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Na Schuman, Stikker, Plesman

PLAN-PETSCHE: Europese bank voor industrie-ordening

Betalingsunie eind Juli een feit
(Van onze correspondent)

PARIJS, 6 Juli. — De achttien ministers van de bij de O.E.E.S. aangesloten landen zijn opnieuw op het 
Chateau de la Muette bijeen. Het was voor de eerste maal dat vertegenwoordigers van de Verenigde Staten 
en Canada de besprekingen onder leiding van minister Stikker bijwoonden. Het overladen en moeilijke 
program werd nog extra belast doordat de demissionnaire Franse minister van Financiën, Maurice Petsche 
bij de behandeling van het plan Stikker met het voorstel van een Europees financieringsinstituut kwam. 
Daarnaast gaan geruchten, dat ook Italië een eigen plan onder de pekel heeft. De middagzitting bleek 
onvoldoende en vanavond om tien uur zetten de ministers zich voor een nachtzitting om de groene tafel. Het 
staat intussen vast, dat de Europese betalingsunie eindelijk een feit gaat worden. Men hoopt haar einde van 
deze maand in werking te kunnen zetten.

Frankrijk is deze zomermaanden rijker aan ideeën dan aan blijvende ministeries. Zo legde dan ook de heer 
Petsche op zijn beurt een voorstel op tafel ter oprichting van een Europese financieringsbank, welk instituut 
de moeilijkheden dient op te vangen, die uit een vrij goederenverkeer dreigen voort te komen. Zijn 
redenering komt erop neer, dat het wederoptreden der vrije concurrentie onder de Europese landen 
onvermijdelijk tot sluiting van minder goed geplaatste ondernemingen zal leiden, die naar een andere 
branche toevlucht moeten zoeken. Het zou, zo vinden de Fransen, tot een economische anarchie voeren, 
wanneer ieder land op eigen houtje het terrein ging aanwijzen, waarheen weggeconcurreerde industrieën 
zouden moeten overschakelen. De nieuwe bank-Petsche, als we de vinding naar haar auteur zo mogen 
noemen, zal voor coördinatie op dit gebied moeten zorgen en in samenwerking met het comité der ministers 
het voor investering beschikbare geld beschikbaar stellen. Bij de credietgeving zal dan niet gekeken worden 
naar de natie, die om crediet vraagt, doch naar product dat crediet behoeft.

Als een kamrad

Het was vanmiddag voor de leden van de O.E.E.S. duidelijk, dat het plan-Petsche als een kamrad zo zuiver 
in het plan-Schuman past. De nieuwe bank zou zich ook met de financiële behoeften van de kolen- en 
staalpool bezig houden en er als het ware een financiële scharnier van moeten worden. Dit nieuwe Franse 
voorstel zal wel een nieuwe zitting van het comité der ministers nodig maken. Het viel, precies als onlangs 
het plan Schuman, maar ten halve uitgewerkt op de conferentietafel.

Zijn ook de Italianen aan „planning” bezig? Men schreef ze vanavond het voornemen toe zich bij de rij der 
plannenmakers Schuman, Stikker, Monnet, Plesman en nu ook Petsche aan te sluiten met een nieuw 
integratie-ontwerp dat met dat van minister Stikker in concurrentie moet treden. Het Italiaanse plan zou 
soepeler zijn dan het Nederlandse en ongetwijfeld melodieuzer. Het zal aansturen op een soort 
commonwealth van Europa met inter-Europese voorkeurtarieven.

Tijdens de vanochtend gehouden zitting van het uitvoerend comité der O.E.E.S. hebben de laatste tegen de 
Europese betalingsunie ingebrachte bezwaren het eindelijk afgelegd. Er waren nog de posities te bepalen, 
die de deelnemers bij het starten van het nieuwe multilaterale betalingssysteem als crediteur en debiteur in 
zouden nemen. Gelijk gezegd, zal de Unie tegen het eind van de maand in werking treden, met tot l Juli 
terugwerkende kracht. Want sinds die datum was het oude bilaterale systeem verlopen. Het nieuwe accoord 
is twee jaren geldig.

Men dient zich van deze betalingsunie zeer weinig illusies te maken wat het directe geldverkeer betreft. De 
aangesloten landen verplichten zich slechts voor het betrekken van hun goederen geen onderscheid meer 
naar de betaalmiddelen te maken. Een centrale kas hoopt alle muntverschillen te kunnen opvangen. 
Engeland, dat tot nu toe zo goed als niets uit België en Zwitserland wenste te betrekken, omdat het niet over 
reserves aan deze harde francs beschikte, zal in het vervolg de in andere deviezen geboekte overschotten 
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voor die aankopen aan kunnen wenden. In het begin belooft het nieuwe systeem nog niet zeer vlot te 
verlopen, omdat de afschaffing der contingenteringen nog slechts 60 percent van de goederenbeweging 
omvat.

Bij de lopende besprekingen in de boezem der O.E.E.S. zijn aan de andere kant weer moeilijkheden gerezen 
wat de handelspolitiek en de wettige vrijmaking van het handelsverkeer betreft. Nederland wil, naar het 
schijnt, de 40 percent contingentering, die de Marshall-landen nog als wapen tegen eventuele oneerlijke of 
ongewenste concurrentie resten, niet aan het principe onderwerpen, volgens hetwelk deze contingentering 
niet tegen een bepaald land of tegen bepaalde producten gebruikt zou mogen worden. De Nederlandse 
delegatie is van oordeel dat een land tegenover partners die dubbele prijzen, dumping of moordende douane-
tarieven hanteren weerloos zou zijn, wanneer het een handig gemanipuleerde contingentering ontnomen 
werd.
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