
 

 

 

Transnational networks and the common market :
business views on European integration, 1950-1980
Citation for published version (APA):

Geven, R. (2014). Transnational networks and the common market : business views on European
integration, 1950-1980. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20140417rg

Document status and date:
Published: 01/01/2014

DOI:
10.26481/dis.20140417rg

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20140417rg
https://doi.org/10.26481/dis.20140417rg
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/d8d707bf-65d5-4e1e-8886-614ab0649524


363 

Samenvatting 

Na 1945 bleef in Europa de lappendeken van nationale markten aanvankelijk ge-handhaafd. Maar mede onder druk van de Amerikaanse regering bewoog een groep van zes West Europese overheden zich vanaf 1947 langzaam naar overeen-stemming over het wegnemen van de onderlinge handelsbelemmeringen. België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland besloten in 1952 de nationale handelsbelemmeringen op kolen en staal op te heffen met het vormen van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. In 1957 breidden de landen deze markt uit met de oprichting van een gemeenschappelijke markt voor industriële goederen. De handelsquota en importtarieven verdwenen geleidelijk en een gezamenlijk importtarief werd opgezet. Beide besluiten resulteerden tevens in aparte supranationale instellingen om de overeengekomen verdragen uit te voeren, respectievelijk de Hoge Autoriteit en de Europese Commissie. Vanaf 1959 werd er ook een begin gemaakt met het zoeken naar oplossingen voor de grote administra-tieve en juridische verschillen tussen de lidstaten welke een soepele integratie van markten in de weg stonden.  De geleidelijke verandering van een nationale ordening van markten naar een supranationale ordening van één markt roept vragen op over bedrijven die al ver-takt waren in een aantal van deze landen. Van multinationale ondernemingen zoals 
Unilever en Philips, twee van de meest internationaal vertakte ondernemingen in de jaren vijftig, is bekend dat zij voordelen zagen in een zo groot mogelijke markt en probeerden in de decennia daarna ook te profiteren van de geboden mogelijk-heid tot schaalvergroting.  Eerder onderzoek toont ook aan hoe Europese multinationals dachten over de 
Europese Economische Gemeenschap in de jaren tachtig. In 1983 startten grote, toonaangevende bedrijven een lobby om de gemeenschappelijke markt eindelijk volledig in te voeren. Onder de noemer van de European Round Table of Industria-
lists constateerden ze dat de Europese markt onvoldoende was geharmoniseerd sinds haar oprichting vanaf 1957. De blijvende grote verschillen tussen de markten verhinderde de ondernemingen nog altijd om gebruik te maken van de schaal-voordelen van de Europese markt, zo claimden ze. Onder invloed van Amerikaanse en Japanse concurrentie was de resterende nationale marktordening gaan knellen.   De aanvankelijk positieve houding onder enkele multinationale ondernemin-gen in de jaren vijftig en de kritische houding van een forse groep in de jaren tach-tig doet de vraag reizen hoe hun visies op de Europese markt zich hebben ontwik-keld in de tussenliggende periode? Tegelijkertijd is de term "multinational" een noemer voor bedrijven met grote onderlinge verschillen. Zo komen zij voort uit diverse nationale contexten met eigen beleidsrichtingen, economische pad-
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afhankelijkheden en bedrijfsculturen. Ook opereren zij in sterk verschillende sec-toren. Zodoende onderzoekt deze dissertatie ook hoe eventuele verschillen in opvattingen onder multinationals kunnen worden verklaard.  Tenslotte wil dit onderzoek bijdragen aan een alternatief voor de veelal natio-nale benaderingen in het onderzoek naar de geschiedenis van Europese integratie. De visies van ondernemingen worden onderzocht via hun rol in drie transnationa-le netwerken waarin bedrijven uit heel West Europa ideeën uitwisselden over de plek van de Europese markt in internationale economische verhoudingen. Zo draagt dit proefschrift bij aan een transnationale geschiedenis van de plek van Europese, multinationaal georganiseerde en georiënteerde bedrijven in de ge-schiedenis van de Europese integratie.  De bedoelde drie transnationale netwerken die zijn onderzocht zijn: de Euro-
pean League for Economic Cooperation (ELEC), de Bilderberg meetings en de Trila-
teral Commission. Om de ontwikkelingen tussen circa 1950 en 1980 te onder-zoeken zijn voor de jaren vijftig, de jaren zestig en de jaren zeventig dominante debatten geselecteerd die enerzijds een vergelijking tussen de netwerken mogelijk maakten en anderzijds een belangrijke rol vervulden voor de betrokken bedrijven in relatie tot hun positie op de Europese markt.   Het boek bestaat uit twee delen. Samen met het inleidende hoofdstuk vormen hoofdstukken twee en drie een introductie tot de geselecteerde netwerken en tot de diverse contexten waarin Europese multinationals opereerden. Hoofdstukken vier, vijf en zes vormen samen het empirische hart van het boek. De hoofdstukken bespreken achtereenvolgens de onderzochte debatten per decennium. Hoofdstuk 7 bespreekt de conclusies.  Om de debatten goed te kunnen plaatsen binnen de activiteiten van de ELEC, de Bilderberg meetings en de Trilateral Commission onderzoekt hoofdstuk 2 aller-eerst hoe deze netwerken functioneerden. De ELEC is een in 1947 opgerichte West-Europese studie- en lobby-organisatie welke zich richtte op onderwerpen van economische integratie. De organisatie bestond uit nationale secties, waarin België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Ko-ninkrijk de belangrijkste waren. De ELEC volgde debatten over de ordening van de Europese markt en deed voorstellen tot aanpassing. De Bilderberg meetings is een in 1953 opgerichte Trans-Atlantische studiegroep die zich als doel stelde het we-derzijdse begrip tussen Europeanen en Amerikanen te verdiepen. Eens per jaar besprak een, veelal stabiele, groep van voornamelijk vertegenwoordigers van het bedrijfsleven met een groot aantal goed ingevoerde genodigden over veiligheids-vraagstukken en de internationale economie. Deelnemers aan de Bilderberg mee-tings waren tijdens de bijeenkomsten verwikkeld in lopende internationale debat-ten. De Trilateral Commission is een in 1973 opgerichte Europees-Amerikaans-Japanse studie-organisatie van privépersonen die de internationale politieke en economische samenwerking weer op de agenda probeerde te krijgen nadat deze aan het begin van de zeventiger jaren onder druk was komen te staan. Op basis van 
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een in de appendix opgenomen biografische database biedt hoofdstuk 2 tevens een gedetailleerde analyse van de rol van het bedrijfsleven in die drie netwerken.  In hoofdstuk 3 staat de vraag centraal hoe eventuele verschillende opvattin-gen over de ordening van de Europese markt onder bedrijven verklaard kunnen worden. Het voorgestelde raamwerk benoemt twee dominante contexten waarin multinationals opereerden voor wat betreft de samenvoeging van nationale mark-ten tot een Europese: de nationale context en de sectorale context van een bedrijf. Verschillen in nationale contexten waaruit de diverse Europese multinationals oorspronkelijk vandaan kwamen bepalen mede hoe zij aankeken tegen markt-integratie. Zo kwamen Belgische en Nederlandse multinationals voort uit kleine markten en stonden in het protectionistische Europa van de jaren dertig onder druk om zich internationaal te vertakken. Tegelijkertijd waren zij onder een eco-nomisch liberale politiek en beperkt overheidsingrijpen tot bloei gekomen. Bedrij-ven uit de Bondsrepubliek Duitsland raakten na WOII geënt op het Duitse export-beleid en vormden zich naar liberale importtarieven en een goedkope Deutsch Mark. Bedrijven in Italië en Frankrijk hadden daarentegen te maken met interven-tionistische en plannende nationale overheden. De Franse economie genoot bo-vendien forse afscherming van buitenlandse concurrentie. Deze verschillen deden er toe bij het bepalen van de kaders waarbinnen de Europese markt zou worden opgezet. Zo zouden Nederlandse bedrijven minder profiteren van een Europese markt die de Franse voorkeur voor protectionisme volgde, en zouden Franse mul-tinationals zich moeilijker redden in een sterk geliberaliseerd Europa.   Naast andere nationaal gemotiveerde voorkeuren kunnen verschillen in visies op de Europese markt ook begrepen worden vanuit een sectorale context. Bedrij-ven concurreren met hun sectorgenoten waarin sectorspecifieke concurrentie-voordelen een grote rol spelen. Europese banken opereerden als gevolg van natio-nale afscherming vooral nationaal gedurende de periode 1950-1980. Concurrentie van nieuw opgerichte dochters van Amerikaanse banken noopte echter tot sa-menwerking onder Europese banken waardoor een geleidelijke internationalise-ring op gang kwam. De chemische industrie was meer aan internationale concur-rentie onderhevig. Na WOII vestigden Amerikaanse en Europese chemische multi-nationals zich in elkaars markten, waarbij forse investeringen in onderzoek en ontwikkeling een noodzaak tot steeds grotere organisaties tot gevolg hadden. Daarnaast speelden energiekosten een rol voor de chemische industrie. De staalin-dustrie raakte verwikkeld in intense competitie als gevolg van herhaaldelijke inno-vaties in het productieproces en internationale veranderingen in de beschikbaar-heid van grondstoffen. De daaruit volgende druk tot rationalisering van de produc-tie leidde tot verzoeken om bescherming en tot een golf van fusies. De Europese auto-industrie ontwikkelde pas onderlinge concurrentie vanaf de oprichting van de Gemeenschappelijke Markt. Vanaf de jaren zeventig groeide de Japanse concur-rentie op de Europese markt waardoor forse modernisering van productie nood-
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zakelijk werd. De bijzonderheden van elke sector spelen een rol in de verklaring van hun visie op de Europese markt.  Hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen de kern van het proefschrift en behandelen elk een debat over een dominant thema in zowel de ELEC, de Bilderberg meetings als de Trilateral Commission. Hoofdstuk vier onderzoekt de periode 1950 tot 1960 en zoomt in op de vraag hoe Europese multinationals aankeken tegen economische integratie in West Europa. Deze visies op integratie gingen veel verder dan libera-lisering op zichzelf. Binnen de European League for Economic Cooperation werd er langs nationale lijnen verschillend gedacht over hoe de Europese markt moest worden ingericht. Vooral vertegenwoordigers van de Nederlandse multinationals 
Philips, Unilever, AKU (later AKZO), en het Belgische Solvay & Cie., de Launoit hol-ding en Société Générale de Belgique, maar ook bedrijven in de Duitse groep wilden de Europese markt volledig geliberaliseerd zien. Zij waren aangepast aan een libe-rale handelspolitiek en gericht op competitieve export. Bovendien betekende libe-ralisering voor de Belgische en Nederlandse multinationals dat ze hun internatio-naal vertakte ondernemingen konden centraliseren. Over liberalisering werd an-ders gedacht door Franse bedrijven: vanwege een duurder nationaal sociaal stelsel gaven zij de voorkeur aan tijdelijke protectionistische overbruggingsmaatregelen. Opvallend is dat de onderzochte nationale secties veelal op één lijn stonden met de nationale regeringen die over de oprichting van een gemeenschappelijke markt onderhandelden. In de Bilderberg meetings verkondigden vertegenwoordigers van Europese multinationals eveneens hun instemming met de plannen voor liberali-sering en integratie. Toen na de oprichting van de gemeenschappelijke markt dui-delijk werd dat het Verenigd Koninkrijk samen met andere landen een eigen han-delsblok zou opzetten, ontwikkelden de ELEC en de Bilderberg meetings zich uit vrees voor handelsverschuivingen als tegenstanders van afzonderlijke handels-blokken binnen Europa.  De Europese multinationals ontwikkelden niet alleen een visie op hoe Europe-se marktliberalisering moest worden vormgegeven, maar ook op de rol van institu-ties in die markt. Zowel in de Bilderberg meetings als de ELEC spraken bedrijven zich uit tegen de verdere introductie van interventionistische supranationale insti-tuties, hetgeen sinds de oprichting van de Hoge Autoriteit van de Europese Ge-
meenschap van Kolen en Staal een reële mogelijkheid bleef voor andere sectoren. In plaats van een in het bedrijfsleven ingrijpende instelling prefereerden de multina-tionals vrije competitie en een grote vrijheid van ondernemerschap. In hoofdlijnen ontwikkelde de gemeenschappelijke markt zich ook in de door deze bedrijven gewenste richting.   Gedurende de jaren 1960-1970 werd echter duidelijk dat de nieuwe Europese markt ongewenste consequenties met zich meebracht. In hoofdstuk 5 worden twee dominante debatten gevolgd rondom toenemende concurrentie voor Europese bedrijven op de Europese markt en welke gevolgen dit had voor hun visie op eco-nomische integratie. Hier gaat het om de reacties van Europese bedrijven op een 
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golf aan investeringen door Amerikaanse bedrijven in Europa en daarnaast om hun reacties op de activiteiten van Oost Europese staatsbedrijven op de West-Europese markt gedurende de jaren zestig.  De jaren zestig stonden voor Europese bedrijven in het teken van aanpassin-gen aan de nu grotere markt en pogingen om het speelveld waarop concurrerende krachten actief waren zoveel mogelijk gelijk te trekken. De investeringen van Ame-rikaanse bedrijven werden door veel Europese bedrijven ervaren als een bedrei-ging voor de eigen concurrentiepositie omdat ze veel kleiner waren door hun klei-nere nationale markten. Bovendien waren Amerikaanse bedrijven in een positie om met enkele investeringen maximaal te profiteren van de nieuwe Europese marktschaal terwijl Europese multinationals en bedrijven vast zaten aan bestaan-de productiecentra die niet eenvoudig te verplaatsen waren. In de ELEC besloten Europese bedrijven dat onderlinge transnationale fusies nodig waren om in elk geval de schaalproblemen tegemoet te treden. De verschillende vormen van natio-nale bedrijfswetgeving binnen de EEG maakte deze fusies echter onaantrekkelijk. Over de oplossing van zulke problemen bestonden verschillende opvattingen, langs zowel sectorale als nationale lijnen. In de ELEC en de Bilderberg meetings stelden bedrijven uit de chemische sector voor dit probleem op te lossen via har-monisering van Europese bedrijfswetgeving. Nederlandse multinationals verzetten zich hiertegen omdat zij vreesden langs deze weg ongewenste medezeggenschaps-regels uit Duitse wetgeving via de achterdeur binnen te halen. Tenslotte vond men elkaar in het voorstel tot afschaffing van onnodige dubbele belastingheffingen over transnationale kapitaalstromen tussen moeder en dochterbedrijven. Dan zouden Europese bedrijven meer animo tot fusies tonen, zo dachten zij. De lidstaten waren echter niet bereid een start te maken met het optuigen van een Europees indu-striebeleid. Zo werd in de ogen van Europese bedrijven het beperkt inrichten van de Gemeenschappelijke Markt een complicerende factor in het Europese industri-ele aanpassingsproces.  Als onderdeel van deze ontwikkelingen werden Europese bedrijven gecon-fronteerd met de stijgende kosten van kapitaal. Omdat Amerikaanse bedrijven sinds 1963 geen dollars meer mochten exporteren ten behoeve van buitenlandse investeringen haalden ze het benodigde kapitaal op in Europa, met hogere rentes tot gevolg. Europese bedrijven waren het niet meteen eens over de te volgen koers. Een groep sprak zich uit voor een Europees geregelde bevoorrechte toegang voor Europese bedrijven tot Europese kapitaalmarkten maar vertegenwoordigers van banken die zelf Amerikaanse bedrijven bedienden, blokkeerden zulke protectionis-tische voorstellen. Tenslotte vond men in de ELEC overeenstemming over het nastreven van een gedragscode voor Amerikaanse bedrijven op de Europese markt, teneinde hun als agressief ervaren concurrentiemethoden af te zwakken en zo het speelveld in Europa gelijk te trekken. Ook in de Bilderberg meetings werd dit punt in het bijzonder door Belgische bedrijven aangeroerd, omdat zij binnen hun natio-nale markt relatief veel Amerikaanse investeringen hadden meegemaakt. 
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Tegelijkertijd dwong concurrentie van geavanceerde Amerikaanse producenten van fabrieken en machines de Europese kapitaalgoederenproducten mogelijkhe-den van afzet te onderzoeken in het Oostblok. Dit leidde tot complicaties in de verhoudingen tussen de Gemeenschappelijke Markt en de Oost-Europese staten. Vanuit West Europa werden fabrieken en machines geëxporteerd met behulp van door de West Europese overheden fors ondersteunde exportleningen met een lange looptijd. Het Oostblok ontwikkelde zo versneld een surplus aan goederen dat vervolgens werd gedumpt op onder andere de Gemeenschappelijke Markt. Dit werkte marktverstorend voor Europese goederenproducenten in de chemie en staal, waarop zij in de ELEC en de Bilderberg meetings krappere regels voor ex-portleningen bepleitten. Hierover kon op OESO niveau echter geen overeenstem-ming worden bereikt. Samen met de Europese Commissie zetten Europese bedrij-ven zich vervolgens via de ELEC in voor het organiseren van joint ventures tussen West Europese private bedrijven en de Oostblok-staatsbedrijven. Zo konden de verhoudingen tussen de markten nog enige vorm van ordening worden geboden waar staten dit moesten nalaten. Ten tijde van grote aanpassingen in internationa-le handelsstructuren verwachtten Europese multinationals een reeks aan orde-ningshandelingen van de Europese Gemeenschap, welke deze niet wilden of kon-den bieden.  Hoofdstuk 6 onderzoekt hoe bedrijven in de ELEC, de Bilderberg meetings en de Trilateral Commission zich opstelden ten aanzien van energie-zekerheid gedu-rende de door crises geplaagde jaren zeventig en hoe deze veranderende omstan-digheden hun visies op de Europese markt bepaalden. De ineenstorting van het monetaire systeem in 1971 en de olie crisis van 1973 leidden tot internationale spanningen en ondermijnden internationale samenwerking tussen Amerikaanse, Europese en Japanse overheden, nadrukkelijk op het gebied van de internationale energievoorziening. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen verzochten Europe-se bedrijven de Europese Gemeenschap stappen te zetten naar een Europees indu-striebeleid. In de ELEC ontwikkelden Europese energiebedrijven voorstellen voor een Europees energie beleid waarin ondersteuning gevraagd werd voor de verdere ontwikkeling van de sectoren van olie, gas, kolen en nucleaire energie binnen de Gemeenschap. Tussen deze sectoren waren er grote verschillen in de gezochte ondersteuning. De gas-, kolen- en nucleaire sectoren streefden naar stimulering van hun activiteiten. De oliemultinationals British Petroleum en Shell wilden daar-entegen vooral de Europese Gemeenschap bewegen tot actieve afstemming met de Verenigde Staten en Japan over de verdediging van Westerse energiebelangen. Daarnaast waren de olie bedrijven op zoek naar een externe representatie door de Europese Gemeenschap in hun contacten met de OPEC landen, problemen die ook werden aangekaart in de Bilderberg meetings. In de ELEC zochten ook de interna-tionaal vertakte chemie- en auto-sectoren naar ondersteuning door de Europese Gemeenschap. Als antwoord op de Europese industriële herstructurering die zou volgen op de beschikbaarheid van goedkope energie in het Midden-Oosten en 
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Amerika vroegen zij om Europese steun voor onderzoek en ontwikkeling. Die steun zou ook een antwoord vormen op de snel groeiende Japanse auto-exporten. Daarnaast zagen ze een rol voor de Europese Commissie als intermediair tussen industrie en bonden in het vlottrekken van een Europese industriële herstructure-ring. Ook in de Trilateral Commission bepleitte een reeks aan bedrijven een meer intensieve rol voor de Europese Gemeenschap. Deze toenemende roep om inter-ventie op een Europees niveau laat goed zien hoe sterk de opstelling van Europese bedrijven was veranderend sinds de jaren vijftig. De posities van Europese ener-gieproducenten en energie-intensieve sectoren in de Trilateral Commission maak-ten tevens duidelijk dat zij de Europese Gemeenschap graag ingebed wilden zien in een stabiele internationale orde waarin multilateraal werd onderhandeld over de ordening van de wereldwijde handelsverhoudingen.    Conclusies  De visies van Europese bedrijven op de Europese markt wijzigden zich over de periode 1950-1980. Gedurende de jaren vijftig waren de meeste onderzochte mul-tinationals grote voorstanders van liberalisering in de West Europese markt van-wege het vooruitzicht van schaalvergroting. Tegelijkertijd verzette men zich tegen de invoering van interventionistische supranationale instituties die de markt van bovenaf zouden organiseren. De jaren zestig zagen echter de concurrentie door grote Amerikaanse bedrijven toenemen. Europese bedrijven zochten nu de mede-werking van de Europese Gemeenschap in het faciliteren van hun aanpassing aan deze nieuwe omstandigheden. De Gemeenschap vond echter geen overeenstem-ming over het organiseren van gelijke internationale speelvelden en het aantrekke-lijker maken van de volgens bedrijven gewenste transnationale fusies. De crises van de jaren zeventig maakte versnelde aanpassing aan de grotere markt alleen maar urgenter. Europese multinationals stelden nu een gemeenschappelijk indu-strieel beleid voor om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen en de Europese herstructurering te begeleiden. Waar in de jaren vijftig het van bovenaf organise-ren van de markt door supranationale instituties nog werd afgewezen werd er in de jaren zeventig weer om gevraagd. Ook vroeg een deel van de bedrijven voor het eerst expliciet om wereldwijde belangenbehartiging door de Europese Commissie.   De Europese Commissie bleek een machteloze partner voor Europese bedrij-ven. Hoewel de Europese Commissie enkele genoemde voorstellen van de multina-tionals overnam, stuitten deze toch op een blokkade van de lidstaten. Zo raakten Europese bedrijven ingeklemd tussen internationale concurrentie, een supranati-onaal politiek ordeningssysteem dat niet aan hun behoeften beantwoordde, en een internationale crisis gedurende de jaren zeventig.   Deze dominante visies verbergen echter ook (subtiele) onenigheden onder bedrijven. Vooral in de jaren vijftig zorgden nationale contexten van Europese multinationals voor onderling afwijkende stellingnames; bedrijven in Frankrijk 
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hadden bijvoorbeeld een ander opvatting over Europese vrijhandel dan Neder-landse multinationals. Maar ook verschillen tussen sectoren hadden invloed op het denken over hoe de Europese markt geordend moest worden. Chemiebedrijven bijvoorbeeld waren gebrand op Europese bedrijfswetgeving om de herstructure-ring van hun bedrijven te faciliteren, terwijl andere bedrijven daar niet op zaten te wachten. Tenslotte bepaalde de mate van internationalisering ook hoe er tegen de Europese marktordening werd aangekeken. Europese oliebedrijven met wereld-wijde investeringen en leveringscontracten poogden bijvoorbeeld vooral de Euro-pese Gemeenschap bij multilaterale, internationale ordeningsinitiatieven te be-trekken. Het Europese bedrijfsleven was dus niet homogeen in hun opvattingen en mag in een transnationaal perspectief dus ook niet zo benaderd worden.  Europese bedrijven reageerden tevens verschillend op de herstructurerings-uitdaging waar Amerikaanse bedrijven hen voor stelden. Bedrijven die al voor de jaren vijftig een omvangrijke multinationale organisatie hadden opgebouwd kamp-ten niet met schaalproblemen maar moesten hun bestaande internationale organi-saties herstructureren; hetgeen complex was in de Europese markt. Kleinere be-drijven moesten transnationale fusies aangaan maar werden daarin geremd door de gebrekkige harmonisering van de Europese regels. Ook dit zijn verschillen waar toekomstig onderzoek sterker rekening mee zou moeten houden.  Het perspectief van multinationals op de Europese markt maakte ook duide-lijk dat allerlei Europese ordeningsvraagstukken zoals de harmonisering van han-delsregels, gedragscodes en internationale economische beleidsvraagstukken onderdeel waren van processen die veel verder gingen dan integratie van Europe-se markten. Internationale concurrentie vroeg om strategische positionering in internationale speelvelden, zowel van bedrijven als van overheden die deze zaken via de OESO en zelfs de NAVO agendeerden. Deze verbanden tussen Europese integratie en wereldwijde afstemming rondom globaliseringskwesties zijn van belang in het bepalen van de Europese identiteit.   Tenslotte laat dit onderzoek zien dat de lobby van de European Round Table of 
Industrialists voor het vervolmaken van de gemeenschappelijke markt in de jaren tachtig voortkwam uit een breed gedeelde ervaring van Europese, multinationaal georiënteerde bedrijven sinds de jaren zestig. Door de aanhoudende nationale ordening van de Europese markt konden zij hun organisaties onvoldoende aanpas-sen aan de potentiële omvang van die markt. De gezochte schaalvoordelen bleven daardoor uit, terwijl de bedrijven die nodig hadden om de concurrentie uit de Verenigde Staten en Japan het hoofd te bieden.   Het thema van het herstructureringsproces kan een vruchtbare ingang zijn voor een onderzoeksagenda over het bedrijfsperspectief op de Europese Unie. Bedrijfsgeschiedenissen van multinationale ondernemingen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Onderzoek naar de relaties tussen bedrijven en Europese instituties zou tevens inzicht geven in hoe bijvoorbeeld de Europese Commissie de diverse belangen van Europese, Amerikaanse en Japanse bedrijven afwoog terwijl 



371 

ze dit herstructureringsproces begeleidde. Tegelijkertijd kan onderzoek naar hoe Europese bedrijven dit herstructureringsproces vorm gaven in wereldwijde lob-by’s voor het gelijktrekken van speelvelden, inzicht geven in de globale aspecten van Europese integratie.   
 


