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3 DE MATE VAN MARKTINTEGRATIE IN EUROPA 

3.1 Inleiding 

Uit de beschrijving van de economische en politieke ontwikkeling van de EU komt het 
volgende beeld naar voren. In de periode 1958-1970 is een volwaardige douane-unie tot 
stand gebracht. De handel tussen de lidstaten is grotendeels ontdaan van belemmeringen 
in de sfeer van tarieven en kwantitatieve handelsrestricties: negatieve integratie. Belem
meringen zoals technische restricties, voorschriften over verpakking, fytosanitaire en 
fytofarmaceutische vereisten en voorschriften over technische specificaties zijn deels 
blijven bestaan, en zijn ook na 1992 nog niet geheel verdwenen44. De bij een douane-unie 
behorende gemeenschappelijke buitentarieven zijn wel gerealiseerd. Er is een 
omvangrijk gemeenschappelijk landbouwbeleid opgezet. Beide zijn vormen van 
positieve integratie. In de periode na 1970 zijn vorderingen gemaakt met het vrijmaken 
van het verkeer van kapitaal en personen tussen lidstaten, maar van een volledig vrij 
verkeer is nog geen sprake. 

Naast allerlei vormen van regelgeving, die in het streven naar een economische unie 
aangepast worden, speelt daarin het verschil in culturen, talen en gebruiken en de 
gevoeligheid voor afstand een grote rol. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag in welke mate er in de EU feitelijk 
sprake is van toegenomen economische integratie. Immers als er geen wezenlijke 
economische integratie opgetreden is, kan evenmin het effect daarvan op de regio's 
nagegaan worden. 

3.2 Vrij verkeer van goederen en diensten 

Hiervoor is opgemerkt dat de handel tussen de lidstaten ontdaan is van allerlei belemme
ringen (negatieve integratie, zie par. 2.3.3.1). Maar tegelijkertijd zijn er allerlei 
belemmeringen blijven bestaan. Niettemin lijkt de vorming van de EU wel degelijk in de 
patronen van internationale handel terug te vinden. Molle (1990, hoofdstuk 8) constateert 
dat in de periode 1958-1972 de intra-EG-handel drie maal zo snel toegenomen is als de 
handel met de rest van de wereld. Dat in latere jaren het aandeel van de intra-handel in de 
totale handel stabiel bleef, wijt hij aan de ontwikkelingen op de oliemarkt. Uit gegevens 
over de export van de landen van de EU-945 valt te berekenen dat in 1966 bijna 47% van 
alle exporten intra-EU-9 exporten betrof. Dit percentage is in 1990 opgelopen tot ruim 

44 De Cecchini-rapporten over de "cost of non-Europe" sommen een enorm aantal nog 
bestaande belemmeringen op, die zorgen voor marktfragmentatie (Commission of the European 
Communities, 1988). 

45 OECD, Foreign Trade by Commodities, div. jaren; 
OECD, Market Summaries: Exports, div. jaren; 
OECD, Commodity Trade: Exports, div. jaren. 
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54%. De relatief grootste toename van de intra-EU-9 exporten trad op voor het Verenigd 
Koninkrijk. 

Als de ontwikkeling van het geografisch patroon van de internationale handel nader in 
kaart gebracht wordt dan blijkt eveneens dat lidstaten tenderen naar handel met elkaar. 
Onderzoek van Peschel (1985) en Bröcker en Peschel (1988) met behulp van "Linkage 
clustering" toont aan dat de EU-lidstaten op handelsterrein meer en meer een 
geïntegreerd blok zijn gaan vormen. Binnen dat blok blijken overigens soms ook landen 
te functioneren die geen lid van de EU zijn. Het betreft deels landen die weldra lid 
worden: Griekenland in 1981, Spanje in 1986. Er zitten ook landen tussen die 
bijvoorbeeld sterke historische banden hebben: de VS in relatie met het Verenigd 
Koninkrijk. Bröcker en Rohweder (1990) stellen op basis van een graviteitsbenadering 
eveneens vast dat het bestaan van de EU de handel tussen de lidstaten bevorderd heeft. 
Van der Linden (1999, par. 4.3) concludeert op basis van verschillende onderzoeken dat 
in het bijzonder voor landbouwproducten en daaraan gerelateerde producten er een 
belangrijke handelsverschuiving (van handel met derde landen naar handel met lidstaten) 
plaatsgevonden heeft. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft geleid tot een sterke 
externe protectie. In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat het gevoerde landbouwbeleid het 
streven naar eenheid van markten op het terrein van de landbouwproductie gedurig 
tegengegaan heeft. Verschillend prijsbeleid per product, nationale compensaties voor 
prijsaanpassingen, en verschillen in de gehanteerde wisselkoersen zijn daar belangrijke 
voorbeelden van. 

3.3 Vrij verkeer van productiefactoren 

In het Verdrag van Rome zijn bepalingen opgenomen omtrent een vrij verkeer van de 
factor arbeid (art. 48-58). De feitelijke situatie is dat er wel degelijk nog heel wat 
barrières in dat verkeer bestaan. In het oorspronkelijke Verdrag is de overheidsdienst 
uitgesloten van dit vrije verkeer (art. 48.4). Molle (1990, p. 203) merkt op dat gegeven 
het grote aandeel van de overheid in de werkgelegenheid, daarmee een aanzienlijk deel 
van de arbeidsmarkt afgezonderd is. Maar ook los daarvan heeft het vrije verkeer niet tot 
perfecte mobiliteit geleid. De administratieve procedures die gelden bij vestiging en 
werk in een andere lidstaat zijn nog steeds aanzienlijk. Daarenboven spelen taal- en 

46 De algemene tendens tot versterking van de handel tussen lidstaten, ten koste van handel 
met derde landen blijkt overigens niet voor alle sectoren en lidstaten te gelden. De handel van 
Nederland in sommige agrarische producten blijkt bijvoorbeeld gedurende een groot aantal jaren 
een afwijkend patroon te hebben (Meester en Strijker, 1985, Bijlage 2). Weliswaar wordt vastge
steld dat de agrarische im- en export meer dan in het verleden op lidstaten gericht is, maar de 
producten waarvoor een zware marktordening geldt, zijn juist in toenemende mate buiten de EU 
afgezet. De reden hiervoor ligt in de combinatie van het EU-landbouwbeleid en de sterke 
handelspositie van Nederland. Deze laatste is verbonden met de historie en met natuurlijke 
omstandigheden: de aanwezigheid van grote zeehavens bijvoorbeeld. Ook institutionele regelin
gen, zoals op agromonetair terrein, spelen hierin soms een rol (zie par. 5.4). 
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cultuurverschillen een belangrijke remmende rol. De omvang van de internationale 
migratie binnen de EU is tamelijk klein. Molle berekent dat het aandeel van buitenlandse 
EU-werknemers in de totale EU-werkgelegenheid in 1985 zo'n 2% was, en tussen 1973 
en 1985 eerder daalde dan steeg. 

Naast allerlei administratieve en culturele barrières speelt daarbij een rol dat het EU-
beleid feitelijk nooit gericht geweest is op het stimuleren van intra-EU-migratie als 
middel om tot economische groei te komen. Molle constateert dat juist veel instrumenten 
ingezet zijn om de werkgelegenheid naar de mensen te brengen, en niet het omgekeerde. 
Regionaal en plattelandsontwikkelingsbeleid vormen daar voorbeelden van, maar ook 
veel sociaal beleid is op te vatten als een rem op de arbeidsmobiliteit. 

Het vrije verkeer van kapitaal is in veel grotere mate bereikt. Bakker (1996, p. 8) stelt 
vast dat er momenteel sprake is van een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt, zij het dat 
het realiseren ervan meer tijd gekost heeft dan vooraf gedacht werd. De grootste 
vorderingen zijn gemaakt in de periode 1980-1994 (op.cit., p. 245). Wel bestaan er nog 
steeds kleinere verstoringen vanwege verschillen in belastingregimes (op.cit., pp. 207-
209), en in binnenlandse regelingen (op.cit., pp. 245-246). 

3.4 Institutionele versus economische integratie 

Bij het beoordelen van de mate van integratie in de EU is het zinvol onderscheid te 
maken tussen institutionele en economische integratie.47 Onder institutionele integratie 
verstaan we de situatie waarbij de regelgeving door overheden geen barrière (meer) 
vormt voor het vrij verkeer van producten, productiefactoren of personen. Behalve het 
ontbreken van grensbelemmeringen betekent dit ook de volledige harmonisatie van 

47 Het onderscheid tussen institutionele en economische integratie is belangrijk in praktische 
zin. Er kan uit afgeleid worden dat de economische winst die uit institutionele integratie 
voortvloeit maar beperkt hoeft te zijn, omdat ze afhankelijk is van de mate waarin er nog andere 
barrières bestaan. 

In theoretische zin is het verschil tussen beide vormen van integratie veel minder groot. 
Alle barrières die het economische verkeer ondervindt, van transport tot taal, zijn op te vatten als 
transactiekosten (het basisconcept van transactiekosten wordt beschreven in Williamson, 1979). 
Barrières die onneembaar zijn, zijn dan op te vatten als (oneindig) hoge transactiekosten, die de 
transactie onaantrekkelijk maken. Vermindering van de barrières, door wegenaanleg, uniforme
ring voor regels of het afschaffen van grenzen, werkt dan uit als een verlaging van de transactie
kosten. Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat de mogelijkheid gecreëerd wordt onvolledige 
afbraak van barrières te analyseren. Een ernstig probleem bij praktische toepassing van deze 
benadering is dat er nauwelijks informatie bestaat over de kosten die verbonden zijn met het 
bestaan van barrières van allerlei soort. Daarbij moet worden aangetekend dat de reductie van 
transactiekosten die met de slechting van belemmeringen gepaard, naar tijd, plaats en soort 
transactie kan verschillen. Operationalisatie van deze aanpak in verband met onze vraagstelling 
is dan ook nauwelijks mogelijk. 
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wetgeving en voorschriften. Tot volledige economische integratie hoeft dit niet te leiden. 
Onder volledige economische integratie verstaan we hier de situatie waarin het 
economisch verkeer in het geheel geen beperkingen ondervindt, anders dan van 
transportkosten. Het verkeer richt zich daarmee op kostenverschillen die ontstaan uit 
natuurlijke omstandigheden, technologisch niveau, schaalvoordelen en transportkosten. 
Deze vorm van integratie verschilt van institutionele integratie doordat niet slechts de 
overheidsvoorschriften, maar ook andere barrières afwezig zijn. Deze laatste omvatten 
taal- en cultuurverschillen, gebrek aan vertrouwen in handelspartners die ver weg 
gevestigd zijn, en bijvoorbeeld verschillen in handelsgebruiken, voorzover niet door 
wettelijke bepalingen veroorzaakt. Zodra er wel wezenlijke taal- en cultuurbarrières 
bestaan, zal volledige economische integratie niet bereikt worden. Zelfs bij afwezigheid 
van transportkosten zal in dat geval geen factorprijs-egalisatie hoeven op te treden. 
Immers, als de werkenden niet naar een ander taalgebied willen verhuizen of producten 
uit dat gebied lager waarderen, of extra moeite moeten doen om ze te kopen, kunnen 
ruimtelijke verschillen in factorprijzen optreden. 

Wanneer er wel een redelijke mate van institutionele integratie is, zullen de 
prijsniveaus in de verschillende gebieden wel meer en meer gelijke bewegingen vertonen 
(zie bijvoorbeeld Lutz, 1994). 

Nijkamp, Rietveld en Salomon (1990) geven een systematisch overzicht van barrières 
in communicatie. De conclusie uit de door hen behandelde literatuur is dat allerlei 
beperkingen, waaronder culturele en taalbarrières, tot een aanzienlijke vermindering van 
(economische) contacten tussen regio's kunnen leiden. De invloed van grenzen op allerlei 
vormen van communicatie verschilt per vorm van contact. Zo zullen grootschalige 
goederenstromen waarschijnlijk minder sterk door nationale grenzen beïnvloed worden 
dan zakenreizen (Boomsma en Oosterhaven, 1992), terwijl telefonische contacten tussen 
particulieren tamelijk gevoelig zijn voor landsgrenzen (Strijker en Deinum, 1992). De 
beperking die uitgaat van nationale grenzen, voor verschillende vormen van 
communicatie, kan substantieel zijn. Onderzoek van Haggett, Cliff and Frey (1977) toont 
aan dat een nationale grens, die tevens taalgrens is, het aantal (telefoon-) contacten per 
eenheid afstand met wel een factor 50 kan doen verminderen. Bij een nationale grens, die 
geen taal- of cultuurgrens is, is de daling veel kleiner (een factor 1,5). 

In de hiervoor aangehaalde onderzoeken wordt geen praktisch onderscheid gemaakt 
tussen institutionele belemmeringen zoals verschillen in regelgeving, muntsoorten, 
infrastructuur, alsmede belemmeringen verbonden met grenscontroles, en overige belem
meringen als taal, cultuur en historie. Deze laatste vormen van barrières, verder 
aangeduid als culturele barrières, zijn niet snel met regels en investeringen te slechten. 
Wel is te verwachten dat economische en juridische integratie op de langere termijn ook 
een verzachtende werking heeft op de culturele barrières. Het tempo waarin zich dit 
proces voltrekt is echter onduidelijk. Het feit dat Bröcker en Rohweder (1990) 
constateren dat het bestaan van voormalige koloniale banden tot op heden invloed heeft 
op internationale handelsstromen, suggereert dat we het over zeer langzame processen 
hebben. We kunnen derhalve vaststellen dat de invloed van een nationale grens op 
internationale contacten sterk kan verschillen (afhankelijk van de vraag of het ook een 
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taal- of cultuurgrens betreft), dat ze per soort communicatie verschilt, dat een deel niet 
direct met regels en investeringen te niet gedaan kan worden, maar hoe groot dat deel is, 
is onduidelijk. Wel zijn er aanwijzingen dat dit niet bekende deel op een onbekende, 
maar lange termijn in belang vermindert. 

De onduidelijke omvang en invloed van culturele barrières heeft klaarblijkelijk tot 
gevolg dat deze barrières in denken en doen rond de gemeenschappelijke markt van 
ondergeschikt belang geacht worden. De Cecchini-rapporten bijvoorbeeld, besteden 
vrijwel geen aandacht aan deze belemmeringen (Commission of the European 
Communities, 1988). Waar het gaat om de economische voordelen van de 
gemeenschappelijk markt, wordt daarmee een mogelijk grote teleurstelling gecreëerd. 

3.5 Conclusie 

Het voorgaande leidt, in samenhang met de uitkomsten van hoofdstuk 2, in de richting 
van de vaststelling dat zo'n veertig jaar Europese samenwerking geleid heeft tot een 
aanzienlijke mate van institutionele integratie. Ook is economische integratie opgetreden, 
maar verre van volledig. Cultuur- en taalgrenzen hebben weliswaar een minder 
uitgesproken karakter gekregen, maar spelen nog steeds een grote rol. Ze zorgen ervoor 
dat de economische winst die uit de institutionele integratie gehaald kon worden, ver 
onder het maximaal haalbare gebleven is. De op theoretische gronden af te leiden 
gevolgen van integratie, zoals die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, zullen 
in de praktijk dus maar zeer ten dele opgetreden zijn. Wel is duidelijk dat juist voor 
landbouwproducten een sterke protectie tegen invoer uit derde landen gehandhaafd is. 
Ook is de eenheid van markten voor landbouwproducten gedurig doorbroken door het 
gevoerde landbouwbeleid. 
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