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HANDEL VAN DE COMMUNISTISCHE; LANDEN MET WEST-JüUROPA.

Een Bulgaar genaamd PATCHKOV, verbonden aan de Bulgaarse Legatie
te Brussel, vertelde korte tijd geleden het volgende.

In Brussel komen regelmatig leden der handelssecties van diverse
in België gevestigde legaties van communistische landen bijeen. Met
name werden genoemd de Sowjet-Unie, Roemenië, Bulgarije en Polen. Voor
Oost-Duitsland treedt een vertegenwoordiger van de Oost-Duitse "Aussen-
handelsvertretung" op, Tsjecho-Slowakije nam tot voor kort niet aan het
overleg deel.

De bijeenkomsten worden in een informele sfeer gehouden, onder
het genot van een glas wijn wisselt men van gedachten over de problemen
waarmee de landen van het Sowjet-blok op de Benelux-markt worden ge-
confronteerd.

Deze besprekingen in Brussel, aldus PATCHKOV, vinden plaats
naast, en onafhankelijk van het overleg in groter verband in de
Sowjet-Uhie, waar te Moskou een soort economische raad bestaat, die
coördinerend optreedt in het economische verkeer, zowel van het ene
communistische land met het andere, als van de communistische landen
met de Westerse "kapitalistische" wereld. In dit overleg is de Chinese
Volksrepubliek slechts door een waarnemer vertegenwoordigd (PATCHKOV
bedoelt hier kennelijk de "Comecon", noot rapporteur).

Op een van de kortgeleden in Brussel gehouden besprekingen werd
de wens uitgesproken, dat ook de Tsjechen en vooral ook de Chinese
Zaakgelastigde te 's-Qravenhage bij het Brusselse overleg betrokken
zouden worden, dit laatste om te voorkomen, dat de Oost-Europese commu-
nistische landen, zoals thans, nadeel ondervonden van handelstrans-
acties van China in de Benelux-landen.

PATCfiKOV noemde als voorbeelden hiervan:

a. Chinese rijst-aanbiedingen hadden de rijstprijs op de
Europese markt ongunstig beïnvloed;

b. Omvangrijke Chinese s t aalaankopen hadden een scherpe
stijging van de staalprijzen veroorzaakt;

c. De door China aan de Sowjet-satellieten geleverde par-
tijen schapen- en varkensdarmen werden door deze lan-
den slechts ten dele gebruikt. De overschotten verkoch-
ten zij door naar West-Europa. Tengevolge van recht-
streekse- aanvoer uit China waren de prijzen daar de
laatste tijd zeer laag.

Deze moeilijkheden waren, aldus merkt PATCHKOV voorts nog op,
voorgelegd aan de Chinese Handelsattaché in Den Haag. Deze was niet op
ds voorstellen om aan het overleg te Brussel deel te nemen ingegaan en
had laten weten, dat hij zich niet naar Brussel kon begeven zolang daar
nog een vertegenwoordiger van Nationalistisch China zetelde. Daaren-
boven was de Chinese Ambassade in Bern het centrale punt bij uitstek
voor China's Europese handelszaken, zodat de bemoeienissen van de ver-
tegenwoordiging in Den Haag onvoldoende gewicht in de schaal zouden leg-
gen.

De Chinese Handelsattaché had overigens ontkend, aldus PATCHKOV,
dat grote rijsttransacties waren gedaan, alhoewel hij verwachtte, dat
-dit volgend jaar gezien de goede oogst in China mogelijk wel hè..t geval

\ kunnen zijn.
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Hij had er.ook op gewezen, dat de Chinese staalaankopen als
regel gedaan werden in Frankrijk, Italië en West-Duitsland en alleen
bij uitzondering - slechts teneinde de concurrentie tussen de leveran-
ciers levendig te houden - in België en Nederland. Hij voorspelde,
dat China in de toekomst zeker in toenemende mate aan staal behoefte
zou hebben en dit ongetwijfeld goeddeels uit West-Europa betrekken zou.

Het enige wat het overleg met de Chinezen in Den Haag had opge-
leverd was, aldus PATCHKOV, dat de Handelsattaché had toegezegd, in
voorkomende gevallen overleg te zullen plegen met zijn collega's van
de andere communistische Legaties te 's-Gravenhage, daarbij zonderde
hij al direct uit alle transacties op gebieden waar geen gemeenschappe-
lijke interesses waren, zoals bijv. de theehandel.
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