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AMERIKA EN DE WERELD: 

Tabee vrij handel? 
De VS trekken zich onder de regering Bush van niets en niemand iets aan, unilatera
lisme viert hoogtij en het gaat van kwaad tot erger. En sinds kort zijn de VS ook met 
haar handelspolitiek het spoor bijster. Ooit een prediker van vrijhandel, maar nu is 
het ongeremd protectionisme wat de klok slaat. Aldus de vele Amerika-critici die de 
wereld, en vooral West-Eur:opa, tegenwoordig rijk is. Is die kritiek terecht? 

DOOR UDO KOCK 

Op het eerste gezicht lijkt het er inderdaad op dat de VS vrijhandel vaarwel hebben gezegd en 
onder Bush een unilateralistische handelspolitiek voeren. Vorig jaar introduceerde de VS een forse 
importheffing op een groot aantal staalproducten; oplopend tot 30 procent. l Noord-Amerikaanse 
handelspartners Canada en Mexico, en een groot aantal ontwikkelingslanden zijn uitgezonderd, 
zodat in de praktijk vooral Aziatische en Europese exporteurs worden getroffen, waaronder het 
Brits-Nederlandse Corus. De Amerikanen erkenden dat de importheffingen bedoeld zijn om de 
noodlijdende binnenlandse staalindustrie te beschermen. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
heeft inmiddels geconcludeerd dat de heffingen in strijd zijn met de internationale handelsregels, 
en de kans bestaat dat de Europese Unie (EU), net als bij eerdere handelstwisten, van de WTO toe
stemming krijgt om de Amerikaanse maatregelen te vergelden. Vooruitlopend op een definitief 
oordeel van de WTO heeft de Europese Commissie nieuwe importheffingen ingesteld voor 
Amerikaanse producten. 

Een andere smet op het Amerikaanse vrijhandelblazoen is de vorig jaar aangenomen Farm Bill . De 
Farm Bill breidt de bestaande vaste inkomenssteun voor Amerikaanse boeren uit met prijsafhan
kelijke steun.2 Door het introduceren van een subsidiesysteem dat immuun IS voor marktontwik
kelingen doen de VS het tegenovergestelde van wat landbouwhervormers in Europa proberen te 
bereiken. In de komende tien jaar zal via de Farm Hili ministens 146 miljard dollar aan boeren 
worden uitgekeerd . Door boeren af te schermen van prijsontwikkelingen op de wereldmarkt sti
muleert de Farm Bill binnenlandse productie en beperkt het import. Ontwikkelingslanden zijn 
daarvan vooral het slachtoffer, omdat hun exportgroei vaak drijft op arbeidsintensieve landbouw
productie. Maar ook Amerikaanse consumenten zijn de dupe, want die betalen, net als consumen
ten in Europa, te veel voor onder andere vlees, groente en zuivel. 

Subsidieverslaving 
Volgens de critici ondermijnen de VS ook de onderhandelingen over een nieuw, wereldwijd vrij

handelsakkoord dat uiterlijk in 2005 in Doha (Qatar) moet worden ondertekend. Door het afsluiten 
van vrijhandelsovereenkomsten met individuele landen ontstaat een lappendeken van handelsak
koorden die mondiale vrijhandel eerder bemoeilijkt dan bevordert. Een stap in deze richting was 
het oprichten van de North American Free Trade Area (NAFTA) met Canada en Mexico in het begin 
van de jaren negentig. 
De laatste jaren gebrUiken de VS bilaterale handelsovereenkomsten steeds vaker voor geopolitieke 
doelen. Robert Zoellick, de Amerikaanse hoofdonderhandelaar voor internationale handel, windt er 
geen doekjes om: "De Amerikaanse handelspolitiek is verbonden met onze bred~re economische, 
politieke en veiligheidsdoelen." Landen zoals Jordanië, dat vorig jaar vrijhandelsstatus kreeg van 
de VS, zijn bereid politieke of militaire concessies te doen in ruil voor toegang tot de grootste en 
meest dynamische consumentenmarkt ter wereld. Israël kreeg eerder al vrijhandelsstatus en de 
onderhandelingen met Chili en Singapore zijn in een vergevorderd stadium. . 
Ook de vrijhandelsbesprekingen met vjjf landen verenigd in de Central American Common Market 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua) zijn deels ingegeven door geopolitie
ke overwegingen. Met een aandeel van minder dan 1 procent in de totale Amerikaanse export zijn 
deze landen economisch weliswaar onbeduidend, maar succesvolle onderhandelingen verhogen de 
druk op Brazilië om mee te doen met de door Amerika gewenste vrijhandelszone van Noord- en 
Zuid Amerika (Free Trade Area of the Americas - FTAA), het vervolg op NAFTA. De FTAA-onderhan-

. delingen, die in 2005 moeten zijn afgerond, verlopen. stroef omdat met name Brazilië dwarsligt. 
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Het falen van de Doha onderhandelingen zou 
een kleine ramp betekenen. Dat geldt met 
name voor ontwikkelingslanden, die via een 
mondiaal vrijhandelsakkoord toegang hopen 
te krijgen tot de Amerikaanse en Europese 
markt voor landbouwproducten. 
Voor ontwikkelingslanden is het opengooien 
van agrarische markten een onwrikbare eis 
voor een wereldwijd handelsakkoord. De 
Europese Unie geeft jaarlijks bijna honderd 
miljard dollar steun aan haar boeren. 
Daarnaast wordt er nog voor miljarden aan 
exports·ubsidies gegeven. Importheffingen 
versterken de negatieve effecten van deze 
landbouwsteun: het gecombineerde effect van · 
subsidies en importheffingen in de VS, de EU, 
Japan en Canada is twee tot acht keer groter 
voor landbouwproducten dan voor alle ande
re importen.3 Dat is desastreus voor ontwik
kelingslanden, die het door een overvloed aan 
goedkope arbeid en landbouwgrond, en rela
tief weinig kapitaal , vooral moeten hebben 
van landbouwexport. Ontwikkelingslanden 
zijn extra de dupe omdat de VS, de EU en 
Canada elkaar ontzien en hogere importhef
fingen kennen voor landbouwproducten uit 
andere landen. 
Onder druk van ontwikkelingslanden staat de 
landbouw daarom centraal bij de Doha onder-
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handelingen. Maar de kansen op een vergaand 
landbouwakkoord zijn miniem. Het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft 
berekend dat een wereldwijde halvering van 
landbouwsubsidies en importtarieven de 
waarde van Europese landbouwgrond met 
ruim 76 procent doet dalen, terwijl het 
waardeverlies voor Amerikaanse· boeren 
beperkt blijft tot 37 procent. Het illustreert 
waarom de subsidieverslaving in Europa gro
ter is dan in de VS, hoewel ook Amerikaanse 
boeren zwaar te lijden zouden hebb~n. 

Vermeend unilateralisme 
Ondanks de desastreuze heffingen op staal 

en de bijna Europees-slechte Farm Bill valt het 
met het vermeende Amerikaanse unilatera
lisme wel mee. De Doha-ronde is grotendeels 
dankzij Amerikaanse inspanningen van de 
grond gekomen. Belangrijker nog zijn de ver
gaande Amerikaanse voorstellen voor hervor
ming van de la·ndbouwsector. Volgens Robert 
Zoellick, de Amerikaans hoofdonderhande
laar, is de Amerikaanse inzet om de bestaan
de importtarieven en subsidies voor land
bouwproducten te 'harmoniseren'. De VS stelt 
voor om de wereldwijde importtarieven te 
verlagen van gemiddeld 62 procent naar 15 
procent. Exportsubsidies zouden helemaal 
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afschaft moeten worden, en dat alles binnen 
tien jaar. De EU zou hierdoor haar landbouw
subsidies met 50 miljard dollar moeten ver
minderen naar 10 miljard dollar, ruim vijf 
maal de beoogde vermindering voor de VS 
(van 19 naar 10 miljard dOllar). 
Zoellick's voorstellen tot 'harmonisefen' zijn 
daarmee diplomatieke codetaal om te zeggen 
dat de VS niet langer accepteren dat de EU 
productieverstorende landbouwsubsidies 
heeft die. vele malen hoger zijn dan de 
Amerikaanse subsidies. Hervorming van het 
Europese landbouwbeleid is daarom essenti
eel om met de VS zaken te kunnen doen in 
Doha. En die ambitie lijkt te hoog gegrepen 
voor de toch al rammel~nde EU; vorig jaar 
hebben Duitsland en 
Frankrijk het op een 

heid fundamentele versc!1illen ten grondslag. 
Amerikanen zijn in het algemeen resultaatge
richter, terwijl Europeanen meer belang hech
ten aan het p·roces. En waar veel Europese 
denkers gecharmeerd zijn van het cultuurre
lativisme, zijn Amerikaanse intellectuelen 
sterker geneigd om universele menselijke 
waarden te benadrukken. Na de aanslagen 
van 11 september zijn de verschillen toege
nomen en zichtbaarder geworden in het bui
tenlandsebeleid van de VS. 
Het recente handelsbeleid en de opstelling 
van de VS inzake Irak zijn daar .een afspiege
ling van. De VS zijn steeds minder bereid om 
te wachten totdat Europa haar politieke iner
tie heeft overwonnen 'en in staat is haar land-

bouwbeleid te hervormen 
en serieus te onderhande

akkoordje gegooid en afge
sproken dat de subsidie
kraan tot 2013 open blijft.4 

Er kan niet geconcludeerd 
worden dat de VS vrijhan
del vaarwel hebben gezegd 

. en een unilateralistische 

Hervorming van het 

Europese 

landbouwbeleid is 

len over een mondiaal vrij 
handelsakkoord. En een tot 
op het bot verscheurde 
Europese Unie kan de VS 
er niet van weerhouden 
haar geopolitieke veilig
heidsbèlangen veilig te 
stellen. essentieel om met 

handelspolitiek voeren. 
Wel richten de VS zich om 
politieke en economische de VS zaken te doen De enige reële optie voor 

Europa is om de accentver
. schuivingen in het 

Amerikaanse buitenlands 
redenen steeds meer ' op 
Azië en Latijns-Amerika, 
net zoals de EU zich meer richt op de nieuwe 
lidstaten in Oost-Europa. De VS streven nog 
steeds naar een mondiale vrijhandel, en het 
dreigende falen van de Doha onderhandelin
gen is vooral te wijten aan de Europese subsi
dieverslaving. De boterbergen die in de jaren 
tachtig en negentig metershoog in Europa 
lagen opgestapeld lijken z·ich nu te hebben 
vastgezet op de hoofden van Europese 
politici. 

Contraproductief 
De strubbelingen over internationale han

del illustreren dat de VS en Europa het soms 
grondig oneens zijn. Dat geldt nog sterker 
voor de onenigheid over het milieuverdrag 
van' Kyoto, het Internationaal Strafhof en de 
crisis rondom Irak. Ondanks de vel~ culture
le, historische en politieke overeenkomsten 
liggen aan dE: Amerikaans-Europese onenig-

Noten: 
1. The Economist. 7 maart 2002. 

beleid aan te grijpen om verder te integreren. 
Europa komt niet tot bloei door de onafwend
bare leidende rol van de VS hoogmoedig ter 
discussie te stellen, maar door de dialoog 
met de VS te gebruiken als een stimulans 
voor het vinden van een gezamenlijk 
Europees standpunt. Europa moet niet weg
lopen van de problemen, zoals met Irak, 
maar mee doen, verantwoordelijkheid dragen 
en zo de discussie en de beslissing beïnvloe
den. Luidkeels ageren tegen het vermeende 
Amerikaanse unilateralisme is contraproduc
tief el) bovenal hypocriet: passief niets doen, 
of het nu om landbouwhervormingen of om 
Irak gaat, is ook een vorm van unilateralisme. 
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