Claim 1.

De economie
groeit
De economische voorspellingen over

winst voor Nederland wordt door

de opbrengsten van dit verdrag zijn

minister Ploumen gezet op € 4 miljard,

gebaseerd op twijfelachtige aannames

ofwel 0,5 procent extra economische

en gebrekkige modellen. Zelfs als deze

groei per jaar.3

zouden uitkomen zal de economische
groei die TTIP brengt marginaal zijn.

De bovenstaande uitspraken zijn gebaseerd op studies naar de kosten en

In tijden van economische crisis mag

baten van TTIP door het Nederlandse

€ 119 miljard extra per jaar, zonder dat

onderzoeksbureau Ecorys4 en het

overheden hoeven te investeren, als

Europese onderzoeksbureau CEPR.5 De

een welkom cadeau worden beschouwd.

Europese Commissie noemt de gematigd

De Europese Commissie die namens de

positieve uitkomsten van deze studies

Europese lidstaten de onderhandelingen

nog ‘conservatief’,6 maar volgens critici is

voert, presenteert TTIP daarom graag

de claim dat de Europese economie met

als het ‘goedkoopst denkbare stimule-

€ 119 miljard per jaar zal groeien een

ringspakket’, net als minister Ploumen

luchtkasteel.

2

overigens. De maximale economische

6

7

Groei dankzij harmonisering

en het aantal handelstarieven (zoals

Waar ze voorheen pochten met € 545

importheffingen) dat naar beneden gaat.

extra bestedingsruimte per huishouden

Het harmoniseren van regelgeving vormt

Uit de bovengenoemde studies blijkt

dankzij TTIP, is dit bedrag nu niet meer

Het idee dat handelsverdragen en meer

verreweg het belangrijkste onderdeel van

dat er alleen sprake is van 0,5 procent

terug te vinden op de website van de EC.

handel automatisch het welzijn en de

de onderhandelingen en van het verdrag.

economische groei in het geval van een

Waar de Nederlandse overheid en de EC

welvaart in een land ten goede komt, is

Maar liefst 80 procent van de verwachte

veelomvattend akkoord, waarin álle han-

eerst claimden dat de opbrengsten van

wijdverbreid maar misplaatst. Handel

opbrengst van TTIP zou moeten voort-

delstarieven naar nul gaan en maar liefst

TTIP gelijk zouden worden verdeeld over

creëert winnaars en verliezers en de

komen uit het gelijkschakelen en/of

50 procent van de bestaande regelgeving

alle Europese huishoudens, lijkt ook van

ongekende groei van inkomens en ver-

wederzijds erkennen van elkaars regels

wordt geharmoniseerd. In een meer

deze ambitie nu niet langer sprake.

mogensongelijkheid in de wereld laat

op het gebied van onder andere milieu

realistisch en bescheiden scenario, met

zien dat de opbrengsten van globalise-

en veiligheid. Dit zijn de zogenaamde

25 procent geharmoniseerde regelgeving,

ring ongelijk neerdalen en de verliezers

non-tarifaire handelsbarrières. Harmoni-

daalt de opbrengst al snel naar € 67

niet (automatisch) worden gecompen-

sering is echter bijzonder lastig en het is

miljard voor de EU en € 1,4 miljard voor

Tegelijkertijd zijn aan deze marginale

seerd. Over de ongekende kosten voor

niet voor niets dat de VS en de EU hier al

Nederland.

extra groei(beloften) wel allerlei kosten

het milieu en het klimaat of publieke

meer dan twintig jaar over praten zonder

dienstverlening maar niet gesproken.

tot een oplossing te komen. Er be-

Ook de voormalig vaandeldragers

staan namelijk fundamentele verschillen

van neo-globalisering luiden hierover

tussen de VS en de EU in de manier

Een ander punt dat de voorstanders van

namelijk geld omdat importtarieven

inmiddels de noodklok. Het idee dat

waarop regelgeving op het gebied van

TTIP zelden naar voren brengen, is dat

wegvallen en omdat er geld moet worden

economische groei uiteindelijk goed

bijvoorbeeld chemische producten,

de genoemde groeicijfers gelden voor

vrijgemaakt om de veranderingen op de

is voor iedereen, klopt niet. Het IMF

landbouw en voedsel-/productveiligheid

het jaar 2027. Pas in dat jaar zal de

arbeidsmarkt op te vangen.15 Het ÖFSE

bracht onlangs een alarmerende studie

tot stand komt (zie claim 3). Onafhan-

Europese economie, als er een verdrag

schat dat er in de implementatieperiode

uit over de gevolgen van ongelijkheid

kelijke onderzoekers van de universiteit

wordt gesloten, 0,5 procent meer

van tien jaar tussen de € 33 en € 60

op de samenleving.7 Econoom Robert

van Manchester en Gent noemen de

groeien dan wanneer er geen verdrag

miljard aan kosten zijn waar geen reke-

Went schrijft hierover: “Het is fascine-

aanname in het door Ecorys en het CEPR

wordt gesloten. Als we uitgaan van

ning mee wordt gehouden in de studies

rend om te zien hoeveel onderzoek de

onderzochte scenario − dat 50 procent

een implementatieperiode van tien jaar13

van het CEPR en Ecorys.16 Bovendien zijn

laatste tijd verschijnt vanuit het IMF,

van de regelgeving gelijk kan worden

zorgt TTIP voor een extra economische

dit kosten die uiteindelijk door belas-

de OESO, de Wereldbank en andere in-

geschakeld − dan ook ‘overoptimistisch’.

groei van slechts 0,05 procent per

tingbetalers moeten worden opgevangen,

ternationale organisaties waarin heilige

De economische opbrengst die vervol-

jaar. En dat is het meest optimistische

terwijl de opbrengsten van het verdrag

huisjes en axioma’s van de dominante

gens op basis hiervan wordt berekend

scenario. Professor internationale

vooral naar het internationale bedrijfsle-

economische logica ter discussie wor-

is volgens hen zwaar overdreven en

betrekkingen Clive George noemt deze

ven zullen gaan. Daarbij is het maar zeer

den gesteld”.8 Het opmerkelijke hierbij

onhaalbaar.

extra groei dan ook ‘triviaal’.14

de vraag of deze opbrengsten vervolgens

doorvertaling krijgen in het handelsbe-

De eventuele opbrengst van het verdrag

Dat de opbrengsten niet bijzonder groot

leid van de Nederlandse regering en de

is namelijk afhankelijk van de hoe-

zullen zijn, lijkt nu ook tot de Europese

Europese Commissie.

veelheid geharmoniseerde regelgeving

Commissie (EC) zelf door te dringen.

Aannames vrijhandel
achterhaald

10

Verborgen kosten

11

verbonden. Kosten die de voorstanders

Marginale groei

graag negeren of bagatelliseren. Het
invoeren van het verdrag kost overheden

9

12

worden omgezet in werkgelegenheid (zie

is dat deze hernieuwde inzichten geen

8

claim 2).17
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