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ESB, 28-10-1970

Naar een econonlische 
n10netaire • 

el1 llnle 

Over het rapport van de Groep-Werner 

DRS. G. BROU\VERS 

Ecn t'{()] de belmlgrijl<.ste besilliten 1/an de HaUl.;\,-' Tnpconferel'}t ie van de EEQ-landen (december J 969) 
bellclsde de instell ing {Jan een 1(;erl<groei) om C(,II ro/)jJort ((all de newd van l\1inislcrs Hit te hrengen 
over de ~'erH'e;;,eJllij 1<ing van een eCOJlOJ1l ische ell moneta ire 1m ie. Dczc ~()erl<.gruel), n(/(ir ]wdr voorziLlc, , 
de Llixemburgse M~ in ister-Pres idcn t, de C]raei)' \\ \ 'r)]cr genoemd, heeft op 7 oktober jl. /1(/((1' e indro p
port1'(lstgeste1d. Ecn t'aH de leden vail de C]roe/),\\'crner 1<,as Drs. q. Br01lll'CrS, de Secretnris,qeneraal 
van hct Min isterie van Econom ische Zaken. D.~ E 'B-redact ie /weft de heel' Brollwe]"S bereia gevonden 
het rcrj)l)ort-\\!erner in dit bla_d te hespreken. Zij is hem daQrvoor zcer crkcntelijk. 

In on7.e woeligc m:l:ltschappij blijft de groei n;)ar een 
n:llI\\'er \"t:'rhonden Europa van belang. Sommigen schlj
ncn da:1raan te t\\ ijfckn. \VaarOIl1 een maatschappij 
v~r'tevigcn die \ erkeerd i~? Ruim haar op, vervang h:l.lr 
in ell-.. land door een goede Illaatschappij en men hcetl 
een bekrt' wereld. Oil IljU e\!n !e ~ill\plistische redenc
ring. lllijkem de erv<Iring stampl mcn cen goede maa!
~chappij !liet uil de grond. Slechh stap voor ~tap komI 
men \'o()f'uit. Tn doe cvo!utie is een grotcre cconomi
sehe en politiekc ecnheid van de voll-..en, gefaseerd naar 
de mate \:H1 hun ~amenhang. een ollmisbare factor. . 

h dit niet het intrappen van een open. cleur? Yandaa!! 
de dag is clat de vraag. Men is geneigd, \:erdiept in nic\l~ 
we gr0n(h!agen voor onze maat~chappij, de internatio
nale randvoorwu;)rdcn \'oor deze herschepping over her 
hoofd te zien. lIIen is ook wat cyniseh geworden doo;' 
de taaic \Veer~tand dIe de Europese integratie reml. Fn 
ook de oude nationJle Adam sterft ma:u' langzaam. Er 
i, een i",tinctief wrzet tegen het vt'rlies van het eigene. 
zonder de kansen k onderkcnnen die het in de confron
tatie van de ",ijdere, opel! ruimic I-..rijg.L l\Ien beseft \lid 
welke prikkels hd fiji\: ge~chakeerrje Europa schept. niet 
slech t, \ oor d etconom ic maa rook voor de cult II ur. 
wanneer de grenzen \ an de nationale Slaten wier hi~to
ri~che rol is uitf;c'peeld. wcrkelijl-.. worden opgehe"cn. 
!\kt de 1'0litiek. i, het niet anders. Maar voor de Euro
p('~e partij"orming krijgt men geen hand op elkaar. Dr 
Geillcenschap b~ginl rower en meer het moment te naC!~
ren wa,nop de I'lllil;.::ke conseqUl:nti::s uit haar in\telling 
n~~eten word.::!] get,·, ,!.ken. \\il zij h-:antwoorden aan ck 
\'1 !(' en de hoop .'11 tw;:alf jaar geleJ.::n. 

Tcrwijl men in de cer"te \ijftien ja~en na de oorlo:! 
'o! W:,~ \ an (k intcrr.,3,tional.: \;:!l,.::n'.\·erkinO' die ec; 
!1em i cl1\\ 't! w.:-rcJd\..Jt~trofe moc t \ ourkom;n is de 
b~'J"(J~t'I'i,--'" ' 

-, "..,. ,,! 'l; In .. n, ,'cr'cno\ en n,'''[ de steed~ ~: lc.ll1Ilen-

(er \T~ng \\elk l.;:,,~~ t-er onze door de t('chniek: h"zc::cn 
n':,ats:h_npiJ: "2-·t I r;·"er. •• . 

• ~ '..... '>. aJ=- -I. ',jen \\t.c:t [!ecn r3:tu Jnee;:-
~.!!t d~ wch ~,.111 :--'kl ' hr-eit f,.':t' I (,~", ::'oor het \'.elzij., 
"at e,,1 el.' ll'e~'II,"'1 \\~'I\a' t d 1 •• 

• '- - \,.. '- (. '- t. drl 10 ~,la'1 ,1C'1)'Je-n !!,cl"'r",cht .. 
IlJ'::·,\clcH,>'t·u n "e ' •. "., .... 

d 
.... - (:1 ~ I.... !lll~::!J'>. C[ ~e lluluelnke t~! : er.~ - l 

'\ ,n - - ~ 1 i' . 
..... '''''"l. . .::n \O",t \ ... 1 I've b",.r,· k:,eliJ:l- di,. \ .. " , ~ r[ • _. .. ..... • ,.,.' if ........ · 
".or 1.n Ihl", .l'li,J i,. Ill.la!" :ncn pa1.t 1Il \·cr.ht ,C[('i) -

de indll~tric die haar moel hrcngen. Een l11entaliteit 0111-

~taat die SOl11S doet den ken aan het begin V:1I1 de vorige 
eeuw. Men ~Iaat nil gccn machines stllk. lIla:lr wil C'r 
toch lie"er niet veel meer bij hebben. , . 

Dc vrees voor de dreigende toekom~t spitsl zich toc 
op de tegen~lelling tus,en milicuhygienc ell produktic, 
wndcr t wijfel in ons huidige dagt:lijksc kvcn hd fund::
men!ccl\!c vraagstuk. \Vij dreigcn los te rai-.en van ele 
na!uur. Maar tussen dil uilers!e cn ua! van de ont\1e
ringell van het vcrleden moet een opti1l1alc miduenweg 
te \'inden ziin. Een opt;mlilll dat t>vef1\wl op de wr
ollderck natiouale basis van riu niet te bereikel1 is. Eren
min als \\iij op dezc nationak basi~ meer (b.n Dlaeh~e
loze gd)aren kunnen ll!<1ken over de polilieke spanning 
in de wereld en het claarllit voortvloeiendc geweld. De 
verniellwing nnze!; maatschappij kan en mag nid op dt: 
voltooiing van de Europesc ecnhcid wachten. maar men 
moet zich weI realiscren dat die yernieuwing zonder 
deze eel1heid ~lechts cen malige kans op bevredigende 
resllitaten bicdt. 

Deze inleiding zij mij als achtergroilu voor de u:twer
king van de titel verge\ en. Zij heert Ce!l [unctie bij de 
verkiaring \"an het 6C\\ icht cler beslissingcn waar\,oor 
de ]"vlinisterraau van de Europese Econonlische Gemcen
~chap \-oor bet cinde van het jaar wordt gcs!eld. En die 
tCl1lllinste van C";'en grote politiei-.e ,tis economische 
betekenis zijn. 

Opd:aeht Groep-Wcmer 

De H:lagse TopC0nfeJf: :ltie "HI de 7e\ [1,.111 in december 
J 969 twee belangrijke be.,llli!en: cell pl:incipe-:lkkoo:d 
o\~r de tOdreding vah Grool-Brittalillie Cll en!.::ele ~t1l

dl.:re lander. en de op,jr:'.cht tot e'?ll rap!.>o;t o\,er <1,' 
Y(r\\ acnliji-.ing \ an cell economische en Illonetairc ullie. 

Het tweed.:: be~llli( wa~ in ni ·=t gering.:: rna :c gClllspirc't:rd 
d00r de monetClire Cr)rllst die kor~ t('wren ue Gelllccn
scbap haJ gescho!:t. lJe fer "ol,loclling :>:1'1 deze or 
dracllt door de R:wd \?.1 MlI;!<,( .. r, cp G maarl 1970 
i:;,g::\teLJe werf'f!l"0ep J1I ·~t ais \·o0pi<l .. , Je L)1.\emburgs~ 
. !in i ~. r-PresiC1cnl Pierre \Verne'r h<.c[t J'" ecn interinl
n ppnrt in ill:.:i '.p 7 p/.It,bcr jl. lta.1l' c:ndrdpport "·:; .\t· 
!; c: , tel~. net i ... ul1ilnio::r, (':-, \'oor de per".'(\; 1i.lL(; \"('Iant 
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\\'oordclijl-heid van de !cuen. Yoor het cinde van het 
jaar zal het door de Ra3d van 1\1 ini~ter~ wordell behan-

deld. 
De I'aragraaf \"all het ~Jotcommllniquc van de H~agse 

Confercntic, wcll-e bctrekking hac! op de Economlsche 
en Monetaire Unie, luidde als voigt: 

,,8. (De Staal~hoofden en Regeringslciders) hebben. op
nieu\\' uiting gcge\'e n nan hun ?en:! ldheld de latere ontwlkl-e
ling die nodig is Yoor de uilbrcldlllg van .de Gem~emchap en 
\ '001 hanr onl\\ ikkeling tot een econonllsche. lime s,~eller te 
doen verlopell. Zij zijn vall oordeel dat het ll!-tegrntleproce.s 
moet lIitlllonden in eell gClllecnscilap vall stabdltelt en groci. 
J-1iertoe zijn zij overccl~ge.komen dnt in d~ Raad? or .basis 
vall het door dc ComnllSslc op 12 februan 1969 In gcdlcnde 
l\!elllorandlll11 ell in nall\\'C samcllwerking met haar, in de 
loop van 1970 een ill fa\cn .ui.t te voeren plan zal. worden 
lIit!!e\\'erkt dat de verwezcnlljklllg van cen econollllsche en 
mo~netilirc lInie ten doel hee[!. De ontwikkeling van de mo
nctaire ~all1en\\'er"ing dient te zijn gebaseenl op de harmo
ni;cring van het economische beleid. 

Zij hcbbcn be~lolen de Illogelijkheid te latcn n~gaan van 
de instelling van cen Europees Rescrvcfonds waann een ge
Illeenschappclijk econolllisch en monetair beleid zou moeten 
uitmondcn." 

Om aan deze opdracht te voldoen, diende primair het 
punt van lIitgallg, d.w.z. de actuele toe~tand, en het punt 
van aankomst d.w.z. de volledige economiscbe en mo-, -
netaire lInie, te wortlen gedefinieen.l. Het was niet moei-
lijk om het punt van uitgang te omschrij"en. J n de 
twaalfjarige o\'ergang periode zijn belangrijke re~ultaten 
bcreikt. Centrale punten zijn de verwezenlijking van de 
volledige clouane-unie en van een gemeenschappelijke 

. lanclbouwpolitiek. Bij de harmoni~atie der economische 
politick, Ill.n. op hct terrcin .van de conjunctuurpolitiek, 
is cchter ~lccht~ bcperkte voortgang geboch.t. Dil tekort 
klemt te mcer, omdat de toegenomen vcrwevenheid der 
nationale cconomiecn tezamen met de versterkte samen
hang van het internationale betaJingsverkeer de autono
mie en dus de reikwijdte van de nationale conjunctuur
politiek heeft verzwakl. I\Ien is afhankelijker geworden 
van e\'enwichtsgebreken in de partnerlanden en men kan 
zijn eigen gebrek aan evenwicht met nationale middelen 
minder effectiet herstellcn. Dc ernst van dit biaat in het 
be!eid van de Gemeenschap neemt toe, ten detrimente 
van haar stabiliteit en groei. 

De omschrij\ing \"an het punt van aankom twas een 
zwaardere aangelegenheid. Technisch was er geen ver
schil van mening. De werkgroep omschreef de econo
mische unie als een zone, waarbinnen goederen en dien
sten, personen en kapitaal zich vrij en zonder concUf
rentievervalsing bewegen, met vermijding van structu
rele of rcgionale oncvel1\\ ichtigheden. De 1l10netaire 
unie formuleertle zij als cen a[zonderlijke lllonetaire 
zone, tlie interne com ertibiliteit van de valuta's impli
ceert, onherroepclijke va~btelling van de pariteitsverhou
dingcn, opheffing van de inarges waarbinnen dc koer
sen I-.unncn schommelen en volledige liberaliserin!! \ an 
het l;apita,llverl-.eer. H aar ontstaan I-.an gepaard - gaan 
met de h;iJ1dha\ ing \ an n:Jtionale munteenheden of de . . 
Jfi\'oenng van een communautaire geldeenhcid. In tecb-
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ni~ch opzicbt I-.an de keuze tussen dcze twee OploSSlllben 
wellicht onbelangrijk lijl..en, maar psyc}lOlogische en 
politieke overwegingen pleiten voor het invoercn van 
ccn munteenbcid. waardoor het definitieve karakter van 
de onderneming zou worden gewaarborgd. 

Twee stromingen m.b.t. ll10netaire unie 

YerschiUen openbaarden zich echter m.b.t. het gewicht 
dat nloest worden gehecht aan het interne beleid \ an de 
Gemeenschap voor de functionering van de monetaire 
unie. Yerschillen mer de prioriteit van de maatreg.:!len 
die tot de unic moesten leiden, hingen daarmce sam en. 
Zij werden bdJ1vloed door verschil van opvatting over 
de mate van slipra-nationaliteit van de Gemeenschap. 
Twee stromingen traden bierbij aamankelijk aan dL: dag. 

Dc ene stroming legde de natlruk op de Illonetaire 
eenheid van de Cicmeenschap tegenover de buitenwcrdd 
en dan in het bijzonder tcgenover tie Yerenigdc Staten. 
Hun chroniscbe betalingsbalanstekort is door de sleutel
functie van de dollar in het internationale betalings
verkeer cen bron van inflatie voor de overige wereld. 
Deze eenheid ZOli voorshands tot uitdrukking kunnen 
worden gebracht door de marges binnen welke de 
valutakoersen mogen fluctueren, te verkleinen voor wat 
de onderlinge verholldingen tus~en de val uta's van de 
Zes betrer!. Uiteindelijk lOuden de onderlinge pariteiten 
onhcrroepelijk worden gefixeerd. Parallel aan deze 1110-
netaire toenadering zou een toenemende harmonisatie 
van de economische politiek dienen plaats te \"inlien, 
zonder dat de eerstc door de laatstc zou worden gecon
d i t iOlleerd. 

De andere ~troming stelde zich 01' het standpunt dat 
een dergelijke, extern gerichte 11l0netaire unie tot mis
lukking lOU zijn gedoemd, indien zij niet ZOli berusten 
01' een gemeenscbappelijke budgdtaire en geldpolitiek 
binnen de Gemeenschap. Eenheid naar buiten heeft al~ 

\'oorwaarde eenheid naar binnen. Is aan deze voorwaar
de voldaan, clan is de Gemeenschap verantwoorc!elijk 
voor het gezamenlijk economisch eyenwicht en kan zij 
dus ook naar buiten als eenheid optreden. Zolang dat 
niet het geval is, blijven 'de lidstaten verantwoordelijk 
voor hun nationale evenwichtcn en daarbij past logischcr
wijze, binnen de spelregels van het Internationale Mone
taire Fonds, een zelfstandig wisselkoersbeleid. Deze 
stroming decide ook niet de verwachting van de andere, 
dat de nauwere externe binding de harmonisatie van het 
interne beleid zou bevorderen. Zij was veeleer de op
\ atting toegetlaan dat zolang tleze harmonisatie om'ol
doende was, tie uiteenlopende ontwikkeling van de na
tionale betalingsbalansen de lidstaten telkenmale zou 

~ 

dwingen bun monetaire bewegings\ rijheid te hernemcn. 
Het effect hien'an 01' de pllbliel-.e opinie zou dcsastreus 
zijn yoor aIle verdere kansen op de monetaire lInie. 

Het menings\ erschil had cchter eell dicpere, institu
tionele ondcrgrond. Een gemeenschappelijke blldgct
taire en 11l0lletaire politick kan slechts werh.clijl-. effec-
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tief zijn, wannccr zij door Gemccnschapsorganen \\(lrJt 
uitgeocfend. Dit betckcnt jn de eerste plaats dilt dc YCJ

antwoordelijkhcid \"oor de krediet- en ,alutapolitiek be
rmt bij een [l'dcrale centrale bank, die ook de Illonetairc 
rc\cn ·es van de Gemeenschap beheerl. Het beteLent in 
de tweede plaats cia! de budge tpolitiek, voor LOyer 
nodig ter waarborging van het economisch eveowicht 
van de Gemecnschap, is opgedragen aan ceo centl a,11 
politiek orgaan, dat onafhankelijk van de nationale re
geringen optreedt. Dit betekent gecllSzins een vollcdige 
centr~lisatie yan het lIitgaven- en inkomstenbeleid. Dc 
ledenlanden zouden op dit terrein in ycrgaande mate, 
autonoom kllnnen blijvcn. Gewaarhorgd moel cchter 
zijn , dat zij niet via de hegroting ongewenstc impulscn 
aan de conjunctllur kUllnen geven. AIleen cl an ook kun
nen de kapitaalmarktcn volledig worden gclibe raliseenl. 
Hct centralc politi eke orgaaa behocft ter uitocfening 
van zijn taak in het bijzollder zeggenschap over de om
vang der nationale bcgrotingstekorten en hUll wijze van 
financiering. Gegeven het [eit dat de desbetreffende be
voegdheden van de nationale Regeringen aldus zijn yer
legd naar cell Gemcemchapsorgaan en dez.c Jus in dit 
opzich't l1iet meer verantwoordeJijk kunnen zijn tegen
over hun nationale parlementen, dient het centrale poli
tieke orgaan verantwoordclijk te zijn tegenover een tlien
overeenkomstig toegerust Europees ParJement. 

Kort samengevat komt de monetaire unie dus op het 
volgende neer : 

QI/a beleid: 

a. een Gemeenschap~valuta; 
h. een gemeenschappelijke geld- en kredietpolitiek; 
c. een gemeenschappclijke begrotingspolitiek, toegespitsl 

01' de omvang en de financiering d<;r dc(icitlen. 

QI/a organen: 

a. een Gemeenschapscirculaticbank naar bet model van 
het Amerika,lI1se Federal Reserve System; 

b. een Gemeenschapsorgaan voor de financiele politiek; 
c. eeD Europees ParJement, waaraan dit orgaan veranl-

woording versehuldigd is. 
Het moge duidclijk zijl1 dat een dergelijke Gemeenschap 
in aanzienlijker mate dan de huidige tevens een politieke 
Gemecnschap is. 

Institutionele "oorzicn.ingen 

ViI het interimrapport dat in mei aan de Raad yan Mi
nisters werd uitgebraeht blijkt, dat de beide stromingen 
elkaar vrijwel hadden gevonden over de betekenis \'an ~het 
int('rne budgettaire en monetaire beleid dat op Gemeen
schapsniveau \Oor de funetionering van de economische 
en 1l10nctaire unie noclig \', as. Dc institutionele voorzie
ningell waren echter niet uitgcwerkt. Verschil van menino 
""as o.ok bJij\'en bestaan oyer het tempo waarin een yeJ~ 
nauwmg van cte ftu<.:.tLlatiemarges tll ssen de wisselkocrsen 
van de Edmaten zou kunnell !Jbals\'inden. Dc ene stro
ming wilde daartoe reeds in dc cerste rase o\ergaan en 
daarbij teYens cen \,alutastabilisaticfonds van de G emeen
sC~1ap instellen, teneincte de samenhang op extern mone
t:l.Jr gebied Ie \ crsterken. De andere stromino'wt:n~te "een 
van beidc in de eerste rase. Zij achtte belangrijke maatr~ge
len. van gel11een~chappclijkc 1110nctairc politi t:l.. eerst mo
gehJ~, wanneer da~ld\\'crkclijl;e vordcringen bij tie har
monlsatte van de economische politick daartoe de voor-
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\\ aarden haddcn gcsch It 'n. Op beH.Je p t n 
groep bchoefte aan rolitie\"e a In\ IjLing n OTT' t c 
sluitend en 7.0 mogclijl-.. unal1lem ad it te J;c men. 

III zijn \"ergadering ,an 8 en 9 jurii nam de Ru 1 

de concllJ~ics \ an het interimrapport 0 ·cr. Ten aanzien 
"an he;( institutionc!e punt constatccrdc hij dat de ~O
nomische en monetairc llnit! bctehcnt dolt de oorn anl

ste bcslis~ingen op het tcrrt.!in van de eeOT omi c'1e poli
tick. lulkn worden gellomen op Gemeen -h PSI1I eau en 
dat dLis de noodzah:lijkc bcvoegdneden I ... llen word.::n 
o\ergi:hracht van het nationale plan na Ir dat 'ian de 
Gemeel1>chap. 

0\ er het wi\sell.oel !obdciJ gedurend... de ecr te en 
\olgende etappe-; ware door de Groep-\Verner een ~d
\i e~ Ie vlagen aan het COlllitc ,an (Jocverneurs \an 
Centrale llanken. Dc RaaJ 'erzoht de (,roep-Werner 
haar -wl:rhaamhl:dcn in het licht van lijn gedachten
wisscling voort Ie 7etten en haar eindrapport in septem
ber uit te brengen. 

In aansluiting op deLe conc1u,ies \an de Raad van 
Ministers vuJde de werkgroep de omschrijving \an het 
eindstadium der cconol1lische en monetairc unie aan 
met een uitge\\crkte institlltionelt: paragraaf in de lijn 
van de terzake hiervoor gegeven samenvatting. Zij stelde 
voorts dat de dienoverecn\"omstig noodzakclijke wijzigin
gen van het Verdrag van Rome z6 tijdig dienen te ge
schiedll1, dat cen voor het einde van de eerstc ctappe 
te houden regeringsconfcrentie het ontwerp-wijzigings
verdrag ZOll kunnen va\btellen. 

Mct betrekking 101 het wissclkoersbeleid in de o\"er
gangsetappes richtte de Groep-Werner zich met een aan
tal vragen tot het Comitc van Goeverneurs. He! Comitc 
deed een groep e:-.perls ter beantwoordillg een rapport 
opstellen. Het declde in zijn brier vun 13 september 
1970 aan de werl.gr.ocp mede dat het. zich met de con
c1l1sies yan het rapport verenigt. Rapport en brief zijn 
als bijlagen aan het rapport van de groep gehecht. Hier
onder wordt op deze conclu\ies leruggekom·en. 

Aldus verenigd en gewapend kon de groep-Werner 
definiticf de etappe'> uitwerken die tot de vol1ed ige 
econolllische en moneta ire unie zouden mo::ten leider:. 
Uitgaanc1e van de in het communique der H aagse Top
conferentie uitgesproken politieke wit cen zodanige unie 
tot stand te brengen, opnieuw beve~tigd in de vergade
ring V,ln de Raad van M in isters van S en 9 juni, is de 
groep van mening, dat een economische en monerairc 
unie in de loop van de jaren zeventig tot stand zou kun
nell worden gebracht. Dit zou via twee etappes moeten 
geschieden. De eerste is de belangrijkste en daaraan 
wijdt het rapport dan ook uitgebreide aandacht. 

Eerste etappe: coordinatie 

Hoewd men zich op e1it in menig oj)licht gecomplicecr
de terrein yoor 0\ erha:t ting moct hoeden, is de grl'cp 
toch \"<in oorded dat de !.!oede (!<lllg ,an zu\"en tk '<lst-

~ - ~ 

stelling' an een tcrmijn vereis!. Zij stcll dae OJ) drie 
jaa I. Dt.! kern \"an het \\'er),,: dat in Jeze etappc IlHlet 
worden \'erzet. Yormt met vollL'dige hellutting ,all hd 
be~taallde verdrag een zodanige cOlirdinatic van de eL'()
nOl1lische politick en een zodanige harmoni atie van de 
te hanteren imtrumenten. dat aan het einde \:tn de 
J1criode cell mate, all lIniformit('it in h('t hcl~id is he-. 
rL'iU, die de gocdJ,.euring van de Yt'rdragswijziging ge-
richt op het finale stadium wettigt. Het rapport stdt Lint 
daartoe allcreer,t de o\'crlcg- ell de h.::~llJitproc(!durc in 
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Je G<'mccmchnp moe~ worden gewijzigd, De ,coordinatie 
J j'tiek zal dlenen te ~teunen op dne confron-

\ 3Il ue ro 1 . 
. 'anr "an de cconoll1lsche (oestand en van de 

t .. tt1L~ per ) ' ., 
. J politiek in de ledcnlanden, tenclilde daarUlt ..... e\ ('er e .. . 

0: d' Gellleen~chap en de lanclen afwnderllJk belelds-
\l)or c .. I'd' . d b 

I 'es te trekken De tlJl slIppen 1enen 111 e e-conc L1S1 • 
. zo ooecl moocliJ'k te worden aangepast aan de Clnnc ~ 0' • 

be!!rotingsprocedures jn .?e Iidstaten. ,Daarna zouden 
de;e procedures moe!en. zlJn ges):nchr0I11Seer,d, 

De ecrste confrontatJe ware In het voorJaar te hou
den \"oor he! opmak.en van de balans over het afgelopen 
jaa: en de eventnele aanpassing van het beleid . aan de 
'eonomi~cbe onlwikkeling. Dc tweede con[rontatle, voor 
~ct midden van het jaar, zou op basis van kwanlitatieve 
\crkenningen voor het komende jaar in richtlijnen moe
ten resulteren voor cle in dat jaar te voeren economische 
politick en de daarmee samenhangende nationale begro
tingen. Bij de derde confrontatic in de hcrfst zouden de 
econoniiscbe prognoses meer in details en gctoetst op 
hun onderlinge verenigbaarhcid dienen te worden vast
gesteld. Bij deze gelegenheid zal de Raad van 1\1 inisters 
op voorstcJ van de Commissic eerr jaarrapport over de 
ecollomische toestand van de Gelllecnsehap lllocten 
vastslellen, dat de in het komendc jaar tc voeren con
junctuurpolitiek zal dienen aan te gevcn. Ad hoc zullen 
tenslotte consuitaties 1I10eten plaatsvinden over specifiek 
voorgenomen of te nemen maatregelen, Dit op verzoek, 
re~p.~ voorstel van een lid~taa( of va;1 de Comlllissie en 
aan de hand van een systeem van conjllnctllurindica
toren. Dc bij deze confronlalies te fOfllllllcren aanbeve
lingell zullen zich specifick en gedefailleerd tot elk af
zonclerlijk land moetcn richlen, waarbij in geval van 
~temming het betrokken land zieh zou ',kunnen ont
houden. 

Het rapport stelt vervolgens dat nieuwe voorzieningen 
llloeten worden getro([en om elit sy~tcell1 van coordina
tie en confrontatie effectief te doen zijn. Het erkent dat 
de uitvoering van deze taak een grote irispanning van 
aile betrol-kenen vereist en constaleert dat in de Jidstaten 
en bij de Gemeenschapsorganen daartoe bepaalde voo[
zjeningen op bet punt van organisatie en personeels
bezeHing dienen te worden getroffen. 

Aangezien in deze eerste etappe de Raad van Minis
ters het centrale beslissingsorgaan voor de algcllleen
econollli.scbe politiek zal zijn, dient er voor te worden 
gezorgd dal de Raad zijn taak op adequate wijze kan 
verrichten, Voor deze speciale taak, die dus in het bij
zonder de geleidelijke uitwerking van cell conjunetuur
politick v~~r de Gemeenschap zal zijn, zal hij moeten 
\V{)rden samcngesteld uit de in elk land \"oor de econo
mi~chc r.n de finaneieIG politick \"erant\\"oordelijke 11i
nister~ en cle terzak.e compctenle leden van de Europese 
Commis;.ie. De Presidentcrr \'an de Centrale Banken 
zouden aan cle yergaderingen decl moeten nemen. 

Om cle efficiency vall hel ~,erk van de Raad Ie ver
zekcren, zullen funcliol1ari~~en van hooo niveau de re-

o ~ , 

genngen ell de Centr:lk Hanken vertcgeI1woordigend, 
en dus nid als onafhJnLelij"e experts, tc1k.L!nmale 01' 
korle terrr. ijll ter voorhcrciding van de confrontalies 
ll10etcn :-,amenkomcn. Als grondshg hicJ"voor zal de 
lopendc ~<i men\\'erk.ing \ an de Comn;i s:,ic 111et de nafio
nale admin:straties en met de be~taande Comites van de 
Gemccilschap voor de cconol11i5ehe· politick dienen te 
\\ orden \'er\terkt. 

H~l Comi(e van Gucyerncurs van de Centrale Banken 
ten~lotte zd een steeds be!Jngrijker rol gaan spelen. Zijn 
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werkwijze zal tel' voorbereiding van de monetairc aspec
ten bij de confrontaties in de R aad van Ministers dicI1en 
te worden aangepast. Het zal aa nbevelingen kUl1ncn 
rich ten aan de a[zonderlijke circulaticbanken en advie
zen kunnen geven aan de Raad en de Commissie. 

Dit alles zal als gezegd zijn hoogtepunt vinden in het 
jaarrapport over de economische toestand van de Ge
meenschap, hClwelk zal worden loegezonden aan het 
Europese Parlement en het Sociaal-Economiseh Comite. 
Dc nation ale ,rcgeringen zulIen bet aan de nationale 
parlementen voorleggen, opdat deze het in aanmerking 
kUllnen netHell bij hun begrotingsdiscussies. Een over
eenkomstigc proceclure zal worden gevolgd met betrek
king tot de vaststclling van de kwanlitatieve doelstel
lingen del' Gemeensehap 01' IniddeUange termijn. Ten
slolte wilen de algemcnc richtlijnen voor cIe economi
sche politiek niet worden vastgesteld, alvorens de 
sociale partners zijn geconsulteerd. Daartoc zal 01' 
Gemeemehapsniveau een re'gelmatige gedachtenwisse
ling tussen hen en de Commissie dienen plaats te vinden. 

Het rapport wijdt vervolgens meer in bijzonderheden 
aandacht aan de coordinatie en cIe mate van harmoni
satie die tijdcns deze eerste ctappe zal moclen plaats
vinden op het tcrrein van' de verschillende onderdelen 
van de economiscbe politick, m.l1. de begrolingspoliliek, 
de fiscale politiek, de kapitaalmarktpolitiek, de ge1d- en 
kredietpolitiek eq de externe monetaire politick, Het zou 
na ae behandeling van de kernpunten in bet vooraf
gaande de grenzen van dit artikel overschrijclen op deze 
bijzonderheden in te gaan, hoezeer zij op verschillende 
onderde1en in concreto van belang zijn. Een uitzonde
ring moet worden gemaak~ voor de externe monetaire 
politiek, gezien de r01 die dit onderdeel, zoals blijkt uit 
de voorafgaande beschouwingen, in het gehed van het 
rapport speelt. 

De groep hceft, gegeven haar preliminaire dis-:ussies, 
de conc1usies tcr zake van het Comite van Goe\,erneurs 
70 getrouw mogelijk gevolgd. Mede in oVlTecl1'>tcmming 
met de uit sprak.cn van de Raad van I\linistcrs op 9 jllni 
jf. stcll zij, dat op di! tcrrein cell intem.ivering van de 
s<Imenwerking zal dienen plaats te vinden , mel name 
door een verslerking van de cOllsultatie bij het optreden 
in internationalc financiele organi~a·ties. Met bctrekking 
lot de wisselkoersverhoudingen binnen de Gelllcenschap 
word I een serie ~·tappen aangcgeven. Het verri ehlen van 
elke stap zal afh angen van het resultaat dat met de \ '0-

rige is bereiU. De cerste slap zal zijn, dal bij \\'ijLe van 
experiment de centralc bank.en in onderlingc o\'crcen-
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~lcillming dc fiuctuaticillarge van hun wi~s:lI-ocrsen 
t.O.v. elkaar in cen bepanldc mate vernallwcn In verge
lijl-ing mct die wclke tegenover de dollar in aeht wordt 
"enomen. Deze lantste betiraagt momenteel naar bO\en 
:n nanr bencden 3~ procent van de pariteit. Zlj ~lIl1en 
dit tot stand brengen door op elkaar afgcstemde II1ter
venties in dollar~. Deze eerste stap zal worden gedaan 
bij het begin van de eerste etappc nadat de c.e~trale 
banken de daartoe nodige tecbnlsche voorbereldll1gcn 
hebben getroffen. Deze vernauwing. zal absoluut of 
relatief kunnen zijn, d. w.z. een bcperklng van de onder
linge marges bij handbaving van de mn~ge met de 
buitenwereld of handhaving van de onderJlJ1ge marges 
bij verrl1imi~g \'an die met de buitenwercld. Afhanke
lijk van de ormtandigheden en van de rc.~ultalcn,. ~'e r
),.reoen bij de hal monisatie van de economlsche polltlek. 
zull~1l volgende stappen kunnen worden gedaan. Zij 
wilen kunnen bcslann \lit een formali ering van het cx
perimellt, intcrventies op de wisselmarkt in Gcmeen
scbapsvaluta\ en verdere vernauwing van de marges . 
De maatrcgclen op dit gebied kunnen worden vergemak
kelijkt door cen Agent te bclasten met statistische 
regi~tratie, illformatie en advies. 

Het rapport sluit zijn analyse van de eerste etappe af 
met de reeds gememoreerde uitspraak dat in de loop 

~ 

en'an tijdig de wijzigingen van het verdrag wIlen moe-
len worden vastgesteld om de definitieve inwerkingstel
ling van de economische en monetaire unie mogclijk te 
maken. voor het eind van de ctappe zal cen nieuwe 
Topconferenlie rnoeten worden gehouden om deze wijzi
oinoen !wed te keuren. Daarenboven zal een biJ'zondere c 0' '-"' 

vergadering van de Raad van Ministers moeten plaats-
vinden om de balans op te maken van de vorderingen 
tijdens de eer te etappe, teneinde besluiten te kunnen 
treHen voor het program in de tweede overgangsetappe. 

Tweede elappe: versterldng en voItooiin.,g 

Het rapport is oyer deze tweede etappe aanzienlijk min
der llitvoerig. Dit beef! twee redenen. De eerste is dat de 
exacte stand v:in zaken op het einu van de eersle etappe 
op dit moment moeilijk kan worden voorzien. Het is 
dus betrekkelijk academisch zich in bijzonderheden uit 
te spreken 0\ er de maatregelen die dan in malerieel en 
formeel opzicht kunnen worden getrof[en. De tweede 
is dat deze maatregelen, afgezien van hun meer of min
dere dynamiek, in prineipe weinig kunnen verschillen van 
die welke in de eerste etappe \\ orden ondernomen. Het 
werk in de t weede etappe zal goeddeels een \'ersterking, 
resp. voltooiing zijn van dat wat in de eerste etappe ter 
vergemeenschappelijking van de economische politiek en 
ter \"er~terking ,an de bevoegdheden der Gemeenschap 
wordt ter hand genomen. Deze gedachtengang is in het 
de:>betreffende ueel van het rapport uitgewerkt. 

Een bijzonder punt verdient afzonderlijke vermelJing. 
De Goe\crncurs van de Centrale Banken zullen een 
:>tudie ondernemen 0\ er de rol die een Europees Fonds 
\oor de monetaire samel1\\'erLing zai kunnen ~pelen als 
overgang naJr de situatie in het eindstadium, wanneer 
hel federalc centrale-banksy~teem belast Ziti zijn met het 
beheer van de dC\';ezenrc~en cs \ an de Gemeenschap. 
Het rapP.ort stelt. oat afhankelijk van de ervarin,;;, ver
),.regen hI) hel \\ I 'selkoersbcleid. en tevens van ele con
~er&entie der economi~che poliliek ecn dergelijk rO!1e1s 
In de eersl\: elapp.:: zou kunnen worden ingestcld en in 
l'lk gel'al in J.:: l"eede Clapp". Deze laatste is, ab ge-
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zegd, afhankelijk van de halans van hct wed. gedurcndl: 
de eerste etappe. _ 

Ecn belangrijJ... onderdeel van de tweede etappe zal 
len slotte zijn e1e parlementaire hehanelcling van het ont
werp wijzigingsverdrag, alsmede de technische voor
bereiding \ an de nieuwe, resp. verskrkle instituten 

Stilstand in de intcgratie is achteruitgang 

Men kan natuurlijk zeggen dat dil alles heel prclen!leus 
en heel ambilieus is en dat het dus wel nlel zal luLl en. 
Maar dat is geen reden om hel nid te proberen. D-: 
Europese Gemeenschar is in een ~t"JIlim gel omen ddt. 
\1 allneer zij niet verdeI' gaat, zij aelituuit loopt. Er ont
staat dan tweeerici spanning. In de cerste plaats lussen 
het beleid der regeringen en dal van het hedrijfslc\en. 
Dc olldernemingen hebben veel nlindc>r de nationalc sell
timenten en scrupules die de reg..:ringcn, spiegel an hun 
voll-en, hebben. Zij zijn hun gang gegaan. Zij hebben 
gebruik gemankt van de 1110gelijkheiu die de grotere 
markl hun bood en zij nestelen er zich sleeds gronuiger 
in. Het proces van cle multi-nntionale ondernemingen 
heeft zich ingezet. De regeringen wilen dit tempo moe
ten \'olgen, willen niet de wrijvingen over verschil van 
concurrentiekansen zich versterken en tot velerlei struc
turele ongemakken leiden. 

Indien de Regeringen dit al te schoorvoetend doen, 
ontstaat een tweedc spanning tlls\en economie en poli
tick. Aanpassing van nalionaal-economisch beieid en 
feitelijh.e dwang tot concentratie van belcid forceerl op 
een gegcven moment 'tot politie),.e con!rontatie. Econo
mische verbonclenheiu steept onherroepelijk politieke 
verbondenbeid achler zich aan. De belangrijke vraag is 
slechts het hoe. BcwLlst geieid of IIleegdrokken mct aile 
risico's voor onrllst en brokken in e1e nationale samen
levingen, die hiermee gepaard gaan. Jdeaal voltrd.h.en 
zich dergelijke wijzigingen natUlIrlijk nooit. Maar men 
heeft de efficiency ervan wei enigerll1ate in de hand. 

Men behocft zich verder gcen overdreven illusies 
te maken, dat de cconoll1ische en monetaire L1nie de 
inflatie tol stilsiand zal brengen. Inllatie en monetaire 
unie zijn twee verscbillende zaken. De laalste kan stellig 
een bijdrage leveren om de eerste op te lossen. Een ge
meenschappelijk gevoerd begrotings- en kredietbeleicl 
kan de inflatoire effecten van overbesteding beter mati
gen. In elk geval hebben wij clan niet meer het excuus 
clat het buitenJancl het ons zo 1l10eilijk maakt. 

\Vij weten nll eehter langzamerhand wei dat budget
tair en monetair bcleid niet voldoende draagwijdte h.'b
ben om via een drastische be"invloeding van de vraag d~ 
inflatie afdocnde de kop in te druH.en, tenzij wij bereicl 
zijn er bij gelegcnheid de prijs van de werkloosheid yoor 
te betalen. En nangezien werkgclegenheid terecht hC'i 
eelllraaiste doel is, hebben \Vij ons bij dit lekort ncer Ie 
kggen. \Vij zijn aileen niet bereid ('l" de conseguentiC' van 
eell evenwichtigc verdcling tussen collectie\'e en parlicu
licre bestedingcn op andere wijze uil te trekken. \vij 
taan hier \'oor een fundamcnlecl defect vall onLe 

hedendaagse 1l13abchappij, dal ons nog langer 1l10..:t prik
helen eel' wij rijp zijn voor een oplossing. Dit behllcft 
geen aanleiding te zijn voor defaitisll1e. Missehicn \ al
len e1e taboes op dit gebied in de jalen ze\'cntig ~\eJl 
snel als anelere taboes dat in de ze~tiger jarcn d~d~Jl. 
I at"n \lij inlu~sen roeien met de riepwn dic \\"ij hcbbcll 
en laten \Vij ze zo \cel mogelijl.. p~rflC .. tjOl1Crcn. Dc JllO

netaire unie l.an ons daarbij zonder 1\' ijiel helpell. 
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r.:n intriger.:nd probl~em is ho~ de. yoorbereiding yan 
J.: c',olJL)mi,ehe en monclaire un Ie 71eh moet \ .:rho_uLien 
wt d.: ondcrhanLielinge n over de 10elredJl1g van Enge-

I nJ en enkele andere landen tot de EEG. SteJlen wij 
J f . 

Lie Britlen hier nict voor een inderhaas t gcschapen a lt 
a,:col11pli. dal een nieuwe steen des aanstoots werpt op 
Liae 1110eizame weg? Te rbkanter. omdat een misluk
"in!:! \ an deze onderhandelingen mogelijk een zodanigc 
roliticke ~tagnatie in de .Gemeensehap Z?U ve~o()rzaken. 
dal men ook de econoJl1lsehe en monetalre unle wei zo u 
"lInnen abchrijven? Het is onwaarsehijnlijk. Engeland 
he.:ft ycrsehillende ll1alcn en op versehiJlende plaat~en 
uoen blijken dat het op cli! punt bereid zou zijn te teke
ncn ,.on the dotted line". Het ZOLl ook wel beel vJ"eemd 
zijn als de nuehtere Engelsen Iliet zouden beseffen, welk 
een 1'01 zij met hun goed georganiseerck geld- en kapi
t:1almarkt kunnen spelcn in een mOllctaire unie . .\len 
kan daarbij overigens Iliet voorbijzicn aan het feit dal de 
Jl10nctaire verhol1dingen van Engeland met andere c1elen 
van de wereld op een gegeven momenl bijzondere \'oor
zieningen zuJlen vergen. III elk geval zullen Engelancl 
en de nndere kandidaat-Ieden in ele loop van het ko
mende jaar bij de besprekingen betroUen moeten 
worden . 

E,. is echler nog een algemene reden om de verwezen
lijking van de economische en monetaire unie, nu zij 
een zeker momentum heeft gekregen, nie! te vertragen. 
De uitbreiding van de huidige Gemcenschap van dric 
grote en drie kleine landen tot een Gel11eensehap van 
vier grote en zes kleine landen zal baar structuur en 

-~ 

haar psycholo~iscb Uimaat aanzienlijk \\I)ZI;cn. H 
primair op grond van politieke overwl!gi.rge') de toctrc
ding van Engeland \ oor de soliditeit van de (,cmcen
sehap is. deze wijzi.;ing kan aanvankclijk e~n verslan
ping van haar samenhang ten gevolge hebben. Dlt be
hoef! niet het geval te zijn. Het is cvenzen l11oge\"jk, 
dat de perspeetieven die de stOlP over het Kana.}!, cen
maal en eindelijk gezet, voor Groot-Brittannic opent, 
een \ italisercnd effect op de Gel11een~chap zullen heb
ben. Het is goed dat in deze onzeLerheid een ni~uw 
cement de Gemeenschap bind!, dat als in h(t vocorg ... ande 
betoogd. niet slechts \oor haar \erderc ontplooiing on
ontbeerlijk is, doeh waar oot het moment \oor i~ ge
komen . 
Een jaar geleden zou een discussic over een moneta ire 
unie ill de Gemeemehap een volstrckt academl .::he 
affaire zijn gewecst. Dc Haagse TOj)Conferenlie bracht. 
haar in de s[eer van de praklisehe politiek. De gedaLh
ten erover waren aanvankeli jk nog betrcl kelijk ncyclig 
en de stand[lUnlen lagen, toen de groep-\Verner ha:Jr 
taak begon, vcr uiteen. 1 ussentijds getoelst aan de na
tionale politieke inzichten en aan de l110nelaire opvat
tin ge n van de circulatiebanken, is het mogelijk gehlcken 
de vcrschillende wijzen van benadering bij elkaar te 
brengen. J n zijn aldus hereikte min of meer betrekke
lijke e\'enwicht is het rapport een moeilijk splitsbaar 
geheel. H et zal belangwekkend zijn hoe de Raad van 
1\1inisters straks deze praktische uitwerking van de 
Haagse politieke uitspraak (egel11oet zal treden. 

G. Broun-ers 


