DE INTERNATIONALEGELDMARKT.
De grootste zeeslag sedert Trafalgar, heeft plants gehad en
de l~ussische vloot is bijna geheel vernietigd zonder dat dit
merkbaren invloed gehad heeft op den toestand der internationale
geldmarkt. Waarom die onversehilligheid? Ontging an11 de
beurzen de historische beteekenis dezer nieuwe overwinning van
her l~ijk der Zon? Gaven zij zich geen rekensehap, dat, nadat
reeds de ijsvrije haven ann de Stille Zee gevallen was die
Rusland's Siberische spoorweg, door een zijtak met Port Arthur
verbonden, een uitweg naar de zee verzekerde, nu de veruietiging der Baltisehe vloot voor jaren de nationale ell territoriale ontwikkeling van het Czarenrijk zal belemmeren? Dat
van een verder krachtig optreden in her Yerre Oosten voor
l~uslaud geen sprake zijn kan, maar al het werk dat in tien
jaren volbracht is vruchteloos schijnt en een nieuw krachtig l~ijk
in die streken de plants van her, ook door biunenlandsehe
onlusten geteisterde land gaat innemen, dat in gdn woord de
politieke aardrijkskunde een geheel ander aanzien verkregen heeft.
Oogensehijnlijk heeft teen dezer gezichtspuuten op de beurzen
den minsten invloed gehad. Ten eerste omdat zij niettegenstaande
de verandering die de nederlagen van l~rankrijk's bondgenoot
in den toestand van her Tweevoudig Verbond gebracht heeft
ann geen verstoring van den Vrede onder de Europeesche
Mogendheden gelooven, en in die meeniug versterkt zijn nu
Frankrijk's Minister van Buitenlandsehe Zaken Delcassg, als
zoodanig aftredende, een vergelijk tussehen Duitschland en zijn
tegenstander in zake her Marokkaausche geschil mogelijk maakt.
En ten tweede omdat men algemeen meent dat, nu geslagen te
land ell ter zee, Rusland meer gehoor zal schenken ann den
rand van zijn bondgenoot en vrienden om met Japan eene
eervolle vrede af te sluiten.
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In elk geval weigert men te Parijs, waar men vddr het verniefigen der Baltische vloot, meer geneigd scheen om de uooit
afgebroken onderhandelingen met de l~ussische Regeering wegens
overname van een nieuwe 1)ost Russische schatkistobligati~n te
hervatten, thans beslist om den bondgenoot verder te steunen
zoolang de oorlogs1)artij te St. Petersburg elk voorstel tot bemiddeling van de hand wijst.
Misschien, dat reeds vddr dit o1)stel het licht ziet, de stem
van her gezond verstand zal hebben gezegevierd. Zoo niet, dan
zal Rusland, steeds meer en meet 01) eigene krachten aangewezen,
na wegtrekking zijner hog belangrijke creditsaldo's aan de S1)ree
eu aau de Seine dan ook o1) mon~tair gebied de gevolgen
ondervinden van den bloedigeu strijd waarbij het zijne krachten
uit1)ut. En in het tegeuovergestelde geval zal zonder twijfel de
internationale haute finance bereid zijn om Rusland door overneming zijner leeningen de betaling der oorlogsschuld aan Jut)an
te vergemakkelijken. u
zal dit her geval zijn wanneer men
de zekerheid verkrijgt, dat niet alleen de vrede tot stand komt
maar men ook te St. Petersburg de hand aan den 1)loeg slaat
om in her Russische Rijk die hervormingen in ~e voeren welke
leiden kunnen om rust eu orde te verzekereu en de economische
ontwikkeling te bevorderen van een land, dat goed bestuurd,
met zijne groote hul1)bronnen , als voorname graanschuur, 1)rodncent v-an petroleum enz. in weinige jaren de crisis zal kunuen
te boven komen die nu het Ri.jk doormaakt. Vooral zal dit
mogelijk zijn wanneer het bericht zich bevestigt dat Serge Witte
als Rijkskanselier aan her hoofd der Regeering ge1)laatst zal
worden. Die staatsman toch geniet niet alleen her, vertrouwen der
internationale haute finance wier medewerking onontbeerlijk is om
tot de economische ontwikkeling van her z65 geteisterde land
te geraken, maar hij heeft ook o1) 1)olitiek gebied bewezen, dat
zijne gedragslijn steeds in her belan.g van zijn vaderlaud en van
den vrede was. De geschiedenis van zijn bondgenoot in 1 8 7 0 - 1871 door Duitschland geslagen, wiens groudgebied door den
vijand bezet bleef - - hetgeen in Rusland niet her geval is daar
de oorlog o1) vreemd terrein gevoerd w e r d maar die na
weiuige jaren weder eerie voorname 1)laats ouder de volkeren
wist in te nemeu, wijst aau het Czarenrijk den weg dien her
te bewandelen heeft. De verbetering van den economischen
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toestand zal voor Rusland nog te gemakkelijker zijn omdat welke
ook de jobstijdingen wareu, die van het slagveld of tea opzichte
der binnenlandsche onlusten in her Rijk gemeld werden, Ruslands
bondgenoot en vrienden buitenslands er geen oogenblik aan gedaeht hebben om zich te ontdoen van de Russische schuldbrieven waarin zij hun spaarpenningcn belegd hebben. In dit
opzicht hebben de voornaamste markten in l~ussische fondsen
Parijs, Berlijn en Amsterdam eene koelbloedigheid ann den dag
gdegd die hog te meer uitkwam toen een gedeelte der internationale pets en talrijke speculanten traehtten her Russische
crediet te ondermijnen en eene paniek in het leven te roepen
die voor alle markten de schromelijkste gevolgeu zoude kunnen
hebben gehad.
Terwijl in her u
Oosten gebeurtenissen hebben plants
gehad die op de wereldgesehiedenis en op het wereldverkeer van
den grootsten invloed zullen blijken, heeft men op financieel gebied
niet stil gezeten noch hebbeu de uitgiften der strijdvoerende
landen de toestand der internationale geldmarkt gewijzigd. Zelden
is her inderdaa~] voorgekomen, dat de internationale haute finance
eeue z56 groote bedrijvigheid heeft ontwikkeld als waarvan wij
sedert het uitbreken der vijandelijkheden getuige waren, noch
werd geld, niettegenstaande op lfijverheidsgebied eveneens eerie
voortdurende levendigheid heerschte, duurder in prijs. Twee
oorzaken hebben daartoe medegewerkt. Ten eerste omdat van de
zijde der strijdende partijea zoowel in hun eigen belang als dat
hunner geldschieters alles vermeden werd wat de internationale
geldmarkt zou kunnen veroutrusteu, en droegen al hunne beschikkingen den stempel van met zorg en kennis van zaken te zijn
voorbereid; en ten tweede was de goudproductie steeds stijgende
en kon zich de goudvoorraad der circulatiebanken steeds vermeerderen. Sedert tien jareu met ruim 4,00 millioen gulden toegenomen zagen wij de jaarlijksche productie van 790 millioen
in 1899, in 1904 878 millioen bereiken, steeg de goudvoorraad
der Europeesehe banken in die laatste jaren van 3925 millioen
gulden, heden op 5233 millioen gulden en de dekking hunner
fiduciaire circulatie door goud van 5~.36 op 62.90 percent.
Die sterke positie van Europa's voornaamste crediet-instellingen braeht er reel toe bij om de toekomst met vertrouwen
te gemoet te zien, want hetzij de oorlog wordt voortgezet dan
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wel dat de strijd der natifin op handelsgebied in her Verre
Oosten de tegenwoordlge bloedige kamp vervangt, in beide gevallen is het voor de financifiele en commercifiele wereld bemoedigend te weten, dat de toestand der instellingen-belast
met de uitgifte der fiduciaire circulatie, en waar zij voor hare
discontoomzettingen en beleeningen kan aanldoppen, eene zoo
krachtige is. fn den laatsten tijd is wel is waar de interventie
tier circulatiebanken minder noodzakelijk geweest, vond puik
papier overal nemers tot koersen die belangrijk onder den
officifielen diseontovoet bleven. ~ a a r zoo werkelijk het sluiten
van den vrede gevolgd zal worden door eene levendigheid van
zaken op allerlei gebied die men in handelskringen voorziet,
zal zeker de passieve rol der circulatiebanken in eene veel
actiever veranderd worden, terwijl ook Kusland voor de betaling
der ann Japan te vergoeden schadeloosstelling zoowel als voor
de uitbreiding van zijn spoorwegnet millioenen noodig zal hebben
en dus alle reden bestaat om hoogere geldkoersen en een ruimer
beroep op de circulatiebanken te voorzien.
Ook met het oog op de gesteldheid der markten is her aangenaam dat die instellingen zd6 sterk zijfi. Want wauneer ook
vele leeningen zich bij de uitgifte in een schitterend succes
mochten verheugen zoo is al her ingeschrevene hog niet in
vaste handen gegaan, is er hog reel fonds bij de Banken beleend en zijn hog talrijke andere financieele operatifin in her
verschiet. Ook de toenemende geldbehoeften der Britsche Koloni~n,
gemeenten enz., de nieuwe verkeerswegen die in voorbereiding
zijn, maken het gewenscht dat de eirculatiebanken krachtig blijven.
Onder de landen die her meest vreemde fondsen invoerden
behoort zonder twijfel Duitschland dat van 1 Januari tot 15
Mei 1905 voor niet minder dan 1878 millioen Mark ann de
markt bracht (tegen 661 millioen gedurende dezelfde 10eriode in
1904.) Die uitgiften, verdeeld over meet dan 100 prospectussen,
konden natuurlijk niet nal'~ten om tot gr0ote verlevendiging der
zaken van de Duitsche banken mede te werken op een oogenblik,
dat reeds de Duitsche nijverheid een tijdperk van bloei doormaakte zoo als sleehts zelden was waar te nemen. Maar her
invoeren van buitenlandsche fondsen, her streven der Duitsche
bankwereld om aan alle internationale operatifin van beteekenis
mede te werken en door her oprichten van nieuwe ondernemingen
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in overzeesehe landen met Amerika en Engeland in her strijdperk te treden en Duitschland's vlag over alle zeeen te doen
wappereu, konden niet nalaten om op den Duitschen wisselkoers
tijdelijk een ongunstigen invloed nit .te oefenen. Dit nog te
meet omdat Duitsohland's uitvoer van steeukolen ten gevolge
tier bekende werkstakingeu in het l~uhrdistrict teruggegaan is,
terwijl zijn invoer~ van grondstoffen enz. ten gevolge der
levendige behoeften der nijverheid sterke toeneming aantoonde.
In de eerste vier maanden van 1905 bedroeg die invoer 16.071.58'2
metrieke tonneu tegen 14.198.176 in dezelfde periode in 1904
terwi.jl de uitvoer van 12.748.146 op 11.919.750 metrieke
tonuen teruggiug. Dus toenemende invoer en verminderde uitvoer
op een oogenblik dat Duitschland ann andere landen de tegenwaarde te geveu had der gekochte fondseu, en ~ijdelijk millioenen
had vast te leggen in de opgerichte oudernemingen, ann te
leggell spoorwegen enz. in overzeesche gewesten. De wisselkoersen op het buitenland die in de laatste maauden reeds
herhaaldelijk aanleiding tot gouduitvoer naar Nederland, Frankrijk
enz. gegeven hadden blijven zich dan ook voortdurend bewegen
in de nabijheid van den koers waarop Duitschla,d genoodzaakt
zijn zal de tegenwaarde van her door dit land verschuldigde in
goud te betalen, l~eeds gingen bij eeu chequekoers van ~0.49 kleine
pos~en goud van Hamburg naar Londen zonder dat bij de sterke
goudvoorraad ~vaarover de Duitsche l~ijksbank beschikt er eenige
vrees behoeft te bestaan dat, zelfs wanneer de uitvoer van goud
toenam, de Bank tot eene verhooging van haar tarief zal hebben over
te gaan. Maar de hooge wisselkoersen waarmede Duitschland te
kaml~en heeft zijn niet alleen voor de nij verheid, diede in te voeren
grondstoffen hooger betalen moet dan dit bij een gemiddelde
koers bet geval zou zijn, schade!ijk, maar zij toonen ook ann
dat het zdd oudernemende land sterk boven zijne krachten werkt.
Duitschland heeft zonder twijfel in den laatsten tijd op elk
gebied groote vorderingen gemaakt en zijn plants onder de
voorname handelsnatien weten te handhaven en te bevestigen;
bet heeft door her afsluiten van handelsverdragen met bondgeuooten en bevriende natien de onzekerheid ten opziehte over
de toekomstige tolpolitiek wetea te doen ophouden, al is dit
ook in menig opzicht ten koste der nationale nijverheid en ten
gunste van den landbouw geschied ; zijne banken in Brazilifi, A.rgelL-
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tinie, Chili en Mexico gaven voor 1904 niet alleen bevredigende dividenden, maar nemen ook een krachtdadig aandeel
ann de ontwikkeling dier landen, welke hog in haar eerste stadium
is, maar men krijgt, vooral wanneer men de toestand ter plaatse
heeft kunnen bestudeeren, toch den indruk dat Berlijn de boog
te sterk spant. En de ongunstige handels- en betalingsbalans
van her Duitsehe l~ijk komt in den stand der wisselkoersen,
die getrouwe barometer ter beoordeeling van de eeonomische
gesteldheid van een land, helder uit. Daarenboven gaat Duitschland nu spoedig tot de uitgifte van kleine bankbiljetten over.
Volgens de Duitsche bankacte van 14 Maart 1875 mochten
slechts biljetten van 100, 200, 500 en 1000 Mark worden
uitgegeven. Men wil nu ook biljetten van 20 en 50 Mark
uitgeven om zoodoende tegemo~t te komen ann de behoeften
der industrieele bevolking. Misschien had men er beter ann
gedaan meerdere goudstukken van 10 Mark te doen vervaardigen dan biljetten in her leven tc roepen wier gebruik op
ruime schaal verzekerd, slechts eene verhoogde fiduciaire circulatie
en we1 der niet metalliek gedekte circulatie zal ten gevolge
hebben eu tins eene vermindering der belastingvrije circulatie na
zich zal sleepeu. Dit hog te meer omdat men de tegen~voordige
l~eichskassenscheine van 20 en 50 Mark wil intrekken en door
biljetten van 5 Mark en uieuwe biljetten van 10 Mark wil vervangen.
Zulke kleine coupures van papiergeld geven echter tot allerlei
ougeriefelijkheden aanleiding. Een der groote klachten die steeds
iu Itali~ tegen de kleine biljetten vernomen-werdeu was dat
zij door veelvuldig gebruik ten slotte onieesbaar werden en tot
allerlei knoeierijeu aanleiding gaven. In her kort het zal blijken
dat, evenals dat in Itali~ bleek, dezelfde werkman die nu
op een fiinfmarkschein aandringt ten slotte toch liever een
zflverstuk van 5 mark dan een onrein, verminkt biljetje in
betaling zal nemen.
En eerie verhoogde papiercirculatie zal, wij zagen her in
kmerika, tevens tot ongunstige wisselkoersen leiden. Daarmede
heeft dit land, waar tevens eene overtoliige zilvercirculatie bestaat,
hog steeds te kampen vooral nu alle steamers talrijke Amerikanen
naar Europa vervoeren en uit dit verkeer voortdurende vraag
naar wissels op Londen, Parijs enz." voortspruit. Cable transfers
noteeren dan ook heden 4.8735 dollars, en nu ook Amerika's
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invoer toenemende is schijnt her dat weldra gouduitvoer naar
Europa tot de mogelijkheden behoort. Intusschen wijzen de
Associated Banks eerie voortdurende vermindering hunner surplus
reserven nan, die deze week slechts 6.050.000 dollars bedroegen
(tegen 31.760.000 dollars in dezelfde week van 1904). De
Amerikaansche schatkist heeft toch 6 April van de Banken 50
percent der bij de Banken gedeponeerde Regeeringsgelden opgezegd waardoor dat lichaam zich de vrije beschikking verzekerde
over ongeveer ~9 millioen dollars, waarvan reeds op 15 Mei
de helft binnenkwam terwijl de betaling der audere helft 1 J uli
meet geschieden. Verder deed Japan ongeveer ~ millioen dollar
van zijn uit zijne jongste ook in Amerika geplaatste leening
voortspruitend creditsaldo in goud van New-York naar San
Francisco ter verscheping naar Yokohama overmaken, terwijl
het deficit der Amerikaansche Staatsbegrooting hog ongeveer
36 millioeu dollars bedraagt. u
daarbij de onthullingen bij
de Equitable Assurance Society, de strijd die tusschen enkele
leaders tier Amerikaansche fondseumarkt ontbrand is en men
zal toegeven, dat naast vele factoren die ten gunste van her
ondernemende ijverige Amerika pleiten ook andere bestaan die
bet noodig maken den toestand der Amerikaansche geldmarkt
aandachtig te volgenl Het Amerikaansche budget en de Amerikaansche wisselkoers toonen aan, dat ook aan de andere zijde
van den Atlantischen Oceaan schaduwzijden bestaan waarmede
des te meet rekening dient gehouden te worden nu de u
eenigde Staten hunne zaken steeds verder in bet Zuiden trachten
uit te breiden en hun bankiers, de financieele regeling van
menige noodlijdeude Centraal Amerikaansche Republiek tot hun
programma gaan doen behooren. Natuurlijk kan een optreden
van de zijde van Amerika ten gunste van de zoo zwaar beproefde
Europeesche bezitters der schuldbrieven dier Staten slechts heilzame
gevolgen hebben maar her verhoog~ tevens Amerika's invloed
ten koste van Europa in streken waar hog oneindig reel te
doen is en de ondernemende Jonathan zal zich we1 niet tot her
regelen tier schulden der Republieken bepalen maar tevens er
veer zorgen, dat hij ook in andere richting het leeuwenaandeel
verkrijgt van de nieuwe spoorwegen, kanalen enz. die d~s te
bouwen zijn, dat hij veer zijn handel en veer zijne artikelen
zich een ruim afzetsgebied en .geregelde afnemers verzekert.
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Even als in China, &frika en andere deelen der aarde zal
dus ook in Centraal-Amerika de strijd op handelsgehied tusschen
Amerika en Europa eene uiterst scherpe worden, zal vooral
Engeland alle zeilen hebben bij te zetten om d~s zijn zaken air te
breiden. Gelakkig waren Groot-Brittanie's handelsomzetten in de
laatste maanden ten gevolge der toenemende koopkrach~ van de
zilverlanden vooruitgaande, toont ook de maand Mei eene
toename van zijn uitvoer van 4.140.350 pd. st. nan en ondervond zijn wisselkoers overal ten gunste van Engeland daarvan
de gunstige gevo]gen. Maar her zal in elke richting aUe kraehten
moeten inspannen om her hoofd te kunnen bieden aan z66
geduehte eoncurrenten als Amerika en Duitschland die, beiden,
her grootste gedeelte van den wereldhandel tot zieh trachten te
trekken. Maar de besprekingen bij de Londensche Kamer van
Koophandel, her benoemen van handelsagenten in versehillende
deelen der aarde en de studie van belaugrijke handelskwestien
bij de Board of Trade bewijzen dat men aan de Theems doordrongen, is van de noodzakelijkheid om de handen uit den
mouw te steken.
Londen,

7 Juni 1905.
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