
pagina 26 • Idee. september 2004 • Thema: Kijk op duurzaamheid 

GRENZEN AAN DE CROEI: 

Sociale en du,urzame 
mondiale vrijhandel 
In veel westelijke EU-lidstaten zijn hervormingen van de verzorgingsstaat nood zake- . 
lijk. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot pensioenen, gezondheid en verzor
ging zijn uit balans. Ook de diverse kosten van de sociale uitkeringen moeten naar 
beneden door het oneigenlijk gebruik terug te dringen. Meer eigen bijdragen en ver
antwoordelijkheid zijn onafwendbaar ongeacht de grotere concurrentie door EU uit
breiding of globalisering. Het moment is gunstig om deze al lang noodzakelijke her
vormingen in liberale richting door te zetten. In de oude EU-lidstaten wordt 
eveneens hard gewerkt aan verbetering van· concurrentiepositie door verlaging ·van 
belastingen, uitkeringen, lonen (werktijdverlenging zonder betaling), flexibilisering 

. van arbeidsmarkt, outsourcing en vooral innovatie. Mijns inziens zijn deze hervor
mingen ontoereikend om het prijsverschil met ontwikkelingslanden te overbruggen. 

DOOR ERICH HELFFERICH 

De EU-markt is een gemeenschappelijke markt met nationaal sterk verschillende levensstan
daards, sociale, ecologische en belastingwetgeving en daarmee samenhangend verschil in pro
ductiekosten. Na de recente uitbreiding zijn deze verschillen aanzienlijk groter geworden, maar 
de· verwachting is dat ze hanteerbaar zijn en naar elkaar toe zullen groeien. Op dit moment valt 
er geen gelijke gemeenschappelijke wetgeving af te spreken; wat voor de een te hoog is, is voor 
de ander te laag en omgekeerd. Er is hooguit een acceptabele bandbreedte overeen te komen. De 
verwachting is dat complementaire arbeidsverdeling en samenwerking tussen dure en goedkope 
EU-landen groei zullen geven en grote, tijdelijke frictie op de arbeidsmarkt en een prijs van het 
gemeenschappelijk exportproduct die kan concurreren op de wereldmarkt. Voor liberalen is een 
en ander een goede aanloop tot vrije wereldhandel met open buitengrenzen van de EU. 

Democratisch tekort 
Liberalen m~eten zich echter realiseren dat sociale en groene tegenkrachten hun successtory 

mogelijk hebben gemaakt. Elke vrije markteconomie zal bij democratische verhoudingen uit
groeien tot een sociaal en ecologisch gereguleerde markteconomie. Het marktliberalisme heeft 
echter een democratisch tekort. De bl,lrger kiest niet bewust voor het overboord zetten van soci
ale, milieu- en diervriendelijke aspecten uit het ·productieproces, noch voor de ruimte vretende 
niet ~ stoppen groei, noc.h voor vriJe wereldhandel als die gepaard gaat met groeiende werk
loosheid. Deze zaken zijn de uitkomst van verborgen, achterliggende economische mechanis
men die door het eigenbelang van betrokkenen worden aangedreven. De som van alle individue
le keuzes hoeft geen algemeen belang op te leveren. Correctie blijft een overheid staak! 
Op de wereldmarkt is het democratisch tekort groter dan In de EU: marktliberalisme heeft hier 
vrij spel ; maatschappelijke tegenkrachten zijn moeilijker te mobiliseren en door hel ontbreken 
van een wereldoverheid hobbelt mondiale regelgeving achter ongewenste ontwikkelingen aan. 
Op een ontoereiken.d gereguleerde wereldmarkt worden kostenfactoren, die niet aan de klant 
kunnen worden doorberekend maar van belang zijn voor de kwaliteit van het leven, door con
currerende ondernemers uit het productieproces g.ezet: Op een sociaal en ecologisch gereguleer
de EU-markt kunnen deze factoren voor een deel binnenboord gehouden worden. Zo is de reduc
tie van de COz-emissie op Europees niveau te 'regelen, maar op mondiaal niveau zijn niet alle 
landen tot ondertekening van het Kyoto-voorstel te bewegen. 
Ook de historisch gegroeide liberale overtuiging dat economische groei uiteindelijk ook welvaart 
bij de armen brengt, is niet zonder meer te transfereren naar de wereldmarkt. Ook hier geldt: . 
successen' in het verleden behaald bieden geen garantie voor de toekomst. Grenzen aan de 'groei 
kondigen zich alom aan, waardoor een Westers welvaartsniveau voor ontwikkelingslanden niet is · 
weggelegd. 

- - --- - ---
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Optimale concurrentie 
De EU zal economisch pas op de plaats moe

ten maken en voorrang moeten geven aan de 
ontwikkelingslanden. Regionale economische 
zones van landen in een overeenkomstig of 
complementair ontwikkelingsstadium -verge
lijkbaar met de uitgebreide EU- zijn een voor
waarde voor een meer zelf gekozen ontwikke
ling. Een Afrikaanse vrijhandelszone met 
buitengrenzen die beschermen tegen niet voor
uitgang brengende handel, krijgt steeds meer 

. aanhang bij ontwikkelingsonderzoekers. Zo'n 
zone geeft minder wester~e dominantie en 
minder verstoring van de eigen sociaal-culture
le ontwikkeling, terwijl westerse steun vooral 
voor vrede en beter bestuur kan doorgaan. 
De huidige bijna autonome groei moet plaats 
maken voor selectieve groei en krimp, voor het 
Westen met het accent op welzijn en voor ont
wikkelingslanden op welvaartsstijging. De EU 
moet haar voornemen de meest concurrerende 
economie van de wereld te worden, vervangen 
dooi- een streven naar optimale concurrentie, 
leidend tot een model voor duurzame econo
mie dat acceptabel en haalbaar voor ontwikke
lingslanden is. 
De PvdA spreekt zich in haar concept-manifest 
uit voor· een sociaal en ecologisch gereguleerde 
mArkteconomie en tevens voor mondiale vrij
handel door atbraak van handelsbarrières. Dit 
zonder zich af te vragen wat er aan de buiten-

grenzen moet gebeuren. Bij open EU-grenzen 
worden we de komende decennia op steeds 
meer terreinen geconfronteerd ·met ondermaat
se prijzen die voortvloeien "uit voor ons onac
ceptabel lage levensstandaards. Oneerlijke 
mondiale concurrentie draagt bij aan banenver
lies, geeft permanente frictie op de arbeids
markt, veroorzaakt druk op onze standaards 
met betrekking tot collectieve uitgaven, lonen, 
arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen 
~n resulteert in onzekerheid en sociale onvre
de. Open EU-grenzen verhinderen bovendien 
een voortrekkersrol met betrekking tot milieu, 
dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, selectieve 
groei en krimp in duurzame richting. We wor
den gedwongen mee te doen aan een niet zelf 
gekozen wedstrijd. 

Abnormale footprint 
Alle lopende West-Europese hervormingen 

gaan uit van vrijhandel, hetgeen het denken 
over alternatieven verhindert. Om te beginnen 
is het nodig vrijhandel niet langer als zaligma
kend te bes.chouwen. Het taboe op protectie 
moet vervangen worden door gerechtvaardigde 
protectie tegen ondermaatse prijzen, die hier 
werkloosheid veroorzaken. Dit zolang behoor
lijke sociaal-ecologische regelgeving vanuit de 
WTO ontbreekt 
Op de wereldmarkt zijn wij te duur en zij te 
goedkoop: een structureel probleem voort-
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vloeiend uit een ,totaal verschil in levensstan
daard en een gezamenlijk probleem dat om 
een handelspolitiek vraagt die voor beide par
tijen aanvaardbaar is. Minder intensieve 
wereldhandel en stimulering van regionaal ver
bonden productie en consumptie kan proble
men voorkomen. De Europese handel bestaat 
voor 70% uit interne handel. Het lijkt wenselijk 
dat het daarbij blijft. Regionaal verbonden con
sumptie en productie geven bovendien minder 
transport. Veel internationaal transport wordt 
t.z.t., onrendabel door hoge duurzame energie
prijzen. 
[n het 'kader van een gemeenschappelijk over
eengekomen handelspolitiek moeten wij aller
eerst onze ontwrichtende subsidies op agrari
sche export afschaffen en de productie van 
graan, melk, suiker, rundvlees beperken tot de 
interne EU consumptie. Verder is het een posi
tieve ontwikkeling dat Westerse ondernemers 
hun exportproductie naar het afzetgebied ver
plaatsen, als tenminste de productie voor de 
consumptie. binnen de EU niet meeverhuist. 
Export uit ontwikkelingslanden naar rijke lan
dEm moet minder als zaligmakend voor hun 
ontwikkeling gezien worden. Deze export 
betreft veelal grondstoffen of goederen met 
weinig toegevoegde waarde, die onderdeel 
van onze abnormale footprint zijn. 
Belangrijker is dat hun productie van goede
ren met toegevoegde waarde voor eigen con
sumptie -vooral de voedingsmiddelenin
dustrie- op gang komt. Onze bijdrage daartoe 
zit in de overheveling van onze exportproduc
tie. Dat geeft investeringen, overdracht van 
techniek en werkgelegenheid. 

Van achterstand naar voorsprong 
De komende tijd zal blijken dat ondanks de 

in de EU in gang gezette herVormingen en ver~ 

beteringen van de concurrentiepositie het 
banenverlies groter zal zijn dan de winst aan 
nieuwe banen. Ter voorkoming van sociale 
onrust zuilen we maatregelen moeten nemen 
tegen import van ondermaats geprijsde pro
ducten. Na al onze inspanning om totprijsver
laging te komen zijn quotering en importhef
fing alleszins gerechtvaardigd, zeker als we de 
opbrengst als ontwikkelingshulp overboeken, 
omdat we ze beschouwen als achteraf geheven 
sociale- en milieukosten. Om te voorkomen dat 
de hele operatie concurrentiepositieverbete
ring uitdraait op bezuinigingen op uitkeringen 
en lonen, omdat ondernemers en man~gers 
ongrijpbaar zijn, mQeten nationaal en 
Europarlement met alternatieven ter beperking 
van ontwrichtende vrijhandel komen. 
[n z'n algemeenheid zijn gerichte importaccijn-

zen aan de buitengrenzen van de EU ter voor
koming van unfaire concurrentie even gerecht-
vaardigd als de algemeen geaccepteerde 
binnenlandse accijnzen ter sturing van de con
sumptie. Nu algemeen ingezien wordt dat sub
sidies het verkeerde antwoord op te lage [and
bouwprijzen waren, kunnen beide fiscale 
maatregelen gelijktijdig ingezet worden door 
accijnzen te heffen op ondermaatse agrarische 
producten van binnen- of buitenlandse her
komst en daarmee duurzame, dier-, milieu:, 
landschapvriendelijke productie een kans te 
geven. De inkomsten dienen voor de ontwikke
ling van duurzame landbouw en voor een ver
laging van de btw ter compensatie van de 
hogere prijzen van duuri:ame producten en 
van niet duurzame producten met accijnzen . 

. Een hogere prijsvorming van de duurzame 
producten kan dan ongestoord op de vrije 
markt plaatsvinden. Een lager agrarisch inko
men door exportverlies door afschaffing van 
subsidies moet door ee"n ~ogere prijs op de 
Europese markt goedgemaakt worden. De 
hogere prijs voor de duurzame producten sluit 
tevens aan bij de nieuwe gezondheidstrend 
waarbij veel en goedkoop vervangen wordt 
door minder en beter. Een verstandige consu
ment kan quitte spelen. De directe inkomens
steun ter vervanging van de aan productie 
gekoppelde steun kan kleiner worden en daar
mee de EU-landbouwpost. Extra verdiensteri' 
komen uit aanwijsbare natuur- of landschaps
zorg. 
Met bijvoorbeeld een C02heffing op industrië
le import kan de EU haar huidige kosten 
geve~de energiebesparingen en duurzame 
energiebeleid voortzetten en uitbreiden zon
der haar concurrentiepositie te schaden en 
tegelijk met deze gelden duurzame energieop
wekking in ontwikkelingslanden financien~n. 
Daarmee preludeert de EU op ondertekening 
van het Kyoto-akkoord met haar CO2-emissie
plafond en verhandelbare emissierechten. 
Mondiaal bekijkt iedere ondernemer t.Z.t. wat 
voor hem het voordeligst is: kopen/verkopen 
van emissierechten, fossiele energiebesparing 
of duurzame energieopwekking. Met de aan
koop van vrijkomende emissierechten is duur
zame energieopwekking in. ontwikkelingslan
den te financieren. Een achterstand wordt 
omgezet in een voorsprong. 

Kortom: importheffingen aan de bUitengren
zen van de Europese Unie kunnen een goede 
zaak zijn, zolang we op WTO-niveau niet voor 
elkaar kunnen 'krijgen wat redelijk is. ' 

De auteur is agrarisch onderwijskundige. 


