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Verenigde State n/We s-t-Eur opa
OPINIE VAN VOORAANSTAANDE AMERIKAANSE INDUSqRIE'IEN OVER PB

Se s vooraanstaande Amerikaanse industriëlen
die onlangs in Groot-Brittannië vertoefden hebben ieder afzonderlijk op overtuigde wijze verklaard, dat zij op weg
waren naar het Europese continent om aldaar filiaal- industrieën te vestigen of zioh bij reeds bestaande industrieën,
met het oog op uitbreidingen te kopen. Si j kozen het vasteland en niet Groot-Brittannië, daar zij veel meer vertrouwen
hadden in de eoonomisohe expansie van de landen behorend tot
de B. E. G . , vooral in Duitsland, Het ging hier duidelijk niet
om vooropgezette meningen. Alle zes beschikten over een arsenaal van gegevens en statistieken. Vier van de zes Amerikanen
hadden reeds min of meer besloten hun keuze op West-Duitsland
te doen vallen, één ging eerst naar Italië en de zesde wilde
eerst Frankrijk, België en Nederland gaan verkennen.
Si j waren allen van mening, dat Engeland 's
vrij hande Is ge bie d met de Scandinavische landen en Zwitserland
en Portugal slechts van weinig betekenis was. gij verklaarden
dat het merendeel van de Engelse industriëlen, die zij tijdens hun rondreis door Engeland hadden bezocht, deze mening
deelden. En zij hadden een aanzienlijk aantal directeuren en
commissarissen ontmoet die hun meegedeeld hadden, dat zij
zioh hadden veilig gesteld of aouden veilig stellen door filialen op het vasteland te vestigen of door zich met bestaande
industriële firma's in de landen behorend tot de E. E. G. te
associëren.
Vijf van de zes Amerikanen kenden Europa en de
industriële achtergrond. Een van hen bracht dit jaar zijn derde, twee anderen hun tweede bezoek aan het Europese continent.
Allen hadden sedert de oorlog minstens eens per jaar GrootBrittannië bezocht en een rondgang gemaakt langs Bngelse fabrieken. 2ij waren het er allen over eens, dat in Engeland
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niet hard genoeg werd gewerkt, dat de productiviteit
per man-uur te laag was, en dat de arbeidsbetrekkingen
tussen directies en personeel veel slechter waren dan
in de meeste landen op het vasteland.
Dit alles strookt met de toenemende bezorgdheid in Groot-Brittannié' - een bezorgdheid waarover men in de pers leest en in de City hoort - dat
Amerikaans kapitaal, dat wellicht enige jaren geleden
nog naar Groot-Brittanniê' gekanaliseerd zou zijn, nu
haar weg naar het vasteland van Europa vindt.
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