden. Deze redenering is even- 
wel slechts aanvaardbaar  wanneer  vast zou staan dat de braak- 
liggende productiekrachten niet ingeschakeld zouden kurmen 
wordcn op een wijze die in overeenstemming is met een optimale 
arbeidsverdeling. Ook is te bedenken dat de werkloosheid wellicht 
slechts tijdelijk is, het verlies door de inbreuk op de beginselen 
der arbeidsverdeling evenwel waarschijnlijk blijvend, daar nu een- 
maal bestaande handelsbelemmeringell gevestigde belangen plegcn 
te scheppcn en daardoor  blilkens de ervaring zeer moeililk weer 
verdwijnen. 

Hoewel bet dus theoretisch denkbaar  is, dat door handelsbelem- 
meringen, vooral wanneer  deze van tijdelijke nard zijn, de werkge- 
legenheid kan wordcn bevorderd zonder dat er tegenover staat dat 
productiekrachten worden onttrokken ann een bestemming, waarin 
zij bij een optimale arbeidsverdeling een grotere opbrengst  zouden 
kumlen afwerpen, zal het er practisch nagenoeg steeds op neer- 
komen dat bet bevorderen van de werkgelegenheid door middel 
van handelsbelemmeringen inbreuk maakt op de gunstigste 
arbeidsverdeling. 

Hiermee is niet gezegd dat dit offer ter wille van de werkge- 
legenheid nooit gerechtvaardigd zou zijn. Wel is evenwel nodig, 

dat men zich duiclelijk rekenschap geeft van de kosten welke een 

bepaalde politick met zich brengt, en de keuze niet doet berusten 
op een dogmatische voorkeur, doch op een lmchter en zakelijk 
afwegen van de w~of  en nadelen. Aldus beschouwd staat her niet 
bij voorbaat  vast dat onder nile omstandigheden een strikt vast- 
houden aan de maximal'e werkgelegenheid de voorkeur verdient ~). 

1) Vgl. b.v.W. Beveridge, Full Employment in a Free Society, Londen 
1944, blz. 209, c,n T. Balogh, The International Aspects of Full I'mploy- 
ment, in Oxford University Institute of Statistics, The Economics of Full Em- 
ployment, Oxford t945, blz. 134/5. 

~-) tn deze geest ook F. Benham, Full Employment and International 
Trade, Ecoilomica 1946, blz. 159. 

Econ. 1947. 47 
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Het inzicht in tie alternatieve kosten van een belemmerende 
handelspolitiek zal er vooral toe moeten leiden dat men tracht dit 
conflict te vermijden door te zoeken naar middelen, die niet een- 
zelfde nadeel met zich brengen. 

(3) Boven is opgemerkt, dat her ideaal van een vrijere wereld- 
handel algemeen wordt gedeeld. Deze stelling kan wellicht twijfel 
wekken. Blijft, zal men zich welticht afvragen, de geestdrift voor 
dit doel niet beperkt tot de voorstanders van een zo gering moge- 
lijke overheidsbemoeiing met her economisch leven, kan her enige 
aantrekkingskracht hebben voor hen, die het laisser-faire verwer- 
pen, en geleide economie of socialisme in hun vaandel hebben 
geschreven? Wanneer  men een vergaande overheidsleiding van 
het economisch leven nodig acht, zal men niet geneigd zijn inter- 
nationale betrekkingen tot een reservaat voor bet vrije spel tier 
krachten le maken. Ogenschijnlijk zullen velen inbreuken op de 
vrije wereldhandel terwille van de werkgelegenheid bezwaarlijk 
als een offer beschouwen, daar men toch in ieder geval ook de in- 
ternationale ruil binnen de sfeer der overheidsleiding wil betrekken. 

Een dergelijke redenering miskent evenwel de eigenlijke kern 
van her vraagstuk. De bij de bespreking van deze materie dikwijls 
gebezigde terminologie maakt het ontstaan van deze misvatting 
begrijpelijk, terwijl ook erkend moet worden dat dikwijls vertogen 
te~ gunste van een door minder staketselen betemmerde wereld- 
handel voortvloeien uit een voorkeur voor het economisch libera- 
lisme en niet steeds worden vrijgehouden van liberaal-idcologische 
bijmengselen. Her vraagstuk, dat eigenliik in her geding is, staat 
in beginsel echter los van de tegenstelling tussen laisser-faire en 
geleide economie; het belang, waarvoor men in de strijd tegen de 
handelsbelemmeringen opkomt, is onafhankelijk van de econo- 
mische orde en bestaat voor ieder land, welk stelsel van econo- 
mische organisatie het ook heeft. 

Wanneer thans wordt gepleit voor een ,,vrijere" wereldhandel, 
betreft dit niet de wijze waarop de internationale ruil dient te wor- 
den georganiseerd of zich technisch moet voltrekken, niet de vraag 
of tie handel moet worden overgelaten aan vrij beslissende 
inctividuele subjecten dan wel onderworpen aan rain of meet 

gedetailleerde overheidsvoorschriften of zelfs in handen gelegd 
van overheidsorganen. Her eigenlijke doel, waarop de tegenwoor- 
dige pogingen o m t e  komen tot een ruimere wereldhandel zijn 
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gericht, is ecn zo volledig mogelijke ontplooiing van de internatio- 
nale arbeidsverdeling. De bekende voordelen hiervan zijn bij over- 
heidsleiding van het economisch leven of voor socialistische landen 
niet geringe~" dan bij staatsonthouding. Het is ook zeer wel denk- 
baar, dat de economische politiek van een geleide of socialistische 
volkshuishouding erop is gericht van die voordelen op maximale 
wijze profijt te trekken, door zich bij de beslissingen betreffende 
de buitenlandse handel te latch leiden door kostenoverwegingen. 
In de literatuur over het socialisme is deze gedachte dan ook meer- 
malen uitgewerkt a). 

lets anders is natuurlijk, of men in de practijk mag verwachten 
dat in een geleide verkeershtfishouding of een socialistische staat 
de geneigdheid zal bestaan overeenkomstig dit gezichtspunt te 
handelen. Zelfs in landen met een in beginsel vrij economisch 
stelsel is de verleiding om van het pad der optimale arbeidsver- 
deting af te wijken onweerstaanbaar gebleken. Wel heeft veelal 
voortschrijdende overheidsbemoeiing de neiging gehad de handels- 
belemmeringen te doen toenemen. Nog groter wordt de karts hierop, 
wanneer de overheid of haar organen zelf de handel geheel of 
gedeeltelijk tot zich trekken. Dikwijls is gebleken, dat regerings- 
instellingen zich in mindere mate door kostenoverwegingen laten 
leiden dan particulieren. ,,It is well known that governments rarely 
follow the rule of buying in the cheapest market without regard 
to any other consideration", aldus Viner, die daaruit concludeert: 
,,The shift of economic activity from private to government auspices 
thus tends automatically to increase the barriers to foreign 
trade" "). De practische mogelijkheid, dat een land met een collec- 
tivistisch economisch stelsel zich naar de wetten der internationale 
arbeidsverdeling zal gedragen, achten velen dan ook gering~).  

a) Zie hiervoor B. F. Hoselitz, Socialist Planning and lnternahonal Eco- 
~emic Relations, American Economic Review 1943 en de daar genoemde 
literatuur, alsmede R. Moss6, L'~conomie col[ectiviste, Parijs 1939, blz. t85 
e.v. De monografie van W. Kapp, Planwirtschaft und Aussenhandel, Luik 
1936, geeft over dit onderwerp slechts enkele opmerkingen (blz. 113/4), 
die in dezelfde richting gaan. 

2) j. Viner, Trade Relations between Free-Market and Controlled Econo- 
mies, League of Nations, Gen~ve 1943, blz. 72. Vgl. in dezelfde geest K. 
E. Knorr, The Functions of an International Trade Organization: Possi- 
bilities and Limitations, American Economic Review 1947, Supplement, hlz. 
543. 

~) Zeer pessimistisch in dit opzicht b.v. Simons, Trade and the Peace, 
t.a.p., blz. 143. 
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Rusland heeft zich tot dusver buiten het streven naar een nieuwe 
internationale economische orde gehouden, al wordt  in het ont- 
worpen charter voor de wereldhandel aan de specifieke vraag-  
stukken die ,,state tracling" met zich brengt afzonderlijk aandacht  
geschonken t) .  Ondanks dit alles blijft her echter waar,  dat het 
vraagstuk hoe economische stabiliteit en optimale internationale 
arbeidsverdeling zijn te verzoenen zich in beginsel ook in een 
geleide of socialistische economie voordoet. 

Wanneer  bij cle internationale besprekingen van de laatste jaren 
en de daaruit voortgekomcn organcn een vrijere wereldhandel als 
doel wordt geproclameerd, dient men dit oogmerk dus niet te ver- 
eenzelvigen met vrijhandel in orthodoxe zin maar op te vatten als 
het bevorderen van ten optimale interilationale arbeidsverdeling, 
hetgeen logisch iets geheel anders is-'). Dit doel zegt niets ore- 
trent de methode waarmee het wordt  nagestreefd, en shlit stellig 
niet , ,plaiming" als middel uit. Men kan zelfs zeggen, dat de 
nieuwe organen en regelingen zi n ontsproten aan her inzicht, dat 
een volstrekt laisser-faire ontoereikend is; men wil welbewLlst een 
orde scheppen met tal van regelingen en bepalingun, om de anar- 
chie van tegen un naast elkaar werkende nationale maatregelen te 
beteugelen on de moeilijkheden, welke ontstaan wanneer  ieder land 
aan zijn eigen moeilijkheden is overgelatun, te ondervangen a). 

Het zou eigenlijk aanl)evelinR verctiel~en deze doelstelling niet 
aan te duiden met benaniingen, die al te sterke associaties opwek- 
ken met vrijhandel in de geest van laisser-faire. Lerner heeft de 
kern van datgene, wat men nastreeft, ,,the principle of nondiscri- 
mination" Renoemd~). Tegen deze term rijst het bezwaar,  dat 

1) Vgl. nog A. Oerschenkron, Russkt and the International Trade Orga-  
nization. American l{conoinic Review 1{!-17, Sul~plenieIll en R. F..Mikesclt,  
(~uanlilalivc, aild t-~xchan~e Restricl ioi is tll lder tile I.T.O. Charier, 4mc, rican 
KCOllOllliC I@view 1947, blz. 364 ex. 

:~) Aldus ook Staley, World Economy hi Transition, blz. 1t7 e.v. en 267, 
Coildliffe, The [geconstruclicm of \Vorld Trade,  blz. 3,q 9 cn E. I:. Sch-i- 
reacher, t'~cononlic Journal 1945 (boekhuspreking),  blz. 97. 

a) Vffl Trade and Employmei~t, The Economist 15 Januari 1944, blz. 65. 
(,,There is no incomlmtibi l i ty between tile categorical imperatiee of full 
el l lp loyl l le l l l  and lhe o b j c c l i r e . ~ ,  " of lhe old orthodoxy of international trglde. 
I~tlt the cotllbillud objective of nlaxlmtlrtl Irade callnot be achieved hy lt-ie 
orthodox instrumentalities - -  that is, by the lack of conscious instrumenta- 
lities on which tile old orthodoxy relied. Thus ( . . . )  there must be some 
t~urposive direction of i l l ter l lat ional trade '+ ) en J. Tinber,,,en, hl tcrnat ioi la le 
economische samenwerldng, l'~con. Sial. Ber. 1 Au~. 194`5, blz. ,58. 

4) A. P. Lerner, Economic l_iberalism in the Postwar  WorM, i11 Postwar 
Economic Problenls, blz 136. 
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men onder discriminatie en haar tegendeel verschillende dingen 
kan verstaan. In de cerste plaats kau men hier denken am~ mo~o- 
polistische of monopsonistische discriminatie, welke tot de zuiver 
commerci/~le practijken behoort en niet volstrekt onverenigbaar is 
met een volledige vrijhandel. Meestal bedoelt men in de handels- 
politick met ,,nollctiscrimination" dat ecn land zii~ partners alle 
op gelijke voet I)ehandelt. l-let is evc~awel gee~szins zeker, dat men 
op deze wijze steeds it~ overecnstemming handelt met datgene, wat 
door de wetten tier arbeidsverdeling wordt vereist, lndicn een land 
zich genoopt  acht zijn i~woer te verminderen, moet het, zo het niet 
wil discrimineren, zijn aankopen in alle landen waaruit  her goede- 
ten betrekt naar evenredigheid beperken, l-let is evenwel zeer goed 
denkbaar dat bet op grond van koste~overweghagen voordeliger 
zou zij~l de aankopen in het c, ne lmld sterker te heperken dan in 
het andere. 

Ee~3 betere uitdrukking voor datgc, ne w,-at meia thans beoogt is 
economisch internationalisNle. Deze term zal in bet navolgende 
vooral worden gebezigd: wanneer van een vrije wereldhandel of 
een open stelsel ~) wordt gesproken wordt daarmee hetzelfde 
bedoeld. 

(4)  De gevolgen, welke een politick, die ter wille van de natio- 
llale werkgelegellheid inbreuk maakt op het economisch inter- 
nationalisme, voor de internationale arbeidsverdelillg met zich 
brengt, komell in een hog duidelijker licht te staan wamleer men 
let op de methoden die, voor het geval vm~ een tegenstelling tussen 
beide oogmerken, voor deze politiek worden aanbevolen. 

De van oudsher bekende middelen tier hamtelspolitiek, bescher- 
mende invoerrechten e~ uitvoersubsidies, zijn in de laatste decennia 
op de achtergrond gekomen. Htul plaats is ingenomen door de 
kwm~titatieve i~woerbeperkingen in ¢.le vorm vooral van contingen- 
teriJ~gen et~ deviezeHrestricties. Men is bet er over eet~;, dat deze 
methodcn de internationale arbeidsverdeling op veel drastischer 
wijze belemmeren da~l ilwoerrechten, tenzij deze prohibitief zijn '-'). 

~) Een vooral door Fisher, Intrnational Implications of Full Employment, 
gc'bezi.~de uitdrukking. 

~) Zie voor een vergelijking vail kwantitatieve invoerbeperkingen (contin- 
~enteriilg en deviezenrestrictie) i.h.b. (]. Haberler el~ S. Verosta, Libera[e 
und planwirtschaftliche Handelspolitik, Berlijn 1934, blz. 84 e.v., en O. 
Haberler en M. Hill, Quantitative Trade Controls, Oen~ve 1943, alsmede 
Viner, Trade Relations between Free-Market and Controlled Economies, 
blz. 21 e.v., 60 e.v. 
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De recente pogingen om te komen tot een vermindering van tie 
handelsbelemmeringen richten zich dan ook in het bijzonder tegen 
deze vormen van handelspolitiek. De overeenkomst betreffende 
he[ Internationale Monetaire Fonds en het handvest van. de 
geprojecteerde lnternationale Handelsorganisatie stellen zich beide 
het afschaffen hiervan ten doel. Anderzijds zijn het juist deze 
middelen welke worden aanbevolen door de voorstanders van 
een nationale werkgetegenheidspolitiek voor her geval van een 
botsing tussen clit doel en het economisch internationalisme, 
daar zij krachtiger en sneller werken dan invoerrechten en het 
effect ervan veel nauwkeuriger vooraf is te bepalen. Hier blijkt 
dus dat, zo het alternatief niet is te ontlopen, de binnenlandse 
stabiliteit slechts is te verkrijgen ten koste van een ingrijpende 
verstoring der internationale betrekkingen. 

Hierbij komt nog lneer. Een voile ontplooiing van de arbeids- 
verdeling is slechts mogelijk bij een stelsel van lnultilaterale ruil, 
waarbij derhalve de opbrengst van cle uitvoer naar een bepaald 
land vrijelijk elders kan worden besteed. De genoemde methoden 
hebben reeds op zichzelf ill de practijk veelal de strekking het 
multilaterale stelsel te doorbreken en te vervangen door een reeks 
bilaterale betrekkingen. Daarenboven worden bilaterialisme, als- 
mede blokvorming, regionalisme of ,,phlrilateralisme", dikwijls 
opzettelijk aanbevolen als bruikbare of zelfs noodzakelijke mid- 
delen om de binnenlandse werkgelegenheid te beschermen. Door 
de voorstanders van het economisch internationalisme worden deze 
methoden daarentegen zeer in her bijzonder verfoeid, daar zi i meet 
dan enig anclere schadelijk zijn voor de ontplooiing van de inier- 
nationale arbeidsverdeling ~). Hier blijkt dus imgmaals: waimee, 
ter wille van de werkgelegenheid eeil met het economisch internatio- 
nalisme strijdige poliliek wordt gevoerd, zullen methoden worden 
toegepast welke voor de olltptooiing der internaiionale arbeids- 
verdeling een zeer ernstige belemmering vormen, ernstiger clan die 
welke zelfs hoge invoerrechtell met zich brengen. 

De bespreking van deze vier punten heeft, wellicht ten over- 
vloede, nader in het licht gesteld voor welk een pijnlijk dilemma 
de economische politiek zich gesteld zou zien indien bet juist ware 
dat het verzekeren van een hoog en stabiel peil der werkgelegen- 

~) Vgl. H. S. Ellis, Bilateralism and the Future of International Trade, 
Princeton 1945, blz. I: bilateralism is ,,the device most restrictive upon 
the vohune of international trade". 
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held niet te verenigen zou zijn met het economisch internationalis- 
me. Is dit alternatief echter werkelijk onvermijdelijk? Aan deze 
vraag zijn de navolgende beschouwingen gewijd, zonder er even- 
wel aanspraak op te maken het door deze vraag opengesloten ter- 
rein volledig te bestrijken, daar zulks in her bestek van een artikel 
als dit niet mogelijk is. 

IV. 

Reeds is gebleken d a t e r  omtrent de onderlinge ~'erhouding van 
een zo ruim mogelijke ontplooiing der internationale arbeidsver- 
deling en het verzekeren van een stabiel en hoog peil der werk- 
gelegenheid - -  hoe zou her bij een economisch vraagstuk anders 
z i j n ! -  een verscheidenheid van opvattingen bestaat. Enerzijds 
komt men de mening tegen, dat beide onverbrekelijk aan elkaar 
zijn verbonden, dat beide doeleinden, wel verre van met elkaar in 
botsing te komen, slechts gezamenlijk kunnen worden verwezen- 
lijkt. Volgens deze zienswijze is de ontwikkeling van de wereld- 
handel voorwaarde voor de volledige arbeidsbezetting en omge- 
keerd. Het nastreven of bereiken van bet ene doel zou derhalve 
automatisch ook ten gunste van het andere doel strekken. Lijnrecht 
hiertegenover staat de opvatting, d a t e r  tussen beide een nood- 
zakelijke, inherente tegenstelling bestaat, zodat men noodge- 
dwongen tussen hen een keuze zal moeten doen. 

Beide extreme standptmten hebben in hun zuivere vorm en tot 
in hun uiterste consequenties slechts weinig verdedigers. Veel 
gangbaarder, en naar zal blijken, veel beter geftmdeerd, is bet 
tussenstandpunt: het is mogelijk beide te verenigen, doch her ver- 
wezenlijken van beide doelstellingen tezamen stuit dikwijls op 
practische moeitijkheden en is slechts mogelijk wanneer aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Zo deze niet zijn vervuld, kan het 
nodig zijn het ene op te offeren aan het andere. Deze zienswijze 
laat weer ruimte voor zeer uiteenlopende meningen over tie moge- 
lijkheid het alternatief in de practijk te vermijden en over de op- 
lossing, welke in her geval van een botsing de voorkeur verdient. 

In deze paragraaf wordt eerst tie ,,optimistische" opvalting 
bezien, welke dus de ontplooiing van de internationale arbeidsver- 
deling en de volledige werkgelegenheid als onderling noodzakelijk 
verbonden, eigenlijk als twee zijden van eenzelfde zaak ziet. Deze 
zienswijze kan men lezen in verschillende passages van de Ameri- 
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kaanse Proposals ]or Consideration by an International Con[erence 
on Trade and Employment. Hierin wordt eenerzijds bet bereiken en 
handhaven van een volledige arbeidsbezett ing een noodzakelijke 
voorwaarde genoemd voor tie uitbreiding van de internationale 
handel ~). Dat eenzelfde verband in omgekeerde richting bestaat,  
wordt weliswaar in iets minder stellige vorm uitgesproken, maar 
toch wordt anderzijds opgemerkt  dat het verminderen van de han- 
delsbelemmeringen een belangrijke bijdrage tot het bereiken van 
ecn maximale werkgelegenheid zal kunnen leveren ~). 

Indien een dergelijke harmonie tussen beide doelstellingen inder- 
daad zou bestaan, zou (tit slechts tot verheugenis ktmnen stemmen. 
Jammer genoeg is het niet gewettigd zich aan deze illusie over te 
geven. Erkend moet worden, dat beide in beginsel verenigbaar 
zijn en tezamen verwezenlijkt kunnen worden, doch een waarborg 
voor een spontane, automatische harmonie is niet gegevcn; tie 
mogelijkheid van een botsing kan niet worden ontkend, en stellig 
is niet het verwezenlijken van een van beide op zichzelf reeds toe- 
reikend om ook het andere te verzekeren. 

Het zwakst gefundeerd in de , ,Proposals" is wel de verwachtmg 
dat het wegnemen van de handelsbelemmeringen op zichzelf vol- 
doende zou zijn om een bevredigende werkgelegenheid in het 
leven te roepen en in stand te houden. Zelfs de meest volledige 
vrijhandel verschaft immers geen waarborg  voor stabiliteit van de 
conjunctuur en tie werkgelegenheid. Ook wanneer  de wereld een 
economische eenheid zou zijn, zou daarmee de oorzaak van de 
conjunctuurschommelingen niet zijn verdwenen ~). 

Zelfs tie minder ver gaande stelling, dat een zodanige maatregel 
noodzakelijk aan tit werkgelegenheid ten goede moet komen, kan 
niet zonder voorbehoud worden aanvaard.  Reeds Adam Smith 
heeft er duidelijk op gewezcn, dat, wanneer  handelsbelemmeringen 
eenmaal bestaan, een plotseling opheffen ervan tot storingen kan 
leiden. , ,Humanity may in this cask require that the freedom of 
trade should be restored only by slow graduations, and with a 
good deal of reserve and circumspection. Were  those high duties 

1) Engelse uitgave (Cmd 6709) blz. 2; Nederlandse uitgave blz. 20/1. 
:~) Aid. blz. 3, resp. blz. 22/3. 
a) Vgl. voor dezelfde opvattmg: A. H. Hansen, Fiscal Policy and Busi- 

ness Cycles, New York 1941, blz. 449; League of Nations, Economic Sta- 
bility in the Pos~-\Var World, blz. 17; R. O. Hawtrey, Bretton Woods ft)r 
Better or Worse, 1.onden enz. t946, blz. 119 e.v. 
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and prohibitions taken away  all at once, cheaper  foreign goods of 
the same kind might be poured so Iast  into the home market,  as to 
deprive all at once many thousands of our people of their ordinary 
employment  and means of subsistence. The disorder which this 
would occasion might no doubt be very considerable"  ~). In ieder 
geval is op korte termijn op deze wijze voor de wercld als geheet 
geen belangrijke ve rgro tmg van tie werkgelegenheid te verwach-  
ten. Het is mogelijk dat op de duur de uitwerking gunstiger is, 
doch met zekerheid kan men zelfs dit niet z e g g e n " ) .  

Met meer recht laat zich het omgekeerde  verdedigen: dat he! 
bestaan van ,,full employment"  bevorderlijk is voor het bevriidcn 
van de wereldhandel  uit zijn kluisters, lnderdaad is een bevre- 
digende stand der werkgelegenheid een noodzakeli jke .voorwaarde 
om de strijd tegen de belemmeringen wm de handel met kans op 
welslagen op te nemen, zoals omgekeerd  de ervaring heeft geleerd 
dat in her bijzonder in tijden van depressie de neiging tot her nemen 
van protectionistische maatregelen bijzonder groot is. Het is een 
lout van vele vroegere pogingen om tot een vrijere wereldhandel 
te komen, dat men te weinig oog t~eeft gehad voor her verband 
tussen economische instabiliteit en bescherming a). Men heeft de 
handelspolit iek te veel als een op zichzelf staand vraags tuk  be- 
schouwd, zonder zich voldoende rekenschap te geven van de 
economische voorwaarden,  welke vervuld moeten zijn om de naties 
ertoe te kunnen bewegen het wapen der bescherming ongebruikt  
te laten. Her is niet te verwonderen,  dat in deze omstandigheden 
ondanks alle inspanningen die pogingen slechts uiterst weinig 

tas tbare  resultaten hebben opgeleverd. 

l) \Vealth of Nations. Bk IV, Ch. 1t, ed. Cmman 1, blz. 433. 
:z) V~l. A. Smithies, ,Multilateral Trade and Employment. American Eco- 

nomic Review 1947, Supplement, blz, 565/6, die na een beschouwing over de 
\'erschillende relevante factoren concludeert: ,,t"ronl a practical point of 
view, the only satisfactory course s~ems to be to assume that relaxation 
of trade barriers will be, in the long run, neutral in its effects on employ- 
ment". In een discussie, o.a. over dit artikel van Smithies, toonde H. S. Ellis 
(t.a.p. blz. 591) zich lets optimistischer, doch hij ~,in~, toch niet verder dan 
verlaging van invoerrechten ,,a minor method" tot oplossing van her werk- 
~ele~enheidsvraa~sh ¢ te noemen. J. Viner, International Finance in the 
Post-War World, Lloyds Bank Review October 1946, blz. 14 (ook in journal 
of Political Economy 1947, blz. 105) verwacht zelfs ,,rather a downward 
than an upward influence". 

a) Vgl. het betangwekkend overzicht van deze pogingen in het Volken- 
bondsrapport Commercial Policy in the Interwar Period: International Pro- 
posals and National Policies, Oenbve 1942. 



718 

Zolang in een land een meet dan normale werkloosheid bestaat 
is de neiging om de invoer te beperken en de uitvoer te stim,Jleren 
haast onweerstaanbaar. In deze omstandigheden wordt de inter- 
nationale ruil minder beoordeeld naar de voordelen welke de 
arbeidsverdeling met zich brengt dan naar de invloed op de werk- 
gelegenheid. Uitvoer wordt beschouwd als een factor die werk- 
gelegenheid schept, invoer (voorzover geen betrekking hebbend op 
binnenslands niet aanwezige grondstoffen e.d.) als nadelig voor 
de werkgelegenheid. Deze van oudsher populaire opvatting vindt 
thans bij de theorie meet waardering en steun dan enkele decennia 
geleden, toen zij als een mercantilistische en lang weerlegde 
dwaling gold 1). Eerst wanneer binnenslands een bevredigend peil 
van werkgelegenheid is verzekerd, zal men bereid zijn in- en uitvoer 
te beschouwen op de wijze welke de klassieke theoretische opvat- 
ring de enig gerechtvaardigde achtte: die waarbij de invoer wordt 
gezien als bet oogmerk van de ruil en de uitvoer als h.et daarvoor 
te brengen offer. Slechts bij volledige arbeidsbezetting zal men 
ten voile geneigd zijn van de voordelen der internationale arbeids- 
verdeeling gebruik ~e maken. 

Het verband tussen ,,full employment" en economisch internatio- 
nalisme is dus zo, dat dit laatste in veel sterkere mate afhangt van 
bet eerste dan omgekeerd '-'). 

Dat een poIitiek van volledige arbeidsbezetting bevorderlijk is 
voor het economisch internationalisme geldt evenwel slechts onder 
het voorbehoud dat deze politiek wordt gevoerd met behulp van 
middelen die niet de arbeidsverdeling belemmeren. De Amerikaanse 
,,Proposals", hoe optimistisch ook over de gunstige uitwerking van 
de volledige arbeidsbezetting op de handelsvrijheid, kunnen bet 
oog niet sluiten voor de tegengestelde mogelijkheid. Door aan te 
bevelen dat de werkgelegenheidspolitiek der afzonderlijke landen 
zodanig wordt gevoerd, dat zij niet in botsing komen met ,,inter- 
national undertakings designed to promote an expanding vohune 
of international trade and investment in accordance with compara- 
tive efficiencies of production" a), wordt stilzwijgend de mogelijk- 

1) v~I. A. H. Hansen, America's Role in the World Economy, New York 
1945, blz. 152/3 en H. Neisser, The Significance of Foreign Trade for 
Domestic Employment, Social Research 1946, blz. 30 e.v. 

"-') Vgl. Beveridge, Full Employment, blz. 210, 219 e.v.; Balogh, Inter- 
national Aspects of Full Employment, t.a.p, blz. 133; Trade and Employ- 
ment. The Economist 15 Januari 1944, blz. 64/5. 

a) T.a.p. blz. 3, resp. blz. 20/1. 
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held van een tegenstelting tussen werkgelegenheidspolit iek en 
economisch internationalisme erkend en de gedachte dat tussen 
beide een automatisch verband bestaat  losgelaten. 

Bovendien is te bedeuken dat zelfs indien de genoemde voor- 
waarden zijn vervuld, ell dus een gunstige sfeer voor de strijd 
tegen de handelsbelemmeringen is geschapen, zeker de bestaande 
barri~res niet als bij toverslag zullen verdwijnen. Zelfs om hier- 
onder een gedeeltelijke opruiming te houden zullen talrijke 
moeilijkheden moeten worden overwonnen. Slechts geleidelijke 
vorderingen zullen mogelijk zijn, en tenslotte zullen steeds een 
aautal,  op specifieke overwegingen (b.v. van militaire, sociale of 
fiscale aard)  berustende belemmeringen onaantas tbaar  blijken. 

V. 

De tegenpool van de zojuist besproken opvatting is die, welke 
tussen het economisch internationalisme en een politiek van vol- 
ledige werkgelegenheid een onoverkomelijke tegenstelling aan- 
wezig acht. Niet steeds is deze zienswijze duidelijk onderscheiden 
van die, volgens welke theoretisch weliswaar eeu gezamenlijk ver- 
wezenlijken van beide doelstellingen denkbaar,  tie practische 
mogelijkheid daartoe evenwel zeer gering is. Meu kan zelfs twijfe- 
leu of zij, die een tegeustelling tussen beide oogmerken con- 
strueren, niet steeds meer of miuder uitdrukkelijk zekere concrete 
omstandigheden veronderstellen, welke een verzoening bemoei- 
lijken, en of zij zouden willen volhouden, dat onder alle omstan- 
digheden beide moeten botsen. Hoe dit zij, de mogelijkheid beide 
te verenigen wordt sores op categorische wijze ontkend. Zo schreef 
b.v. onlangs The Economist: ,~For all those countries, where 
foreign trade is more than a marginal quantity, non-discriminatiou 
and economic stability are incompatible with each other" ~). 

Her belangrijkste argument,  dat men ten bewijze van tie onver- 
enigbaarheid van volledige werkgetegenheid en economisch inter- 
nationalisme kan aanvoeren, houdt in dat een vrij multilateraal 

~) Articles Seven to Ten, The Economist 9 Aug. 1947, blz. 229. Tegenover 
deze uitspraak zijn andere uitlatingen in The Economist te stellen, waarin 
de tegenstelling minder cate~orisch wordt geformuleerd, of zelfs niet nood- 
zakelijk aanwezig wordt geacht; vgl. b.v. Trade and Employment, t.a.p.: 
,,there is nothing coutradictory between full employment and a large volume 
of foreign trade". Een eerste beginsel is: ,,just as full employment requires 
the fullest exploitation of all other economic resources, so it demands that 
the fullest advantage should be taken of the enrichment that can come 
from international exchange". 
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handelsverkeer een element van instabiliteit in de volkshuishouding 
invoert, dat in strijd is met bet stabiel houcten vail de werkgelegcn- 
heid. Wil men, aklus deze redenering deze laatste beheersen, dan 
zal men ook de buitenlandse handel aan regelingcn moetcn ondcr-  
werpen, welke noodzakelijk tegen het beginsel der opeu wereld- 
huishoudiilg indruiscn. Men zal wellicht de handel met het l)uitcn- 
land zoveel mogelijk moeten beperken of althans zorgdragen dat 
hij geen bron van onverwachte storingen kan worden. Hiertoe zijn 
kwantitatieve invoerregelingen en evcntueel bilaterale of regionale 
leveringcn en betalingsovereenkomsten nodig, waarbij discriminatie 
in handelspo]itieke zin niet is te vermijdcn. Het is deze redenering, 
welke ook aan de I)ovenaangehaalcle uitspraak van The Economist 
ten grondslag ligt. In het clesbetreffende artike] woMt opgemerkt, 
dat het onmogelijk is her volume van de binilcnlandse bedrijvigheid 
ie stabiliseren ,,if the vohlme of international trade were to fhlcttlate 
widely from year to year". 

Deze gedachtcngang bevat in zoverre een juiste kern, dat inder- 
daad de buitenlandse handel voor de werkgelegenheidspolitiek 
moeilijkheden kan oplevercn. Niet is evenwel dwingend bewezcn, 
clat onder alle omstandigheclen de werkgelegenheidspolitiek inbreu- 
ken op het economisch internationalisnm noodzakelijk maakt. De 
premisse van her betoog is dat zonder bewuste regelingcn de in- cn 
uitvoer van jaar tot jaar grote schommelingen te zien zulleu gevcn. 
Wanneer  deze evenwel optreclciL is diI een bewijs dat ec:n gecoi~r- 
dineerde internationale stabilisatiepolitiek niet is gehikt. \Vanneer 
her economisch leven in de leidende lancteil in een evenwichtige, 
stabiele ontwikkeling verkeert is er geen reden le verwachten dab 
hun invoer aanzienlijke abrupte veranderingen te zien zal geven. 
Zekere kleinere schommeliilgen zullen zich allicht voordoen, doch 
deze kan men 6f compenseren door l)ei"nvloeding van tie binnen- 
lanclse vraag, 6f met haar gevolgen aanvaarden als prijs voor de 
vooMeh_m der internationale arbeictsverdeling, zonder dat dit nood- 
zakelijk ecn prijsgevcn van de ,,full employment" inhoucft, ctaar 
immers dit begrip niet in de meest letterlijke un volstrekte betekenis 
mag worden opgevat;  ecn zekere speelruimte blijft steeds onver- 
mijdelijk en zelfs gewunst. Bovenclien zal de werkgelegenheids-  
politiek ook in het algemeen niet volkomen star kunnen zijn; zij 
moet kunnen worden aangepast  aan onvoorziene omstancligheden*). 

~) v,.2,I, ook Kapp, Planwirtschaft und Aussenhandel, blz. 108 e.v. over 
d~., .aevaren van de wereldmarkt voor de nationale plannin.,.t, i.h.a. 
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Omgekeerd is het een illusie te menen, dat een bilateraal of 
regionaal geregeld handelsverkeer een waarborg  is voor stabiliteit. 
, ,Under bilateralism trade is subject to continual negotiation with 
the governments of other countries whose decisions are influenced 
by a variety of economic and political motives. In fact many coun- 
tries may discover that the hands of foreign bureaucrats  who deter- 
mine how much can be imported anti exported will prove to be 
even more fickle than the unseen hand of free and multilateral 
t rade" J). 

Evenzo is bet onjuist aan te nemen dat een rain of meer afgesloten, 
zelfgenoegzame volkshuishouding of landengroepering noodzake- 
lijk een grotere mate van economische stabiliteit zal bezitten dan 
een , ,open" internationaal stelsel. Men doer het sores voorkomen 
alsof tit betrekkingen met het buitenland steeds werken ten on- 
gunste van de stabiliteit. Zo algemeen gesteld is deze zienswijze 
eenzijdig. Her is niet te betwisten dat menigmaal de stabititeit van 
ecn volkshuishouding door invloedun van buitenaf is verbroken. 
Niet minder waar is echter, dat in andere gevallen de bron van 
storingcn van binnenlandse aard is en de internationale handel als 
een stootkussen dienst doer. Men client in het oog te houden, dat 
o.h.a, ecn ruime markt een grotere karts op stabiliteit biedt dan een 
kleine. Tegengestelde veranderingen zullen op een ruime markt 
eerder gelegenheid hebben tegcn elkaar weg te vallcn, tijdelijke 
overschotten en tekorten worden gemakkelijker, met geringere 
prijsbewegillgen, opgenomen en aangevuld. De wereldmarkt  zal 
dikwijls mogelijkheid bieden evenwichtsverstoringen op tie natio- 
hale markt te compenseren. Het is derhalve geenszins noodzakelijk 
in het voordeel van de economische stabiliteit van een land wan- 
ncer het zich zoveel mogelijk afsluit wm de wereldmarkt of ertoe 
meewerkt de open, wqje wereldmarkt op te lossen in een 
reeks op zichzelf s taande en tevoren vastgelegde tweezijdige ruil- 
transacties -0). 

De vrees, dat een open stelsel minder stabiel zal zijn dan een 
rain of meer gesloten, is tegenwoordig overwegend gegrond op 
de overtuiging, dat her eigen land erin zal slagen door maatregelen 

~) R. F. MikL'sell, Discussie in American Economic Review 1947, Supple- 
ment, blz. 587. 

:z) V,.z'l. E. D6blm. lnternationale I(onjunkturabh~ingi~keit und Autarkie, 
Archly fi.ir Sozial,wissenschaft 1932, blz. 304 e.v. en R6pke, Internationale 
Ordnung, blz. 240 e.v. 
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van conjunctuurpolitiek binnenslands een stabiele ontwikkeling te 
waarborgen. De wens tot beheersing der conjunctuurbeweging is 
evenwel niet tot een enkel land beperkt, doch leeft vrijwel overal. 
Niemand kan thans hog voorspetlen, of de hoge verwachtingen, 
die velen op het ogenblik omtrent het beheersen van de conjunc- 
tuur koesteren, bewaarheid zullen worden. Men is niet gerechtigd 
bij voorbaat aan te nemen, dat men in eigen land zal slagen en 
dat de pogingen elders zullen mislukken en uit deze overtuiging 
de noodzaak van een restrictieve en bilaterale handelspolitiek af 
te leiden. 

Een tweede argument, dat men dikwijls aantreft bij degenen, 
die een tegenstelling aanwezig achten tussen een politiek van vol- 
ledige werkgelegenheid en een vrij, multilateraal handelsverkeer, 
wijst erop d a t e r  geen waarborg bestaat voor een automatisch 
evenwicht der betalingsbalans ~). Een passieve betalingsbalans zal, 
nog afgezien van de onmiddetlijke ongunstige invloed die hiervan 
op de werkgelegenheid uitgaat, ten gevolge hebben dat bet op den 
duilr door de uitputting der deviezenreserves niet mogelijk zal zijn 
de productie- en voedingsmiddelen in te voeren die bij een volledig 
peil van bezetting nodig zijn. In deze omstandigheden kunnen een 
selectieve invoerbeperking en het loslaten van de vrije converteer- 
baarheid der valuta onvermijdelijk worden. 

Dat deze moeilijkheden zich kunnen voordoen staat buiten 
twijfel, maar niet is bewezen dat zij noodzakelijk, in alle omstan- 
digheden moeten optreden. Ook deze redenering wijst dus weer 
op de mogelijkheid dat beide doeleinden botsen, maar toont niet 
aan dat zij principieel onverenigbaar zijn. 

VI. 

Beide extreme opvattingen zijn onhoudbaar gebleken. Men mag 
er niet op rekenen, dat het scheppen van een vrij multilateraal 
handetsverkeer automatisch het werkgelegenheidsvraagstuk oplost, 
noch dat omgekeerd een politiek van volledige arbeidsbezetting de 
wereldhandel automatisch van zijn kluisters zal bevrijden. Evenmin 
echter is er reden aan te nemen, dat her onmogelijk is een toestand 
te scheppen waar een stetsel van vrije en multilaterale verkeers- 
betrekkingen samengaat met een hoog en stabiel peil der werk- 

1) Vgl. b.v. de artiketenreeks The Principles of Trade in The Economist 
Januari en Februari 1947. 
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gelegenheid. Ook ditmaal blijkt de waarheid in her midden te 
liggen. Volledige arbeidsbezett ing en economisch internationalisme 
zijn verenigbaar,  mits zekere voorwaarden zijn verwezenlijkt;  zo 
deze niet zijn vervuld kan een land, dat zich ten doel heeft gesteld 
binnen eigen grenzen een bevredigend peil der werkgelegenheid tot 
stand te brengen of te handhaven, zich voor de noodzaak gesteld 
zien te grijpen naar middelen, die strijden met het economisch 
internationalisme. 

Een volgende stap moet dus zijn de voorwaarden,  waaronder  een 
politiek van volledige arbeidsbezett ing kan samengaan met het 
economisch internationatisme, te preciseren en aan te geven hoe 
deze, zo zij niet van nature zijn gegeven, in het leven geroepen 
kunnen worden. De vraagstukken, welke bij een bespreking van 
een en ander rijzen, zijn talrijk en dikwijls alles behalve eenvoudig. 
Een volledige behandeling ervan is in her kader van een enkel 
artikel onmogetijk; met een summier overzicht van het belang- 
rijkste moet worden volstaan. 

In het voorgaande is reeds enkele malen aangeduid, in welke 
richting de meest bevredigende oplossing moet worden gezocht. 
De belangrijkste voorwaarde voor de afwezigheid van een botsing 
tussen werkgelegenheid en economisch internationalisme is dat de 
afzonderlijke landen geen betalingsbalansmoeilijkheden ondervin- 
den. Moeilijkheden van dien aard zullen zich vrijwel met zekerheid 
voordoen indien een land de eigen werkgelegenheid tracht op peil 
te houden of te brengen terwijl zich elders een depressie ontwik- 
kel ta) .  De belangrijkste oorzaak van een conflict van de beide 
idealen - -  ,,full employment" en economisch internationalisme - -  
zou zijn verdwenen indien alom, of althans in de leidende econo- 
mische landen, het handhaven van een volledige werkgelegenheid 
als doel werd aangenomen en tot stand gebracht  met middelen, die 
niet elders het verwezenlijken van dit doel bemoeilijken. Hiertoe is 
derhalve nodig een gelijkgerichte conjunctuurpolitiek in de ver- 
schillende landen. Op de noodzaak van een clergelijke co6rdinatie, 
reeds lang bekend als voorwaarde voor her samengaan van interne 

1) Het is denkbaar dat een land zonder betalingsbalansmoeilijkheden 
een bevredigende werkgelegenheid handhaaft zonder dat elders .dit doel 
ten voile is verwezenlijkt. Een sterke instabiliteit elders zal echter een 
bron van moeilijkheden zijn. Vgl. hA.. Kalecki, .M, ultilateralism and Fult 
Employment, Canadian Journal of Economics and Political Science 1946, 
blz. 323/4. 
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en externe stabiliteit, wordt dan ook in de recente literatuur over 
de werkgelegenheid steeds weer gewezen. 

Sums gaat men zover dat men voor stabiliteit van de werkge- 
legenheid een evenwicht up de handelsbalans of althans van de 
lopende posten van de betalingsbalans nodig acht. , ,What full 
employment requires of international trade is that a country's  im- 
ports and export  should be balanced at a high level" ~). Met deze 
uitspraak is bedoeld, dat een politiek van volledige werkgelegen- 
held niet een beperking van het handelsverkeer vereist, doch veel- 
eer een grout handelsvolulne mogelijk maakt, mits in- un uitvoer 
in evenwicht zijn. Een dergelijk evenwicht is echter zelfs bij een 
coiirdinatie van de politiek in de verschillende landen niet te ver- 
wachten, en ook niet noodzakelijk, mits het verschil tussen beide 
zijden door credietverlening wordt gecompenseerd '-'). 

De tegenwoordige dollarschaarste toont evenwel dat zelfs bij 
,,all round full employment" spanningen ktlnnen optreden, welke 
door middel van een normale credietverlening niet zijn weg te 
nemen. Hut is nochtans niet gerechtvaardigd, hieruit voor de ver- 
huL~ding tussun volledige werkgelegenheid en economisch inter- 
nationalisme al te pessimistische conclusies te trekken. De 
tegenwoordige toestand wordt door tal van zeer abnormale fac- 
toren beheerst. Men bedenke dat in vele landen eerder sprake is 
van , ,overemployment" dat van ,,full employment",  terwijl vele 
prijzen en wisselkoerspariteiten in sterke mate willekeurig zijn 
vastgesteld. Indien in de verschillende landen het monetaire even- 
wicht wordt hersteld en gehandhaafd,  en de wisselkoersen op een 
met de economische verhoudingen overeenkomend peil zijn vast- 
gestelcl, zal normaliter de binnenlandse economische stabiliteit 
kunnen samengaan met het evenwicht up de betalingsbalans :~). 

Of het tegenwoordig bij velen bestaande optimisme over de 
mogelijkheid in de toekomst tie conjunctuurbewegingen te nivel- 
leren zal wurden bewaarheid, is hog een open vraag. Men zal ,~oed 
doen er rekening mee te houden dat hog veel ervaring zal moeten 
worden opgedaan voordat een volledig succes kan worden ver- 
kregen. En zelfs indiun men er up redelijk bevredigende wijze in 
zou slagen ernstige depressies te voorkumen blijft er een grote 

1) The Economist 15 Januari 1944, blz. 65. 
~) V~I. Bevurid~e, Full Employment, blz. 225/6 en Kalecki, Multilate- 

ralism and Full Employn~ent, /.a.p. blz. ?}25 u.v. 
:~) Vgl. Nurkse, International Monetary Policy, t.a.p, blz..573. 



725 

karts bestaan dat een volledige internationale synchronisatie niet 
wordt bereikt. Op de internationale coOrdinatie der conjunctuur- 
politiek, hoe nodig ook, zal,men dus niet al zijn hoop kumlen stel- 
len. Bovendien kan deze niet verhinderen, dat een land tengevolge 
van internationale structuurveranderingen betalingsbalansmoeilijk- 
heden ondervindt. 

Gelukkig behoeft, wanneer de ideale oplossing niet ten voile 
wordt verwezenlijkt, de tegenstelling tussen interne stabiliteit en 
eco~omisch internatiollalisme niet onmiddellijk acuut te worden. 
Want  zelfs wanneer de ideale oplossing niet wordt hereikt, is bet 
in beginsel mogelijk dat tie landen, wier stabiliteit door oorzaken 
van buitenaf wordt bedreigd, hun werkgelegenheid op peil houden 
zonder hun toevlucht te nemen tot middelen die het multilaterale 
stelsel doorbreken. De meest verkieslijke wijze om in het geval van 
tijdelijke externe storingen beide te verzoenen is het aanspreken 
van de goud- en deviezenreserve zonder inkrimping van de binnen- 
landse geldvoorziening ~). Lang niet steeds zullen de beschikbare 
reserves hiervoor toereikend zijn. hi dit geval kan internationale 
credietverlening uitkomst brengen. Deze omstalldigheden eisen 
internationale samenwerking om het te baat nemen van invoer- 
beperkingen te voorkomen. Het Internat~onale Monetaire Fonds is 
thans in de eerste ptaats geroepen in zulke gevallen de nodige 
liquide middelen te verschaffen. In deze richting is hog een verdere 
ontwikkeling mogelijk; te denken is hier b.v. aan her door Viner 
voorgestelde ,,International Employment Stabilization Fund" ~) en 
aan andere middelen vml internationale conjunctuurpolitiek, zoals 
de in de laatste jaren van verschillende zijden gepropageerde 
buffervoorraden 3). 

Zo deze middelen ontoereikend zijll resteert in plaats van de 
handelsbeperkingen hog een ander alternatief" depreciatie van de 
valuta. Een ideate oplossiNg is hiermee geenszins aangewezen. De 
nadelen ervan mogen wel als bekend worden verondersteld. Toch 
wordt deze methode, mits de depreciatie niet verder gaat  dan nodig 
is om een evenwichtsverstoring te herstellen, en geen agressief 
karakter draagt, terecht veelal als minder schadelijk voor de inter- 

1) League of Nations, Economic Stability, in the Post-War World. blz. 
234; Nurkse, International Monetary Policy, t.a.p., blz. 575/B. 

~) lntc2rllational Fhmnce in the Post-War World, t.a.p, blz. 16 (106). 
:~) V~I. by. I.eague of Nations, Economic Stabilitv in the Post-War 

World. blz. 265 e.v. 
Econ. 1947. 48 
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nationale economische betrekkingen beschouwd dan kwantitatieve 
invoerregelingen en bilateralisme 1). Ook deze remedie is evenwel, 
althans op korte termijn, niet steeds effectief. Beslissend voor her 
resultaat is de elasticiteit van de vraag naar de in- en uitgcvoerde 
goederen, welke dikwijls zodanig is dat een gunstige invloed op de 
betalingsbalans niet kan worden ve rwach t" ) .  

Wanneer  alle genoemde middelen hetzij niet of onvoldoende 
krachtig kunnen worden toegepast,  hetzij falcn, blijven ter bescher- 
ruing van de betalingsbalans invoerbeperking en eventueel uitvoer- 
bevordering als laatste redmiddelen over, waarmee overigens niet is 
gezegd dat deze steeds onfeilbaar zijn :~). Dan, doch ook eerst dan, 
treden stabiliteit van de werkgelegenheid en economisch inter- 
nationalisme in voile scherpte als alternatieven op. 

Her conflict blijkt dus niet van nature gegeven en onontkoom- 
baar. Een verzoening van de beide postulaten der economische 
politiek is niet stechts wenselijk, zij is ook mogelijk. , ,Thus the 
choice - -  so often posed ~ of eithcr pursuing a hdl employment  
policy at home or participating fully in international trade, is a 
false choice ( . . . .  ) A vigorous demand at home and development 
of international trade are not alternative policies but the two halves 
of one pol icy"~) .  Zo een botsing optreedt is zij een gevolg van 
het falen van de mens om de harmonie, die mogelijk is, tot stand 
te brengen, een falen door nog onvotkomcn inzicht, onvotdoende 
ervaring, kortzichtigheid en gebrek aan goede wil. 

VII. 

Een ding blijkt voor alles nodig om tot een bevredigende oplos- 
sing te geraken: internationale economische samenwerking, gen-  

1) Atdus b.v. League of Nations, Economic Stability in the Post-War 
World, blz. 239 en International Currency Experience, z.p. 1944, blz. 229; 
Nurkse, International Monetary Policy, t.a.p, blz. 574. 

") J. Tinbergen, International Economic Co-operation, Amsterdam enz. 
1945, blz. 83 e.v. en Balogh, International Aspects of Full Employment, 
t.a.p., blz. 140 e.v. 

:~) Dat bet in beginsel mogelijk is door invoerbeperking de werkge- 
legenheid te vergroten is door de meeste theoretici lange tijd onmogelijk 
~eacht, doch wordt thans vrijwel algemeen erkend, lk hoop deze vraag 
binnenkort te anderer plaatse te bespreken. 

~) Beveridge, Full Employment, blz. 211. In dezelfde geest o . m . J . B .  
Condliffe en A. Stevenson, The Common Interest in International Eco- 
nomic Organization, Montreal 1944, blz. 93; League of Nations, Economic 
Stability in the Post-War World, blz. 19; Nurkse, International Monetary 
Policy, t.a.p, blz. 577. 
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stemmig klinkt dan ook in de recente literatuur de roep daarnaar 1). 
Deze roep is niet onverhoord gebleven; een krachtig begin is 
gemaakt, de grondslagen van een betere economische wereldorde 
zijn gelegd, de omtrekken ervan tekenen zich steeds duidelijker af. 
In her ontwerp-handvest van de Internationale Handelsorganisatie 
wordt de noodzaak van ,,concerted action under the sponsorship 
of the Ecollomic and Social Council of the United Nations in col- 
laboration with the appropriate inter-governmental organizations" 
met zoveel woorden erkend. Een nieuwe moraal der internationale 
economische betrekkingen is groeiende, haar grondbeginselen wor- 
den reeds in rechtsregels neergelegd, en de uitvoering ervan en het 
toezicht op de naleving aan nieuwe instellingen toevertrouwd. Toch 
mag men zich niet verhelen dat de moeilijkheden welke moeten 
worden overwonnen talrijk en groot zijn. De ontwikkeling sedert 
het einde van de oorlog heeft het aanvankelijke optimisme uit de 
tijd van Bretton Woods reeds aanmerkelijk getemperd -0). De diep- 
gaande verstoring van het evenwicht der wereldhuishouding, tot 
uiting komend in de naar omvang en duur alle verwachtingen over- 
treffende dollarschaarste, heeft ertoe geleid dat de laatste tijd een 
toeneming in plaats van een vermindering der handelsrestricties 
heeft opgeleverd, dat bilateralisme en regionalisme terrein hebben 
gewonnen in plaats van verloren, dat her herstel van een multi- 
lateraal systeem verder verwijderd lijkt dan ooit. Het zou zelfbe- 
drog zijn te menen dat her mogelijk is hierin op korte termijn 
verandering te brengen. Niettemin zou het noodlottig zijn onder 
tie druk van de actuele moeilijkhedell het uiteindelijke doel uit her 
oog te verliezen. Walmeer elk der landen orde op zijn eigen zaken 
stelt en men de weg der internationale samenwerking vastberaden 
blijft volgen is de hoop niet ijdel dat eenmaal de verzoening van 
binnenlandse stabiliteit en economisch internationalisme geen 
utopie doch tastbare werkelijkheid zal zijn. 

1) Vgl. bchalve de reeds aangehaalde literatuur voor een helder en 
samenvattend overzicht hOg C. B. Hoover, International Trade and Domes- 
tic Employment, New York-Londen 1945. 

2) Kenmerkend hiervoor is het artikel van J. H. Williams, International 
Trade with Planned Economies: the ITO Charter, Proceedings of the Aca- 
demy of Political Science, Mei 1947, blz. 42 e.v. 


