
naar arbeidskrachten, dan stijgt tevens het loon. In sommige tak-
ken van bedr:'Jf, "raar t1,idelijk een groot tekort aan arbeidskrachten
ontstaan is, kunnen 1e Locnon zoodoende wel boven de waarde stijgen.

(ZooalH bekend heeft de ar-be Lder-alc.La s ae in het naoorlogsche kapi ta-
li8ma met permanento rrerkloosheid te kampen~ waardoor het loon
blijvend beneden de waarde komt, to liggen. Het is nu echter nog
niet de tijd, dit vraagstuk t·ebehandolon. Bij de bespreking van
de stagnatie van hot kapitalisme als pr-oduc t f es y at eem komen we
daarop .terug . ) .

. Do vakver-eeni.gj.ngon probeeren die schommelingen in de
10011enzooveei moge.lijk te beperken, door ze in col l.ect t.eve 'con-
tracten voor kortere .of langere tijd testabiliseeren. Zooals de
kapitalisten v6d.r sommige hunner producten een monopolie door-
voerden, om daarmee de pr~zen op de markt beter inde hand te
hebben, zoo trachten de vakvereerl1gingen de koopwaar van de .ar--
beiders, de arbeidskracht, te monopoliseéren. Maar net zoo min
als de monopolies der bezitters een waarborg voor het handhaven
hunner prijzen is, net zoo min i s het dit voor de vakvereeningingen .
B~ het verlengen der collectieve contracten zet zich daarom de
gro"ndleggende verhouding van de waar-de der arbeidskracht in ver-
band met' vràag en aanbod toch. door. .

. Een t y pi sch voor....beeld van de kracht, waarrne e economische
bewegingwuetten zich doorzetten, wordt doordë ontwikkeling van
de ar beä ds Loonon.Tn Rusland geleverd, waarbij t.ovene blijkt, dat
het var. geen be.Lang is, of de arbeidskracht door de at aa t of door
de particuliere onder-nemer-s wordt. gekocht. Omtrent dit, russische
.loonpeil diert dan alleree~st opgemerkt te word~n, dat.h~t alge-
.meene peil' 'omhoogmoet· gaan , doordat de Lrrt.enai,tei t van de arbeid
in alle takken van bedrijf toeneemt.. Daarmee st'ljgt de waar-de van
de arbeidskracht' over de geheele Ll.ni.e, Vervolgens dient 'in het
Oog gehouden te'vrorden, dat daar nu pas de v 0 r min g van
verschillende beroepen begint., doordat de Lnduat.r-La.Lt aa.t.Le een
heele reoks ni GUVle, vro egér- onbokendo beroepen doet ontstaan.
Uit de nomogene. boeren massa begint zich een leger van ongeschool-
de; half-geschoo~de'en geschoolde iridustriearbeiders te ontwikke-
Len, . Dienovereerikoffi8tiG moet nu, 001<;: d e d .L f f ere n t i a -
tie van del 0 0 n end 0 6 ~'b rek en , wat ook wer-
kelijk hot geval is. En deze t.end.enz tot t.oonemend verschil in
lponen wbrdt nog ~erscherpt door.:de groote behoeft~ aan geschoolde
arbeidskracht: de vr-aag is 'veel grooter dan het aanbod. De rus--
sische ~oonen ontwikkolen zich d~armee geheel volgen~ de wetten
van de. kapi tali sti sens war-ónpr-oduc tie .. Volgens deze '.'letten
m '0 e ,t het levenspeil van de russische .massa 's stijgeri; niet
omdat het communisme opgebouwd wordt, maar' omdat de arbeidskracht
als "waar" op de mar-kt. verschijnt in een zich pas industrialiseerend
land. DGarboiders van de oud-kapi t.aLi.at f.acho landen zullen door
doze ontwikkeling der loonen heel gcmakkeLijk öp een dwaaLapoor-
raken, doordat ze deze verheffing van het levenspeil maar ~l te
lichtvaardig als do resultaten van "communistische opbouw" zul-
len zien! .

In de oud-lcapi talistischo landen leidon dezelfde loon-
wot.t en tot het tegenovergosteldo govolg. Hier hebben we ettelijke
geslachten b<.'?ro8pst-\.rbeiders, die ochtor hun beroepskennis lang-
zamerhand overbod~g zagen vTord.endoor cl.e steeds vercl.er voortgaande



J "~l,,'

wechanlsatie GD speci~li8atie. Hot buidigo geslacht heeft dan ook
geen aLzijdl go, grondigo vakkenru s mocr , wat ook niet nood.ir; is,
DG [;eschooldo ar-bei d Ül nu ten sLctt.e niot meer' dan een klein
ondor-dee.tt je van het vroegere beroep .• waar-voor: de opleidingskosten
gOHivelleor:1 zljn, Dtt proces .oponbaar-t . zLch ineen n 1. vel -
1 t) e r 9 Tl d 8 rio 0 neE : do ver-scru t t en in loon tusschen
de vele categDriG~n arbeidero wo~de__gèringer; het verschil in
loon tUBschen de geschoolde, half-geschoolde en niet-geschoolde
ärbeid vorliosL aa~ diepte. De economische str~d der arbeiders,
dio in het bijz.ond.er-door de geachco Ldcn gevoer-d werd (VAKstrijd)
hoeft di t nl velle'ÖJringsproces niet kunnon verhinderen. Ook rri.or
zotton de oconomtscho wot.mat.Lghodonzich mot elementaire onweer=-
staanbaarheid door. ' ~-

c. A~n do bovenste grens
van hot arbeidstempo.

De ontwikkeling van dElkapitalistische v:rarenproductie
heeft dUBten opzLcht o van de waarde van de arboidskraoht verschil-
Londo, oLkaar- door-kr-ut.uende wer-kingen , sommige verlagen haar waar-
de, andere doen 'haar stijgen. Het voortschri,jden der massaproductie
om (le pr-oduc t.Lekc's t en te verlagen, verlaagt tevens de waarde van
de arbeidskracht, omdat de voor het levsnonderhoud benoodigde goo-
doren in steeds korter t~d gemaakt worden. De specialisatie nivel-
leert de opleidingskosten en doe~ de loongrenzen geleidel~k ineen-
vloeien: oen vorlaging van de geschoolde arbeidskracht. Maar deze
dalende tendonzen wer,den in do opnt.ijgende periode van het kapi ta-
Lt sme over achaduwd door- de stijgende werkäng van de arbeidsintenst-
teit. In de laatste jaren is echtep gebleken, dat in leder geval
voor groote deeLen van de industrieële productie de toename van
de intensitelt haar toppunt heeft bereilct, omdat ZElstoot aan de
grenzen van het menschelijk uithoudingsvermogen. Dat het huidige
tempo bjj een 12 tot 14-urige arbeidsdag, zooal e het jonge kapi ta-
lieme deze kende, niet is vol te houden, weet ieder, die onder
de tegenwoordige· arbeidsmethoden gewer-kt he ef.t.. l'laar het is
~eeds gebleken, dat zelfs een 8-urendag de grenzen van ons kun-
nen bij het huidige tempo overschrijdt. Dit is daaraan te zien,
dat de moderne industrie geen arbeiders boven de 40 jaar gebrui-
ken kan en deze "40-jarige .gr-ijsaar-ds " dus uit het productieproces
slingert.. .

Voor het kapitaliiJme als productiesysteem is deze toe-
stand even funest aID voor de arbeidende kLe.saen , Want het· betee--
kent, dat het in een crisis steeds moeLeLijker+wor-dt, een nl euwe
winstbasis voor het kapitaal te vinden. 't Is een tendenz, die
de duur' 'Van een crisis vElrlengt en de bloeiperiode verkort.
Voor de arbeidende klassen betoekent het, dat er aan een verheffing
van het Levenapeä.I uit hoofde van de toename van de arheidsinten-
siteit in 't algemeen een einde gekomen is en de waarde der ar-
beidskracht zich voortaan alleen in dalende richting moet bewegen.
"Op zichzelf botrchouwd" behoof t, dit nog niet tot een verlaging
van hElt levenspeil te ~oeren, maar wil het alleen zeggen, dat
verdere st~ging uitgesloten is. Inderdaad oritstaat echter een
gowDldige daling van het levenspeil, echter uit heel andere oor-
zaken,. diEl hior nog niet aan de orde z~n. Het gaat or hier alleon
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om, de beweging der loonen af te leiden uit de beweging van de
waarde der arbeidskracht.

Ook voor de oude ar-bei der-abeweging , die op een steeds
verdere geleidal~k voortschrijdende verbetering van het levenspeil
gericht is, is deze t6óstand noodlottig. Nu de dalende tendenzen
in de waarde d0r arbeidsktacl~ de overhand krijgen, is aan een
verdere stijging van het levenspeil niet te denken. En dat niet,
omdat de vakver-eenägdrigen "te zwak" zijn, niet omdat de vakvereeni-
gingen niet rovolutionair genoeg optreden, maar omdat de bovvegings-
wetten' van de viarenproductie zich niet laten doorbreken. Ook niet
voor cie arbeidskracht. De trusts en TIlonopolie's kunnen ze
TIJDELIJK doorbreken en monpol t.evn.nat.en maken, doordat ze een

"vraar-" tijdelijk 'Neten te beheerschen. Zoo zouden de vakvereeni-
gingen de prijs van de ar-beLdukr-ac lrt tijdelijk boven de waarde kun-
nen doen stijgen, ,als ze in staat waren, er een monopolie voor
door te voeren.~ Ieder waet echtBr~ dat alleen al het bestaan
van een werkloozenleger dit monopolie verhindert.

Daa.rmee is de oude arbeidersbeweging VCl.Yl haar voedings-
bodem Lo ager-uakt , en kan ze alleen nog t.oren op de vroegere
traditie IS weLko echter niet meer' door de praktijk van het leven
wor-den gevoed. 'Daarmee' is haar doodvonnis geteekend al'
wordt het vonm s dan ook nog niet direct vcLt.nokken l

111. DE BEWEGINGVAN"HET,BEDRIJFSLEVEN
" :'

"

-""

:a. H~t raadsel.

Na.dat "we do algemeene drijvende" kr-acht van de :be\7eging
der kapitalon in de jacht naar'de gemiddelde productiviteit ge-
zien hebben, moeten VlO nu onze aandacht aan de bevreging van het
bedrijfsleven gevon . ZoouLa bekend vertoont he~t in z '.» ont.wtk-
keling geen rechte l~n, maar treedt er telkens na een periode
van bloei eon or-ts Ls in. Een goed deel van het bodrijfsleven
komt ~ot stilstand, de arboiders komon bij,millioonen zonder ~ork
en het hce.l o nt aat.sappar-aaf raakt in moei eLïjkhoden , doordat dit
tenslotte, uit het bedr-ijf sLeven wor-dt gev('Gd. Het hl een eigen-
aardig vor-echijnae l , dat met de snelheid van een onweer- opkomt
en engevoer- oen kLe l.n jaar tot twee jaar duurde. ' Eigenaard.ig is
het in twoeärlei opzicht: eerstens door da plotselinge verschij-
ning (tweo dagen vó6r do ineenstorting der beurzon verklaarde
de voor zf.t.t.er- van de New-'forkscho beurs in 1929, .det er voor-
loopig var een crisis geon sprake kon zijn!) en t.wcodens , door-
dat do ~ak0n oogenschijnlijk beter gaan dan ooit. De bedrijven
werken nog op vol l.e kr-acht. en een week later stooten ze duizende
werkliedffil de straat op.

De ont.wäkkol.î ng van het bedrijfsleven gaat dus niet ge-
1ijkmat Lg , maar voI t.r-ekt, zich achoke gewijs, waarbij bovendien valt
op te merken, dat de schokken elkaar in de loop der jaren snel-
ler opvolgden. Bij 't begin der Lndua t.r-Le é Le ontwf.kkeLl.ng na
180e), traden de cri8issen om de 11 jaar op, welke periode steeds
kor-t er- ver-d, zoodat zo nu om de 7 j aar verschijnen.
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Feitelijk is de toestand dus nu zoo geworden, dat .het bedrijfsleven
van de ééne crisis in de anderè tuimelt. Nauwelijks is de depres-
sie overwonnen en zijn de bedrijven goed en wel op' gang, of een
rn.euwe crisis ont.wr-Lcht weer het heele maatschappelijke leven.

.. Ook met de ver k' I a rin g der crisllssen is het
een ei~enaardig géval. Reele bibliotheken z~ner over vol ge-
schreven; het aantal crisistheorieän is legio en voor iedere
nä euwe crisis vindt men er neer een nieuwe verklaring bij. En
deze verwarrini góldt niet alleen voor de bourgeoisie, maar even-

'..zeer voor de ar-be Lder ak Laa se :.aan geen der beide fronten van
kapitaal en arbeid kan men op een gemeenschappelijke opvatting
inzake het ontstaan .der crisissen 'Hijzen! lvIaarondanks dat is
toch wel voor ieder der b~ide fronten een hoofdst~ooming aan te
geven waaromheen de verschillende opvattingen zich bewegen ..

, , b. Decrisisverklaringvan de bourgeoisie.
Volgens de bezittende klassen zijn de crisissen geen

noodzakelijk bogeleidingsverschijnsS11 van de kapitalistische pro-
ductie, maar vLnd.en.ze hun oorzaak eenerzijds in verschillende
onvolmaaktheden van het systeem, die gaandeweg verbeterd ~oeten
worden (bijv. controle op het ernissievrezen) en anderzijds in de
w i,spel ~urigheiq:,der menschelijke mituur, waarop nu eenmaal geen
peil te trekken is. De kapitalistische klassen komen zoodoende

tot een "psychologische" verklaring van de crisissen, die op het
volgende neerkomt: In de crisis is de heele wereld met wanhoop
geslagen en zit men in zak en asch. Maar dat kan toch niet eeuwig
duren. En zoo ontstaat er dus na een tijd'van:malaise het vertrou-
VJen, dat de bedrijvil:sheidzich Vleer zal gaan orrtvTikkelen" waar-door-
de leiders der productie weer war durven te ondernemen. Ze bren-
gen: de productie we er- op gang, vrell{goede voorbeeld door andere
ondernemers geY;Qlgd wor-dt., Zoo ontstaat een zekere massa-psychose

.waar-bij ieder in hoopvol vertrouwen zelf een schakel in de ui t.bouw
der, produotie wordt, waardoor een nieuwe hoog- ..bonjunctuur ontstaat.
Maar ongelukkigerwijze kunnen de puychos e van de hoop en het ver-
t.r-ouwen niet steeds aanhouden en daardoor groeit gaandeweg de
angst, dat het vreL weer eens mis kon gaan. Dit dempt de onder-
nemerslust , men onderneemt niets nd euws , maar wacht de gang van
zaken af" vrat echter tot gevolg heeft, dat in alle t.akkeri van
bedrijf een stagnatie intree~t. Dit is voldoende motief, dat een
algemeene an~st voor de Qrisis zich van de leiders van het bedrijfs-
leven mees~er m~akt; zoodat zoo spoedig mogelijk de aanwezige
voorraden van de hand gedaan worden: de crisis is dan weer bereikt!
Hot "Handelsblad" van 26 Oct '29 beschreef hot ontstaan der hui-
digo crisis als volgt:

IIrn het kort Vlas het verloop aldus: nadat het be-
drijfsleven de ergste. gevolg.en van de na-oorlogscrisis te'
boven was, werd een moderniseering en rationaliseering van
de productie op groote schaal aangevat, om langs deze weg tot
economisch herstel te geraken; het ver t rou VI e n
keerde tcirug, het lange tijd werkeloos gebleven kapitaal werd
in ruime mate ter beschikking gestold, de productie breidde
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zich uit, de ';TGrk,loosheic1verminderdo...... Doch allengs
werden de be schä kbar-e kapi t.n.Lon ger-Lngor . Omvan de nog
bestaande h a u 8 n 0 -'E'. t El m m i n g op de beurs te
pr-ofLt eer-en- werden in Amer i ka nog haastig enorme kapi taal-
uLt.br-el d.Lngen door-gevoer'd . Do crodietDchaarschte wer-d acuut
en, allengs begon het 'v e. r tra u w 'e, h in de beurspositie
te verzvrakkenen zoo ontvrik1wldo zl ch een ernstige cr-Lsî s . 11

'(Spatiee't>;Lrigen van ons -P.I.Ç.-)
.~ • ' ". : .••••••• 1,. "", -. .
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c. De c~isisve~klaring
van de arbeidende
klassen.

Als men een beschouwing over de oorzaken van'cr;Lsissen
in de arbeidorspers leest, dan valt het direct op, dat hier veel
minder met pr-oduct.Lecijî er-s enz . gewerkt wordt dan in de kapi talis-
tenpers het geval is~ Hi~~in openbaart zich al een verschil in
opvatting omtrent hot ontstaan der crisisEsn. ,De bourgeoisie heeft
alleen ~en psychologische en geen eponomische verklaring van het
vraagstuk, zoodat ze aan de oppervlaklüge verschijnselen van den
dag, aan productiecijfers, goudbeweging enz. v~il laten zien, waar-
door het. vertrouwen gewekt vrerd en vraardoor d'e angat.psy chos e ont-
stond. D~ arbeidonde klassen hebben echter wel een algemeene
economische theorie, waarmeo zo de crisissen meenen te kunnen
verklaren, zonder van dergelijk uitgebreid cijfenrlàteriaal gebruik
hoeven t o maken: ze leiden de cri sis'sen af, ui t ' het vrezen, uit de
innerlijke bevreg:Lngswetten der kapitalistische productie.

Toch maken de arbeidende klassen het zich vrel oen beet j e
al te gemakkelij~, door de OVERPRODUCTIEtot het zwaartepunt van
hun cr-Lsl abeac hóuwl ng te maken. Nu is dat inderdaad heel verlei -
delijk, omdat het zoo aant~ekkelijk eenvoudig is~ Want nietwaar,
de ondernemers breiden in de jacht naar de 'winst hun productie
voortdurend uit, om een zoo groot mogelijk deel van de markt te
bestrijken. 'l'en slotte is de productiecapaci tei t ,dan zoo enorm
gegroeid, dat de fabrieken veel)neer hebben geproduceerd dan de
markt kan opnemen. De maitschappij stikt als het ware in de over-
vloed van product en de crisis t r-eedt door gebrèk aan afzetgebied
in. En zelfs het verkorten van de productieperiodevan 11 op 7
jaar vindt een aannemelijke verklaring, als' men in' het oog vat, dat
de machines in korte tijd zulke massa's product kunnen voortbren-
gen, dat de overproductie nu sneller ber'ei'kt vror-d.t, dan vroeger
het geval was,

Deze op~atting vinden we ve~lal uiteengezet in eEn betoog
dat schijnbaar op de marxistische waarde- en meerwaardetheorie be-
rust, maar dat er bij nader onderzoek toch niet zoo heel veel mee
te maken heeft. Daarbij gaat men dan uit van het onbetwistbare
feit, dat het akpitalistische bedr~fsleven op uitbuiting van de ,
arbeidende klassen berust. De arbeiders krijgen slechts een deel;
van de opbr erigat der maatschappelijke produc tie, terwijl de bezi t ten-
de klassen in al haar schakeeringen de rest kr-ijgeri, Deze verbrui-
ken het ten deele voor eigen levensonderhoud, ten deele steken ze
het opnl euw in de productie. De productie groeit daarbij aldoor
meer en het noodlootige is, dat de productie sneller groeit dan
het verbruik, zoodat te oeniger tijd een overproductie moet ont ,



" -.1..,/ ,

1...z:

s t.aan . Als voorbeeld van deze crinisbeschourring vestigen rle de
aandaot~ op oer artikel van de bekende fransche econoom LOUZON
in IltUassenstrljdll .No: 12, jaargang 1~:l2C', omdat deze ziens 'rijze hier
zoo cluidelijJr is geformuieerd 0

11 G edur endo vrij lange tijd .- zegt Louzon - zal de dis-
harmonie tusschen dE) groei V::1l1 de productie eh die van het
verbruik kunnen voortgaan, zonder dat de overproductie zal
verschijnenH

. dooriiat i11 de bloeiperiode zeer veel arbeiders
bezig zijn met. het bouwen van nieuwe f'abr-Leken . u.aar als
het moment komt dat de niew18 fabrioken, die voor het verbruik
produceeron, ger-eed zijn , 0000 •• komt men plotseling tot de
ontdeklüng, dat. degenen,_ die ze zouden ln1nQ~n koopen, de ka >

pitalisten, ze niet noodig hebben, omdat ~elfs Rockefeller
er geen t~ee magen op na houdt en degemep, dis de artikelen
'zouden noodig hebben, de Loont.r ekkenüen, ze. niet kunnen koo-
pen, omdat hLU~ .salaris. het niet toelaat. Dan i s de.
o ver pro cl ~ c t i 0 ,d e . 0 I' i sis' bel' eik t· ."

ti de productie groeit sneller dan het ver-brut k'' . Louzon
consta teert dus; dat er feitelijk al tijd een disharmoni e, een. wan-
verhouding, t.us scrion productio en verbruik ontstaat, die echter
pas op een bepaald punt zoo groot'llordt, dat ze zich in een over-
productie openbaart, De productie stijgt. sneller dan de consump-
tie, doordat d,e arbeidendl3 klassen wor-den ui tgebuá t.

Hoe eenvoudig en aannémel~k deze verklaring ookl~kt,
toch meenen vie voldoende gr-onden te. kunnen aa;nvoèren, om te doen
zien, dat er toch iets niet in de haak wezen ~oet •. Zoo zou
b~voorbeeld de crisis .niet zoo spoedig uitbreken, als de uit-
bui ting van de arbeidënde k'l.as s en geringer is ~,omdat de produc-
tie dan niet zooveel snollel" zou groeien dan het verbruik. Of
de crisis zou verder worden ver-schoven , als:.o.e kapLtalisten meer
geld zou:..'l.enverbrassen en minder als nieuw 'kapitaal in de'produc-
.tie beleggen; ook dan zou de productie langzamer toehèmen en het
verbruik sneller, Ook loonsverhoogingen zoud~n de werking hebben,
dat de crisis minder spoedig tot stand komt .. En 6ok~ou de crisis,
als deze er eSbmaal is, het ~nelste overwonneri worden, als da
loonen werden verhoogd, of de a:rbeidstijd wor-d verkort. (Natuurlijk
met behoud van het zelfde loon). Inderdàad worden dergelijke oplos-
singen tot opheffing van de crisis aan de band gedaan. In het
bijzonder de valtbeweging is er sterk in. En verleden jaar kreeg
deze een ongedachte steun van de pe:broleumkoning Sir Henri Deter-
ding, die 01" op aandrong, maatregelen te nemen, dat de loonen in
de verschillende landen stijgen, waarcloor de vraag nas.r verschillen-
de artikelen weer zal toenemen en de werkloosheid geleidel~k zal
verminderen. (Zio "Hand.eLeb Lad " 1D Sept. '31)

Maar de bourgeoisie als klasse is verstandiger.
Al h~eft ze geen economische theorie van de crisissen, ze Vleet
uit de praktijk toch heel goed, hoe ze tot nu toe de cr-Laä s a en te
boven kwam: doOr verschGrpin~ van de uitbuiting, verlaging der
loonen, verlenging van de arbeidsdag! De 0 ver pro d u c -
tie wor-d t overnonnen door de arbeidende klassen min d er
te laten ver-br-uä ken l Dit feit alleen wiJ~t er reeds op , dat er
met die eenvoudige, aannemel~ke verklaring iets niet in orde moet
z ijn •



d. De marxistische
cri, si syer~üaring.

De ~arxistischiuaarde~,en meerwaardethe6rie verkla~rt
de crisiss'enniet uit een ongelijkmatige groei van pr-oduc t.Le en
verbruik, niet uit eorl "cver-pr-oöuc td e'", maar uit, de daling van
de r-ent.abf.Lä te~t van het, Ln de productie bel egde, kapitaal, welke
zich in Leder-e productiecyclus oprrl euw vol trekt. Ook bij .do hui-
dige cr.isis trad deze daLf.ng van de rentabiliteit duidelijk op de
voorgrond. Ondanks de ongekende bloei van het bedrijfsleven in
Amer Lka war-en de uit'gekeercle di vi ö endcn der. industri (3ële bedrijven
in het laatste ju.ar van dt) bloei heel laag. De LeLdende industrieën
(apoor-cegen , aI1;e~J,ei ,il1dustril3ëlo ondernemingen, openbare nut s ..
bodr-ijven en pet.r-óLeumä.nduat.r-Le) keerden gemiddeld slechts 4.9 1,
ui t • Rekent men dE) spoorwegen er af; dan Vlas hot gemiddelde '
dividend. slechts '4.·37 %.: .En dat tervrijl, de bedr-ijven volop werkten!

, ,,' " ',., (IIBbl. lig Nov . '29)
Ter volkoming van miaver-at.and di8;l(l.-el1,VTO 'in het oog te 'houden, dat
deze afname van de rentabiliteit:~n-het b~zonder geldt voor het
Lnduet.r-Leka.p lt.aa L, Voor hot ..bankkap i taal geldt een toename van
de'rentabiliteit, \'10lk8 echter gaa t r t.en koste van de industrieële
kap Lt a.Iri st on . Aangez Len vde productie echter .,de beat.aanebod em van

.he t :kapi ti.1,lifltisch bedr ljf.e Lev.en Ls , 'beslist ten slatte de -daling
van de rentnbili toit van, het -Lndus t r-Lekap l t.a a L t.evens over hot

.., lot van het banlckap:Ltaal. ' :, '.,.):'
, Het dalen va.n de ,rentabiliteit gedurende de bloeiperiode
is een vor-schijnce l , waar op door deburgoï:'lijl{o schrijvers reeds her-
haa Ldo Lijk do aandacht gevestigd is.:,,' W.O.Mitchel :toont het in
"Buo Lnoaa Cyc Le a" aan voor Amor-Lka , Stamp 'laat het zden voor
Enrro Larid bj.j zijn ondonz ook . van de er-Laf.a sen tus8chen 1880 en
,1914, J .Leaour-e 'onder-zoent ,de c r-Lei s aen in 'Franlu'ijk tusscheri 187-1-
en 1919 en constateert: , ' :.,', :! : •

t:

ii ••••• het streven naar de winst vormt do driJfkracht
van het he e Le or-gand eme •...• ' Het voorafgaan' van het t'<arug-
.Loop en van de winst schijnt ons, overvt.uägend bewezen te zijn. H

, (Zie: "Akk, und Zuaammenbr-sgeae t.z
des kap., Systems" - B.Gross.mann

- bli. 124)
. . ..

Nu hoeft het dalen van~e winst op zich zelf nog 'niet
tot een crisis te leiden~ De kapitalisten zouden toch zeker lie-
ver doorwerken bij een matige -rJinst van 4 %, dan een groot deel
van hun lcap lt aa l i11 een cribis verloren te zien gaan. IJle zullen
daarom bij onze ver-der-e beuc houwf.ngon ' zd én, waardoor het werken
bij zulk oen matige w i.naf onrnogel ljk rror-dt,, VlO .. zullen zien, hoe
doze daling van do uinst ton slatte het bedrljfsleven ineen doet
storten. Het is nu echter voldoende vast te stellen, dat de
grondslag van het 'bedrijfsloven, DE,Wn~ST, ondergraven wor-d t
gedurende de productie. Wo moeten er echter met 'de meoste
nadr-uk op wijzen, dat dit n l et beteekent, dat de hoe vee 1 __
hei cl w i.ns t af'no emt., In dè regel zal dat niet het geval zijn.
Want het ligt voor de hand, . dat met het toenemen der bedrijvigheid
vele fabrieken Vloer op' vo I Lo capaciteit kornon te -vlerken.

I
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Ook het nieuw toegevoerde kapitaal, dat zich z~ker van de nieuw-
ste technische hulpmiddelen voorziet, wer-pt, nä.euwe winst en af.
De kap1talistiDche wl.nstrno Len begint dus niet -langzamer te draai-
en, maar juist-sneller. De prakt~k toont dan ook,. dat de hoe-
vee 1 h e 1 d winst van jaar tot jaar toenee~t •. Dit bl~kt het
best uit dè sommen, die ieder jaar door bemiddeling van de beurs
en de banken opnieuw in het bedrljfsleven gestoken vlorden • Als
illustratie nemen vt« de kapf t.aa l suä t.breidingen, die in Amerika
zjjn doorgevoerd. (Buitenlandache uitgiften zijn .hierin·niet opge-
nomen. )

lri 1927 nieuwopgenomen ............•..... .-.•• 6~e'9 millioen dollar.
In 1928· näeuw opgenomen, . ....•....••••..••••. Q~:9_~1.L_:... 11

In 1929 (alleen in de eerste 9,maanden) •••. 8062 11 11

In deze get.allen zitten vel'schill,end~~ !Ionreinheden"" dä e
ons eohte:r niot hinderen, omdat·wealleen willen .aangeverr.. dat
ieder .jaar meer kap1taal op de markt gegooid wor-dt, om bel·egging
te zoeken. Alg zoodanig z~n ze heel goed bruikbaar. Ieder jaar
wordt meer kapitaal beschikbaar gest'eld, vlatalleen mogeljjk is,
als ieder jaar meer winsten uit de arbeiders gehaald worden.

Uit deze, stand van zaken bljjkt .duid·elijk, dat we met het
versmallen van de--vlinstbasis, of met het dal en van de winst,
n iet bedoelen" dat .de bezittende klassen mi.nder- 'winst krijgen.
Integendeel: _tt "aant.a'l millionairs- zal t.oegenomen zijn, .de sta ti-
etiek van de inkomstenbelasting zal een vermeerdering van het in-
komen van de kapitalioten te zien geven. Nog sterker: juist op
het oogenblik, dat de 'arbeidende klassen nog nooit zooveel winsten
voortbra.chten, juist als de h 0 ev e e 1 .h·e i d winst tot haar
maximumgestegen is, stort het' bedrijfsleven Lnjpuän , doordat, het
van zijn winstbasis'is losgeraakt. Het dalen van· de winst wil
alleen zeggen, dat de winsten 'i n v e r·h 0 u,d i n g t ~ t
het u e r k z a mek a pit a a 1 dalen, of m.a.~. het
v11nat per 0 ,e n tag e daalt. De winsten groeien VleI van
jaar tot jaar," maat;' HET WERKZAMEKAPITAAL·GROEITNOG SHELLER.

Waardoo~'moet. nu· het economisoh +even_1neenstorten door
een tekort aan ~insten? Gemeten naar de hoe vee 1 hei d
zijn ze tooh grooter dan ooit te voren! En vrat kan het de lcapi-
talisten ten sï.ott e schel en, of het winstperoeptage daalt, als.
ze in harde guldens. 1iEBR in handon krijgen? Wat bet.e ekerrt ten
slatte de daling van ,de rentabiliteit als de winstmassa toeneemt?

Dit vraagstuk vindt z~n oplossing,al~ ~e de maatschap-
peLijke funotie van de ~'liristen in he t oog va't.ben , . Want zooals we
reeds zagen, dient de '.7inst' niet alleen tot het levens.onderhoud
van de kapi talistèn, maar vor-vul.Len ze tevens de' taak, de oude
kaJ):ttalen opnieuw te bevruchten, of in I t algemeen de productie
uit te breiden. Of: het beleggingzoekende kapitaal is de ammuni-
tie, waarmee de indi vf.due dl e kapi t.e.Leri deond0rllnge strijd om het
bestaan voeren. Het telkens opm.euw toevoeren van kapitaal is een
levensvoorwaard~ voor het bedr~fsleven (de jacht naar de ~aatschap-
pelijk gemiddelde' productiviteit) en ook het tempo ,vraal'in dit
rrl euwo kapitaal beLegd vrordt, valt bui ten de "vrije willl .der onder-
nemers. Omeen geregelde voortzetting van het bedrijfsleven moge-
lijk te maken, is het daarom in ieder geval noodzakelijk, dat .er in
de maatschappij voldoende wf.ne t en gemaakt worden, OM·DEZE Ér~IDE
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FUlWTIE IS TE VERVULLEl:. Als de winsten te ger i ng zijn, dan be-
teekent dit alleen, dat ze niet toereikend zijn, om hun maatschap-
pel1jke taak tot verdere Lnetandhoud-l.ng der ~api ta~istische pro-
ductie te volbrengen" " " ,

Zieda.ar -de eigonaê1I'dige tegenstelling, 9-at ondanks het
jaarl~ks aangr6eien- van de ~inst8t~oom, de hoe v ee ~ hei d
winst nochtans t.e klein vrordt voor de voort zetting van het be-
drijfsleven. De zae.k i13 deze, - dat er voortdurend meer kapitaal in
het bedrijfsleven gestolcen ~o,et worden, om het oude te bevruchten.
AJ.,sbijvoorbeeld een kapLtaal van 100 miLl.Loen, met 10 % ui tgebreid
moet worden, moeten de beiittende klassen ~aartoe 10 millioen van
haar vTinsten' beschikbaar stellen. Haar een kapitaal van bijvoor .
beeld 1000 mill1.!Ö'9n·ei aont al 100 millioen van 'haar vrin'sten, om
een der-geLijke ui t.f~1;eidin8 te, voltrekken. Bet i'éder j"aar toenemen

, van werkzaam .kapi tae.L beteekent daarom meteen, 'da,t ieder j~ar
gr-ooten ,sommen·vo'?>i>'uit,breiding,'beschikbaar moeten zijn. " ,

_In verband:met de grootere,financieäle ~ischen, die het
·bedrijfsleveri. in de loop van een pr-oduct l eper-Lode' gaatstellEm, is
het dal'en van het .winst "IJ e r' c ent a is e ,. dat op zich zelf
niet-a ver-ont r-uat ends hèeft, hoogst bedenkel ijk,":ja noodlottig ~
Want het dalen van hst \/ihstpercentage bet eekerrt , 'dat de winsten
ten opzichte van: het f'unct.Lorie er-ánd kapä t.aa.L a~hterblijven. Het
ä s d~ ui tdrukl{ine- van he t 'feit,dat het werkzari}~,.kapitaal sneller
toeneemt dan de wt ns t èn • ", En omdat de kapf.t.aa.Luät.br-otdä ngen der
opdernemlngen ni e t bepaald worden riaàr de in,de'totale maat-
echdpp1j behaa ï.ö.e winsten, .maar wel naar het re eds aangewende 'l;:api-
taa.l, 'moet een steeds gr-oot er- deel van .de vrii1stenvoo~, liitbtei-
dIng. be aqhi l~baar':zijn 0" " ,

, ' "Aa,.hdeze il1'v7el1qiget.egenat eLl.Ing ; de steeds grootere
'~'behoeftEl aan kaIllitaal. (dat is aan de in de 'maatschappij r-oeda

beh~alde wi~steh1VGn't betrokk$l~k dalen van ~e winst gaat, het
bedrijfsleven ten slotte. kapot. Hoe groot ,do· HOEVEELHEID'winst
ook geworüen is; er, is niet voldoende om de- strijd der kapitalen
voort, te ze,tten.. De winsten zijn onvoldoende geworden , om hun
maatschappelijke taak vercl.QI' te kunnen ver-vul Len. " .

, Naar'onzB.opvatting ontstaa.t de ('C'isis dus op heel ande-
re wjjze, dan' gewoonLijk word t aangenomen. Het is riet 'de 11 over-

, productie" ,doordat de anarchie der kapitalistische productie
.van alles te veel geproduceerd heeft, maar .ze ontstaat, ,doordat
het kapdt aa L sneller groeit dan ,de uitbuiting. De uitbuiting
neemt wel toe, maar ze neemt niet· snel genoeg toe v- Bij onze ver-
dere beao houwLngen zullen we dan ook zien, dat de stagnatie in "
het bodrij~8leven optreedt, als er nog geen sprake.is van een
overproductie"

, Als .de oigenljjke eor-zaak van do crisis is vastgesteld"
dan ia de genezing ook direot ·duidolijl~. De oorzaak is, dat de
arbeiders het t.ol kens vergroote kapl taal niet voldoende kunnen
doen t'endeeren 'bij de geldende stand der tGchniele,' Locnon en werk-
tijden. ' Men zou kUnnen zeggen, dat h~t werkzame kapitaal te groot
18 in verhouding tot de opbrengst, of men kan zeggen, dat de
arbeiders een te groot deel v.an het maatschappelijk product ver-
bru1ken. Dat is, precies hetz.elfde, alleen vanuit een andere ge-
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zichtshoek be,keJr.en. 0e geD6zing i E? due i HERSTEL VAN DE RENTA-
BILITEIT. Dit kan op twee manieren,gobauren~ le, door verlaging
van de pr-oduc t î.eko at.en (c onc ent eet.Le der ,productie, 'rationalisa-
tie, verlaging van het levenspeil v~n de loona~beiders, verlen-
ging van do arbeidsda,g); ,28, door- vermindering van hot maatschap-

;PE?lijl;;:vrerl\:zame'ke.p l t.aa.I . De t\'reede:methodo gaat t.en koste van
de· bezi:ttend.e )üaSf:lt3n 0 Door c1s',',c1:'isissen gaan: vele ondernemingen
failliet, ander-c schrijven een aanzienlijlt deel van hun aandeel en-
kapttaal af. Het l'osul tao;t·ül in ieder geval, - da.t het totale
maat.echappe Lïjko kap it aa.L eig.t,nog'. .Ln het .bedrijfsleven steekt, aan-
zienlijl{geringtH' wordt, vra,ardooJ;ic'Lewinst en vreer' voldoende vrorden,
om het tG~dc'onrcmdt?eron. 'lsnet.;proces van verscherping, der uit-

, bui ting en noduo t.Le van kapitaal ver geno-eg, v9,ortgeschredon, 'dan
kan, de pr-oduct Lo 1,7e8r bo gä.nnen, De' strijd om heFt:~,8l.rbeidsloon in
cri;\3is,tjjd komt, dus ht er top neer, 'iJio het gelag betálen zal. Hoe
beter, de ar-bo i dondo k l a s een hun .Levenerreä L vret.en. te handhaven',
.doe 'te groot er mcret de 'kapi taal vernietiging ziJh en hoe meer de'

, kapi tali sten het lOV'Gnspei'l omlaag' kunnen schroeven, des te meer,
redden zo van eigen inboedel, des ,te minder hoeven ze van hun
kapi taal af t e ao hrijvon, Het "Handel sbladl1 yan 28 November t 31
schreof: . ,

-,

, ,u,In:"'l<l<Jt lvs.pi,tali.srtJ.e is het 'faillisement geen toeval-
lig.yorsQ~'lijnE:le.l, mfJia,roennoodzakolijk regelaar van het econo .
mi.ach evonw i cht. ,:B;.aillis.eTIwnt van=een ondernemer komt, niet
s'l.echt.s vóor , .'mnneerhij ,niet' in .st aa t La., 'zijn zaken te be-
heor-cn , maar- ook als' een wanv er-houd.Lng in 'een tak van produc-
tie is' ontstaan., ,De algemeene beteekenis van een bankroet
is het eliminoeren (opheffen - P.I.C.) van onder-nemt.ngen , wel-
k'ilr bestaan ec onomiac.h niot meer ger'echtvaardigd: d.a , do aan-
paa e.Lrig van do :productie aan de ,oms.tandighféden of het
b r e n g,t), .n v' a- n . 0 0 -n 0- 1'1.d e I' n J'em i n g 0 'p e e· n
j. u ,i s t .e : k ap i t a ia :1: b. a (l is . ALLE. KUNSTMATIGE
1UDDELENH,IEi:11~EGEN VORi(E2'J Dt; GHOOTSTEHINDEfu"JIS VOOR
EEi~.l' GEZO~~P~~.A+q~m ',EN EEN ,OVERWINNING 'DER ORI SI S ."

.••• 1 ~,

". i"

.f"
.J. • Overzicht "

•

D~,s~hoksgew~zeontwikkeling van het bedrijfsl~ven ont-
staat ,door de beweging van de rentabiliteit van het kapitaal.
AI_B het, kap I t-aa-L na een cr'Le.ie een nieuwe vrinstbasis gevonden
heeft,doo~ verlaging van het levensp~il, rationalisatie ~n ka-
pi taal vernieti,ging Le: de rentabili tei t van hetindustriekapitaal
het grootst. D.w.z. niet naar de hoeveelheid',winst, maar naar'

,het winstpercentage, Door het, voortdurend nieuw.kapitaal in'het
bedrijff.31even gooi en neemt de bedrijvigheid toe en stijgt de hoe-
veelheid w i.nst . Hiaar deze winst daalt in verhouding tot het veel
grootere kapitaal. De vdn.[~tvorming blijft bij het kapä t.aa L achter •

• -ÓÓ> De daling van de rentabiliteit gedurende een productie-
periode yindt haar oorzaak in de jacht OM de winbt, in de strijd

. om het bestaan der kapitalen. En daarom is het verschijnsel onver-
brekE?lijk verbonden met het pri vaatbezi t aan productiemiddelen. De
str~jd der kapitalen vol t.rekt, zich in' de jacht naar.' de gemiddelde


