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Trade-Associations
Aanvankelijk Leeft men in Amerika getracht door pools en
trusts de concurrentie te beperken. De poolovereenkomst mis
lukte in den regel tengevolge van onderlinge bedrog en wan
trouwen. De toenemende macht der trusts leidde tot het wet
telijk verbod, de Stierman Act van 1890. De ontwikkeling
der „trade-associations” dateert van 1911, toen het Hoogge
rechtshof besliste, dat deze wet zich niet richtte tegen com
binatie als zoodanig, maar tegen onredelijke beperking van
den handel, welke ten nadeele van het algemeen belang de
concurrentie verminderde. In dat jaar begon Art kus J. Eddy,
advocaat te Chicago, z.g. „open price-associations ” te organiseeren, vereenigingen welker leden overeenkwamen produc
tiecijfers en prijzen uit te wisselen; doel was het verkrijgen
van meerdere stabiliteit in zaken door nauwkeuriger kennis
van den niarkttoestand. Op het programma stonden ook ver
gaderingen ter bespreking van de uitgewisselde cijfers, waar
koopers en belangstellenden toegang zouden hebben; de
meeste vereenigingen namen deze bepaling echter niet op.
De oorlog en de moeilijkheden der oorlogsproductie be
vorderden de organisatie; de regeering, die behoefte had aan
betrouwbare statistische gegevens, had liever te doen met
vereenigingen dan met individueele zaken.
De trade-associations zijn thans een factor van groote
sociale beteekenis. Evenals de gilden vormen zij eene vrij
willige regeling eener industrie van binnen uit; het lidmaat
schap staat echter open voor elke firma van voldoende stan
ding, terwijl de concurrentie tussehen de leden behouden
blijft.
De werkzaamheden der trade-associations zijn verschillend
al naar de behoeften der desbetreffende industrie. Gewoonlijk
doen de leden regelmatig opgave van den omvang hunner pro
ductie, uitgevoerde orders, orders in bestelling, de vraag
uit verschillende afzetgebieden, prijzen van grondstoffen en
voorraden. Deze opgaven worden op het Secretariaat ver
werkt tot periodieke overzichten, welke aan de leden worden
toegezonden. Deze beschikken daardoor over gegevens, welke
zij slechts in weinige-gevallen zelf zouden kunnen verkrij
gen en zijn in staat hunne productie daarnaar te regelen. De
industrie als geheel zal minder fluctuaties vertoonen. Een
eerste vereischte is natuurlijk, dat deze gegevens binnen den
kortst mogelijken tijd aan de leden kunnen worden verstrekt;
sommige vereenigingen zijn in staat hunne maandberichten
op den lOeu van de volgende maand te doen uitkomen, bij de
meeste wordt dit ongeveer den 20e.
Vele trade-associations trachten wetenschappelijke kost
prijsberekening te bevorderen. Waar de toepassing van een
uniform systeem is bereikt, zijn de leden door vergelijking van
gemiddelde met eigen kosten in staat verlies of inefficiency
in hunne bedrijven te vermijden. In vele gevallen worden
ook de bedongen verkoopprijzen door de leden opgegeven.
Ook zonder dat deze verstrekt worden, zullen deze neiging
tot stabiliteit vertoonen, niet omdat zij bij onderling overleg
worden vastgesteld, maar omdat zij gebaseerd zijn op gege
vens, welke elk lid ten dienste staan. De concurrentie wordt
er een in qualiteit en „service”, en. het kleine bedrijf heeft
hierin vrijwel gelijke kans.
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De vereenigingen doen in den, regel onderzoekingen op
groote schaal; zij vormen een front tegen voorgestelde wijzi
gingen in rechten, spoorwegtarieven en belastingen en be
schikken gewoonlijk over de gegevens, die den invloed der
voorgenomen veranderingen op de industrie kunnen aantoonen. Ten slotte hebben zij medegewerkt tot de normalisatie
van de industrie.
De Trade-Associations arbeiden in nauwe samenwerking
met den Board of Trade en den Federal Reserve Board. De
door haar samengestelde statistieken vormen een belangrijk
deel der door eerstgenoemd departement maandelijks gepubli
ceerde „Survey of Current Business’, een buitengewoon om
vangrijk statistisch overzicht van het geheele zakenleven in
de Vereenigde Staten.
(„Trade-Associations Statistics; E. T. Elbourne,
in The Accountant van 1 October 1927)
G A. II.

Collectief Adverteeren
Het groote aantal personen — thans ongeveer 600 — dat elk
jaar de eindexamens van het Institute af legt, en dat nog steeds
schijnt toe te nemen, doet velen zich afvragen of het beroep
niet overvoerd is. Ter gelegenheid van het jaarlijksch diner der
South Wales and Monmouthshire Society of Chartered Accoun
tants te Cardiff in December 1927, deelde de Secretaris van
het Institute, de Hon. George Colvüle mede, dat het Bestuur
op aansporing van eenige leden besloten had, voor de Vereeniging in collectieven zin te adverteeren. Dit besluit was aan
leiding tot een artikel van zijne hand in „The Times” versche
nen en in „The Accountant” van 26 November 1927 overge
nomen. Het geeft een kort overzicht van het ontstaan en de
ontwikkeling van het Institute, de uitbreiding der werkzaam
heden van den accountant, en de waarborgen voor de algemeene
ontwikkeling, vakkennis en integriteit van de leden.
In den leader van 24 December 1927 vestigt de Redactie van
.The Accountant” de aandacht op deze beslissing, welke eene
belangrijke wijziging beteekent in de politiek van het Insti
tute. Het valt niet te ontkennen, dat het Aceountantsberoep
vooral nadeel ondervindt van de onwetendheid van het publiek,
dat het lidmaatschap van het Institute niet onderscheidt van
minderwaardige diploma’s en bevoegdheden. Vooral in de pro
vincie is dit sterk het geval. Reeds herhaaldelijk was er daar
om bij het Bestuur op aangedrongen, van tijd tot tijd in pers
en handelsperiodieken bekend te maken, dat de leden niet ad
verteeren ; tot voor kort echter tevergeefs, hoewel de Redactie
nimmer heeft kunnen begrijpen, wat er tegen was. Collectief
adverteeren behoeft tot deze medèdeeling niet beperkt te blij
ven, opvoeding van het publiek kan op verschillende manieren
bevorderd worden, De maatregel heeft de volle instemming der
Redactie, ook al moge daarmede eenige oude traditie verloren
gaan.
C. A. H.
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