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Agendapunt 1.1. Europese Raad Sociaal-Economische situatie 

Aan de orde zijn drie documenten: 

- Document 11093/2/82 (rev. 2) "Verslag van de Raad aan de Europese Raad 
betreffende de tenuitvoerlegging van de door de Europese Raad van maart 
bepaalde economisch-sociale strategie". Dit document bevat de conclusie van 
de gezamelijke Raad en conclusies m.b.t. het punt investeringen van de Eco-
Fin Raad. 

- document Com.(82)800 final. Economische en sociale situatie in de Gemeen
schap. 

- Document Com.(82)788 final Mededeling van de Commissie van de Europese 
Raad betreffende investeringen. 

Twee laatstgenoemde documenten kwamen op de valreep binnen. Het document 
over de sociaal-economische situatie is een samenvatting van het economische 
jaarverslag, dat eerder diende bij de voorbereiding van de EcoFin van november 
De Eco-Fin Raad bereidt traditioneel dit ER-agendapunt voor. Daar zijn toen 
geen conclusies getrokken, slechts nadere afspraken gemaakt over amenderin
gen op de ontwerpconclusies van het voorzitterschap voor de Raad. 

Het document over de investeringen is een parafrasering van de conclusies van 
de EcoFin Raad terzake (zoals opgenomen in 11093/2/82(rev. 2) die "ter 
bevestiging" aan de Europese Raad worden aangeboden. 

Situatie 

In het document over de sociaal-economische situatie is opnieuw gebruik 
gemaakt van de cijfers die de Commissie eerder had verstrekt. Daarin wordt 
uitgegaan van een economische groei voor de Gemeenschap in 1983 van 1,1%, 
een stijging van de werkloosheid van 9,4% over 1982 gemiddeld tot 10,3 over 
1983 en een daling van de inflatie van 10,5% tot 8,8%. 
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Voor Nederland luiden de prognoses voor 1983: groei -0,3%, inflatie 4,5%, 
werkloosheid 13,1%. 

Twee kanttekeningen passen hierbij: 

- hoe somber ook, deze prognoses lijken nog een iets te zonnig beeld van de 
werkelijkheid te geven. De OESO raamt de groei in Europa op vrijwel 0. De 
uitkomsten zullen eerder tegen dan meevallen. Aan de stijging van de 
werkloosheid lijkt voorlopig geen einde te komen. 

- In de tabellen waarin cijfermatig de economische ontwikkeling en situatie 
wordt gepresenteerd, zijn ter vergelijking ook de prognoses voor Japan en de 
VS opgenomen. Op alle drie de punten: groei, inflatie, werkloosheid, scoren 
naar verwachting Japan en de VS in 1983 beter dan de Gemeenschap. 

Beleidsimplicaties 

De zwakte van de Gemeenschap in vergelijking met Japan en de VS is dat één 

interne markt (zowel in termen van één afzetgebied als in termen van één 

gezamenlijke industriële inspanning) en één gecoördineerd economisch beleid 

nog steeds geen realiteit zijn. 

Hoewel het huidige beleid; gericht op structurele aanpassing en sanering van de 

economie in de lidstaten, noodzakelijk is teneinde de weg vrij te maken voor 

duurzaam economisch herstel op de langere termijn, dient er tegelijkertijd voor 

gewaakt te worden dat dit beleid niet "self defeating" wordt door cumulatieve 

vraaguitval en door, onder invloed van de steeds stijgende werkloosheid, 

onweerstaanbare protectionistische druk. 

Deze noties zijn terug te vinden in de conclusies van de Gezamenlijke Raad in 

de paragrafen II 2 (Convergentie*); II 4 (Interne markt) en II 5 (Industrieel 

beleid). 

* De Gezamenlijke Raad concludeerde in II 2: "Tegelijkertijd wijst de Raad op 

het gevaar dat zou kunnen ontstaan indien alle Lid-Staten, ongeacht hun 

inflatieniveau, hun rëele rentestand of financiële situatie, dezelfde mate van 

terughoudendheid ten aanzien van de overheidsuitgaven betrachten. Landen 

met een bevredigende vertraging van de inflatie, een lagere reële rentestand 

en een gunstiger externe fiscale en monetaire positie zouden het gebruik van 

de ruimte voor begrotingspolitieke initiatieven tot ^ondersteuning van de 
economische activiteit in overweging moeten nemen. Voor de opmerkingen 
h i e r o v e r i n d o e . 82/800 z i j verwezen naar een samenvatt ing 
i n een b i j l a g e . 



Een Europese Raad lijkt het meest geëigende forum de noodzaak van 

beleidscoördinatie en verdere Europese economische integratie te bespreken en 

daaraan zo mogelijk nieuwe impulsen te geven. 

Het moet bepaald niet uitgesloten worden geacht dat in dit kader tijdens de 

Europese Raad op Nederland (samen met het VK en de BRD) een beroep zal 

worden gedaan een meer stimulerend beleid te gaan voeren. Bij de genoemde 

criteria waaraan de mogelijkheid tot het voeren van een meer stimulerend 

beleid word getoetst, staat het financiële tekort weliswaar genoemd (althans 

indien mag worden aangenomen dat daarmee de "financiële situatie" wordt 

bedoeld) maar de druk op Nederland zal gebaseerd zijn op Nederlands lage 

inflatie en het overschot op onze betalingsbalans*. 

Nederland heeft zich in het verleden een warm voorstander betoond van 

beleidscoördinatie in de EG. Het is de vraag of Nederland dit appèl zonder 

meer, onder verwijzing naar het financieringstekort, naast zich neer zal kunnen 

leggen of dat onderzocht dient te worden in welke mate, in welke vorm en 

onder welke voorwaarden (bijv. slechts bij gebleken bereidheid van andere EG-

lidstaten eensgelijks aan deze beleidscoördinatie mee te werken) Nederland 

gehoor zou kunnen geven aan zo.'n appèl. 

Het Regeerakkoord sluit vertraging van de voorgenomen reduktie van het 

financieringstekort vrijwel uit; ook, naar moet worden aangenomen, in het 

kader van Europese beleidscoördinatie. (Opgemerkt, zij dat in een minder 

stagnerende omgeving het voorgenomen beleid minder restrictief hoeft te zijn 

om tot dezelfde uitkomsten te leiden.) 

Indien dat zo is en indien het VK en de BRD deze conclusie van de Gezamenlijke 

Raad evenmin vertalen in concreet d.w.z. meer stimulerend beleid, dan zal de 

impasse terzake voortduren. (Een van de mogelijke consequenties lijkt dat 

Frankrijk daarin een rechtvaardiging zal vinden voor "maatregelen ter beteuge

ling van het betalingsbalanstekort".) 

•De reële rente in Nederland is niet of nauwelijks lager dan in andere EG-

landen, weliswaar is de nominale rente laag, ook de inflatie is laag, zodat de 

reële rente niet laag uitvalt. 



U zou de volgende conclusie aan de CoCo kunnen voorleggen. 

De CoCo concludeerde dat de conclusie van 

de Gezamenlijke Raad en de EcoFin Raad 

terzake de economische en sociale situatie en 

de investeringen door de Europese Raad on

derschreven zouden kunnen worden. De Euro

pese Raad zou zich onder dit agendapunt 

inzonderheid dienen te buigen over de nood

zaak het interne protectionisme te weren en 

voortgang te maken met de creatie van één 

interne markt, alsmede de beleidscoördinatie 

der lidstaten. 

C In dat kader moet het overigens niet uitgeslo

ten worden geacht dat op Nederland (evenals 

het VK en de BRD), een beroep zal worden 

gedaan (cf. punt II 2 uit de conclusies van de 

Gezamenlijke Raad) maatregelen te nemen 

ter ondersteuning van de economische 

activiteit in de Gemeenschap. De 

Nederlandse reactie op een dergelijk beroep 

zou zodanig moeten worden geformuleerd dat 

niet alleen rekening wordt gehouden met wat 

de regering thans financieel-economisch 

wenselijk vindt, doch ook met de sinds jaar en 

dag door Nederland in EG-verband beleden 

wenselijkheid van coördinatie van het 

economisch beleid der lid-staten. 


