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TIE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VillJ TIE EUROPESE MARKT
. . .

door dr~J.J.B.P. van Lierde

Lezing gehouden te Koewacht op 3 mei 1957.

Voorzitter~ Geachte Vergadering,

Het is m1j zeer aangenaam hier in Koewacht voor de vlassers van

Z.-Vlaanderen te mogen spreken, aangenaam niet alleen omdat het

vlasbedrijf hier in Z.-Vlaandere~ mij wel bekend is, maar ook en

vooral omdat ik zelf Z.Vlaming ben en mij hier vanavond de gelegen-

heid wordt geboden temidden van ti eigen Y:lcnsenl! te mogen spreken.

Het onderwerp dat ik hier ga behandelen is iets wat thans in het

middelpunt van de belangstelling staat en voorzeker de gemoederen

in Europa in de toekomst nog meer zal bezighouden.

U allen zult binnen enkele tijd binnen ee~ nieuw economisch kader
moeten gaan le ven en werkeno Het is daarom van belang dat u enig

idee krijgt van wat nu precies dat nieuwe kader zal worden. Het is

in verban~ met deze belangrijkheid van dat wat staat te gebeuren op

economisch gebied in Europa, dat het bestuur van uw vereniging ons

hier heeft uitgenodigd u een en ander te komen vertellen over de

Europese markt. Voorwaar ic; dit een bijzonder gelukkige gedachte

geweest van uw bestuur.

Als ik nu mag overgaan tot de eigenlijke behandeling van het onder-

werp, dan meen ik er goed aan te doen, dit zoveel omvattend vraag-

stuk van de Europese markt in enkele onderdelen voor u te behandelen.

Als zodanige onderdelen zou ik voor u de volgende willen belichten~

I: Wát is de Europese markt?

11: Wat wil men bereiken me~ de Europese markt?

111: Hoe wil men deze Europese markt tot stand brengen?
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men, waarbij tussen de deelnemende landen onderling een vrDe

uitwisseling tot stancr' zal ltomen van personen, goederen, dien-

sten en kapitaal. Men kan zo een Europese markt, die door de

verschillende bovengenoemde landen gevormd wordt, eigenlijk

het best vergelijken hier met de verschillende provincies in

een land. Tussen de provincies in Nederland wordt geen enkele

!l

belemmering.,in de weg gelegd aan het handelsverkeer. Men kan

vrij zijn produkten kopen in GroninGen bijvoorbeeld en zonder

enige moeilijkheden naar Zeeland brengen. Precies hetzelfde

wil men met de Europese markt. Als die er een keer zal zijn,

zal het mogelijk zijn voor u om met de andere 5 landen vrij

handel te dri jven; dan ktQ'lt u im- en exporteren zoveel u wilt

zonder dat u belemmeringen in de weg zullen worden gelegd. En

wat dat te betekenen zal hebben, kunt u zich enigszins reali-

seren wanneer u dehkt aan de huidigetoestand waarin wij leven

en waar al de ons omringende landen zoveel mogelijk hinderpa-

len in de weg leggen, in de vorm van hoge i~voerrechten of

lage contingenten. Tijdens de oorlog kenden we dat niet.Toen

~.

moest geen enk~l land zijn eigen markt beschermen, want er

was.overal te kort. Maar na de oorlog is geleidelijk aan in

alle landen de produktie weer vergroot en in vele gevallen

zelfs in die mate dat er voor vele -vooral agrarische produk-

ten- overschotten ontstonden. ])elanden, die die overschotten

hadden wilden ze aan andere landen verkopen, maar deze laatste

moesten ook hun eigen landbouw en boeren wat beschermen, met

als gevolg dat de handelsbeleIDL1eringensteeds groter werden.

Maar zodra die landen gingen beschermen, bijvoorbeeld door

hele hoge invoerrechten aan de grens te heffen, betekende dit

ook dat de?produkten, die werdcm beschermd in die landen veel

duurder kwamen te liggen, dan wanneer Z8 vr~ uit een ander

~
'---

land zouden zijn binnengelaten. ])egevolgen van die bescher~

ming zijn dus hogere kosten van levensonderhoud en een lagere

levensstandaard voor de bevolking, dan onder de vrije handel.

En hier beland zijnde kom ik vanzelf aan mijn tweede punt van

mijn uiteenzetting, dat is~

ad II~Wat wil men met die Europese 'markt bereiken? ])001'het afschaf-

fen van de handelsbelemmeringen'vll1il men komen tot een procluk-

tiepatroon in Europa, waarbij de proclukten daar geproduceerd

zullen worden waar dit het goedkoopste kan. Gevolg hiervan
-3-
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zal zijn dat de produkt en tegen (e laagst mogelijke kosten

ter beschikking zullen worden gesteld en dat daardoor de wel-

vaart van de Europese bevolking, zal worden verhoogd en meer

naar het Amerikaanse niveau zal worden opgetrokken. Want

waarom is de levensstandaard van de Amerikanen zoveel hoger

dan die van ons? Hoofdzakelijk omdat men in Amerika geen

gre~zen, geen handelsbelemmeringen kent tussen de Staten

onderling. En naar dat Amerikaanse, naar die Verenigde staten,

daar moeten wij ook naar toe,willen we die bereiken dan moe-
. '

ten de grenzen open gegooid worden en dan moeten diegene die

het beste kunnen concurreren, ook het meeste kunnen profite-
ren.

.fP' Het zal duidelijk zijnj dat dat opengoo,ienvan die grenzen

tussen die 6 landen -waarin 160 miljoen mensen wonen- niet

van vandaag op morgen kan gaan. Bij de doorvoering van de
\

Europese markt zal men de weg van de geleidelijkheid moeten

bewandelen en zodoende bepaalde bedrfjfstakken de gelegenheid

moeten geven om zich aan te passen. Neem maar als voorbeeld

de tomatenteelt. Als de Europese markt er door is, dan bete-
. -,

kent dit dat de Italiaanse tomaten -die onder de kosteloze

zon zijn gerijpt- hier vrij op :0 markt kunnen komen. In

Nederland, moeten de tomaten veelal in kassen worden gekweekt.

TIatkost veel geld en daardoor zijn ze duurder dan de Itali-

aanse tomaten. Als deze laatste bij ons vrij op de markt mo-

7'
gen komen, dan is daar niet tegen te concurreren en het ge-

volg zal waarschijnlijk zijn dat vele der tomatentelers zul-

len moeten inpakken. Maar voor ze dat moeten doen5 is men ver-

plicht ze de tijd te geven naar iets anders uit te zien.

Vandaar dat men die Europese markt geleidelijk aan wil ver-

wezenlijken.

ad III:En dit brengt mij tot de vraag:Hoe wil :o.lOndie Europese markt

bereiken?

Zoals daar juist gezegd wil mén tot de Europese markt komen

langs de weg der geleidelijkheid. Men heeft een overgangs-

periode geprojecteerd van 12 à 15 jaar ingedeeld in 4 phasen

en waarin men wil komen tot één markt.

Een eerste phase van 1 tot 4 jaar waarin 10% van de invoer-

rechten moeten worden opg~heven, een tweede phase tot 8 jaar

-4-
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waarin 25% van de invoerrechten moeten verdwijnen, een derde

phase van 10 tot 12 jaar'waarin de invoerrechten tot 50% ver-

minderen en een vierde phase tot 15 jaar waarin de invoerrech-

ten tussen de landen onderling voor de volle 100% moeten z~n

ver'dvvenen.

Eveneens voor de contingónteringen, ook deze wil men in de

loop van 12 ËL15 jaar volledig doen verdvvijnen, zodat (lusook

de hoeveelheidsbeperkingen geleidelijk zullen verdwijnen.

Tegelijkertijd zal ook voor deze 6 landen een gemeenschappe-

lijk buitentgrief tot stand komen d.w.z. een invoerrecht dat

door dc zes landen gelijkelijk zal worden geheven op bepaalde

artikelen die wo

landen.

en ingevoerd van buiten de zes deelnemende

Dit buitentarief wordt'vas esteld door de i~voerrechten van ~
, h

'

1
-

d d 1 ' 1 " b ld t'1 1ae verse~ l -Len-e ,ce nemeno,e anelen, voor een epé"a ar lJce ,

met elka2,r op te tellen en d8Xl te delen door vier. Zo zal het

voorkomen dat de invoerre ten vaE bepaalde goederen van bui-
.

ten de Europese markt afkomstig, voor een bepaald land zullen

stijgen terwijl ze voor een ander land zullen dalen.

En zo komen we aan de laatste vrg die we ons stellen n.~.

ad lVg Wat zullen de gevolgen van deze Europese markt zijn voor

Nederland, meer speciaal voor de landbouwsector?

Op langere termijn voorzien we een ruimere afzet van onze land-

bouwprodukten9 dus een verruiming van onze markt.

Maar op kortere termijn zullen we wel eens ~en veer moeten la-

ten. Want een van de gevo en van deze Europe~)e samenwerking

zal ook zijn het gelijk worden van de lonen en andere sociale
.~

voorwaarden en voorzieningen. Van Franse zijde is er geeist

dat deze gelijk worden aém de franse 9 \Nat tot gevolg heeft een

40 urige werkweek, met O()!ltoesl van 25% op het uurloon tus-

sen de 40 en 48 ureYlen van 50% boven de 48 werkuren per week,

plus een verhoging van de sociale lélstcm.Dit zal voor ons

uiteindelijk een loonstijging bet' nen V2Xl :t 15%.

Verder komt er voor sommigc? grondstoffen ec-;nhoger buitentarief , dan

dat wat ans bestaat. Er zijn bepaalde pro en zoals tarwe bijvoor-

beeld, vJa2trOp nu geen invoerrc;cht moet worden beta~11d1 m8):irvvaarop

straks, als de Europese markt er is, een gemeenschappelijk buitenta-

rief, dus een invoerrecht van 20% komt. Dan zullen de lélnden van de

-5-
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Europese markt wel geen Amerikaanse tarwe meer kopen, want die worclt

dan te duur. F'rankriJk zal dan wel klaar staan om de tarwe; of bij-

voorbeeld de voedergranen aan ons te leveren, maar altijd tegen een

prijs die hoger ligt dan die welke we nu betalen bij import. Dus

daar kan Frankrijk wecr ed mee zijn. lVIaar ook Nederland zal op die

manier -n.l. doordat de 6 landen zich door middel van hoge invoer-

rechten .:p.ondom hun grenzen t snover de I' st van do wereld- ruimere

afzetgebieden vinden. Dit wordt met name verwacht voor

dukten, voor vee en vlees, en groenten en fruit.

zuivelpro-

~

Bezwaar voor onze landbouw zal echter voorlopig wel zijn, dat in de

eerste jaren, een land dat zijn binnenlandse markt verstoort ziet,

kan bepalen, d at ben en een bepaalde prijs geen enkel produkt bin-

nen mag. erond."erstel, Nederland voert boter uit n,aar Frankrijk voor

f 6, -- per kilo .De boterprijs voor de Fransen, is f 7,- per kilo. Komt

Nederland nu op de Franse markt tegen f 0,-- per kilo, dan kan die

markt worden verstoord en wel in die zin dat de Fransen geen buiten-
landse boter meer kunnen pen. Dan kan Frankrijk-gedurende de

eerste overgangsjaren naf.::tr de Europese markt- aan de Nederlandse ex-

port een halt toero en door te zeggen: Onder de f 7,50 mag hier

geen boter meer binnen. Omgekeerd Nederland dit ook doen de eer-

ste jaren. Men ziet dus, dat men zoveel mo elijk geleidelijk aan
wil te werk gaan.

Alles bij elkaar genomen geloof

handelingen over de Europese markt
dat Frankrijk tijdens de onder-

r igenlijk t meest er uit ge-

s~eept heeft. Dit komt naar voren in de arte b alingen die Frank-

rijk heeft bedongen in een zogenaamd "Régime Spécialel1.Onder dit
"Réu l

"mn Spécl'co l oi1 (ie> t V ""'i tl
'

J
'

O
"

l
'

J'l' e él<:" I ' u;:J l'o l'q l'D' o) ;~'."l cl d 'i t T:\r~;::,nk-
~ b "'-' LV '-' , ~,CL C.L. c. , ~'- LVU. 0 , '-' >J~" .~u_. C -" - ~

rijk invoerrechten kan blijven 1- en 0) pl~O ten van partner-

landen en exportpremies mag blijven geven. De andere 5 landen mogen

dit niet . Dit ilRégime Spóciale!i 'um dus voorlopig een bele:m.mering
betekenen voor de el met F'r::.1.nkrj.jk.EGt is e chtcr bekend hoe

slecht Frankrijk er voorstaat en daarom is het ook br:;grijpelijk dat

ze iets aTIartsw den en éL:lt de ere lD"YldenhierBce ord zijn

gegaan. Vvant -beter een Europese - met open grenzen, waar we

onze produkten ijt kunnen, als we maar goed eg kunnen coneur-

en EuropesereTen met een speciaal regime voor Frankrijk, dan

markt en de handelsbelemmeringen van thans. Nederland, als het goed-

-6-
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koopst agrarisch producerend land -binnen de Europese maI~t- kan na

enkele overgangsmoeilijkheden niets anders dan voordelen verwachten

van~ Europa met zijn éne grot-emarkt van 160 miljoen inwoners.

Inmiddels heeft zich echter iets anders voorgedaan. De landen? die

niet onder de Europese markt vallen, en zien dat rondom die Europese

markt zo een hoog gemeenschappelijk buitentarief wordt gebouwd, om

de voordelen gel1eelaan die 6 landen zelf te lsten9 vcBLdendat zij

hierdoor benadeeld zouden worden. V2ndaar dat zij gekomen zijn met

een voorstel om ook mee te mogen doen en dit in een zogenaamde vrij-

handelszone. Dit betekent dat 11 andere Europese landen hebben voor-

gesteld om tussen hen en de zes landen van de Europese markt, ook

maar alle handelsbelemmeringen af te EJchaffen.Vooral Engeland en

Denemarken willen dit graag. Maar Engeland wil dan wel vrij~ handel

voor alle produkten, behalve die van de landbouw en Denemarken, als
. .' '

landbouwexporterend land wil juist alléén maar meespelen als er dah

ook tussen de 17 landen een vrije handel komt in landbouwprodukten.

Het verschil met de Europese markt en de vrijhandelszone is:

~

1) De Europese markt omvat 6 landen -en in de vrijhandelszonewil

men alle 17 West-Europese landen betrekken.

2) De landen van de Europese markt hebben één gemeenschappelijk bui-

tentarief . Als dat tarief voor tabak 30% is 9 dan geldt ,dat tegen-

over alle landen -behalve de koloniën. Maar in de vrijhandelszone

willen de elf landen, die zich willen aansluiten ieder hun eigen

buitentarief bepalen ten opzichte van landen die niet meedoen.

Dus Engeland kan dan bijvoorbeeld zeggen op vlees uit Australië

hef ik geen invoerrechten, maar op dat uit Argentini~ b.v. 25%.

3) In de Euro~ese markt zijn de landbouwprodukten wel betrokken in

het vrije handelsverkeer; en in het vrijhandelsgebied wil Enge-

land dat niet (om zodoende de eigen boeren te kunnen beschermen

~
...

en de producenten uit de lanCen van t Gemenebest).

De onderhandelingen over de vri~h~~ndelszonc zijn nog gaande. Voor

eind oktober verwacht men de beslissing over het al of niet tot

stand komen van een vrijhandelsgebied dat zich uitstrekt over 17

Europese landen9 al of niet met de landbouwprodukten daarin betrok-

ken.

-7-
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Wat de Europese markt betreft1 is het zo dat de overeenkomsten al

getekend zijn. TIeparlementen in al die 6 landen moeten het verdrag

nog goedkeuren. Verwacht mag worden dat zich geen enkel land tegen

de aanneming ervan zal verzetten. Dat bet ent dat begin 1958 een

aanvang zal worden gemaakt met de tot standkoming van de Europese

markt, die uiteindelijk in 1973 geheel verwezenlijkt zal moeten
zijn. ~'

Men ziet dus dat in Europa het werk aan de gang is naar een afschaf-

fing van de handelsbelen@eringen om zodoende tot grotere welvaart

te kunnen komen, in Europa, en naar ik hoop, ook en vooral, in dat
,

stukje Nedcrlcmd, dat u allen en mij zo nauw aan het hart ligt, en

dat zich uitstrekt V&"'1"dlEe tot Hontenissc, en van Hulst tot aanrf'"
Cadzand !I.
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