
Crltlek op het concept d.d. 3 Januari 1951 voor de 
Directeur-Generaal Tan de B.E.B. betreffende 
Integrati e plannen Stikker/Pella/Petsohe. 

De medewerkers Tan de Directeur-Oeneraal Tan 'de Buiten
landse Economische Betrekkingen zien de economische 
integratie Tan West-Europa slechts als een kwestie Tan 
vrijmaken Tan de handel. Bun standpunt kan als volgt 
worden aangeduid: 
"Hef de kwantitatieTe restricties op; Terlaag de invoer
rechten; laat ataatshandel, subsidies en dubbele prijzen 
verdwijnen en doe verder niet te veel. De vrije markt -
de atomistische concurrentie - zal dan wel bepalen waar 
Europa*s eoonomie terecht komt." ' 

Het kon dan wel eens gebeuren, dat die eoonomie heel naar 
terecht kwam. Sr i s thans ter wereld geen aanzienlijk 
vrijhandelsgebied aan te wijzen, waarin dé prijsvorming 
het enige richtinggevende beginsel i n de volkshuishouding 
i s . 
In de Verenigde Staten van Noord-Amerika (N.B. eens auto
nome staten), waar men nog steeds het systeem van de 
free enterprise ale ideaal ziet, en waar de omstandigheden 
voor èen vrije-markt-eoonomie zoveel gunstiger z i j n (het 
i s één muntgebied), i s duidelijk waar te nemen hoe de 
werkelijkheid zioh ontwikkelt. Nolens volens z i j n daar 
organen ontstaan, die zioh bezig houden met de omvang 
der produotie (overschotten of tekorten), met de prijzen, 
met de inkomens, met de investeringen, met de oredieten, 
met de omvang en omloopsnelheid van het geld, enz. enz. 
Het z i j n allen federale organen, die voor het totale gebied 
uniforme regels geven. De afzonderlijke staten kunnen 
daarvan niet afwijken. 
Ongetwijfeld zal er i n tijden van politieke rust en eco
nomisch^ evenwicht met veel minder centrale regeling 
kunnen worden volstaan dan thans het geval i s , doch een 
minimum aan regels zal a l t i j d aanwezig moeten z i j n . 
De vraag kan daarom worden gesteld of het wel logisoh i s 
b i j de pogingen om te komen tot een Europese economische 
integratie zo zeer de nadruk te leggen op het vrijmaken 
van de handel? 
Moet niet veeleer overeenstemming worden gezocht over de 
gemeenschappelijk te voeren politiek en het vestigen van 
Europese organen, die deze politiek opstellen en uitvoeren? 
Wanneer b i j de integratie het zwaartepunt wordt verlegd 
naar het vestigen van de organen en een synthese wordt 
gezocht voor net te voeren economische beleid, en wanneer 
op deze punten successen z i j n bereikt, dan zullen de 
handelsbelemmeringen des te gemakkelijker verdwijnen. 
wanneer Nederland zich i n Europees verband vastlegt ten 
aanzien van vrije, handel, geen dubbele prijzen, geen 
ataatshandel, geen subsidies en geen heffingen, laat het 
z i j n zelfstandige loon- en prijspolitiek los. 
Er zal een Europees loon- en p r i j s p e i l komen, dat te 
allen tijde aanzienlijk boven het huidige Nederlandse 
zal liggen. De bezWaren daartegen zal men niet a l te 
breed moeten uitmeten. 
Van fundamenteel belang i s s l e c h t s : 

a. i s het Europese loon- en p r i j s p e i l stabiel? 
b. de verhouding van de Europese prijzen ten opzichte 
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ad a. De liberalisering van de Europese handel zou de 
' Nederlandse boeren aanvankelijk grote voordelen 
opleveren tengevolge van het optrekken der productie
prijzen. De lonen en kosten zullen eohter v r i j 
spoedig volgen* Wanneer daarna boeren en tuinders 
moeten optreden op een Europese markt, waar nooh de 
Overheid, nooh de gezamenlijke vakgenoten iets aan 
afzet en p r i j s kannen doen. dan i s het waarschijn
l i j k dat zloh prijsfluctuaties zullen voordoen en 
dat er slagen zullen vallen. 

ad b. De verhouding van de Europese prijzen ten opziohte 
van de wereldprijzen zal de Europese export bepalen. 
Betalingsbalansevenwicht, financiële s t a b i l i t e i t , 
bedrijvigheid, werkloosheid enz. hangen er ten 
nauwste mee samen. 

Dit z i j n allen argumenten tegen het deelnemen aan een 
vrijmaken van de inter-Europese handel alvorens er 
enigermate een economisch bestuur en economisch beleid i s . 
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