“Grützi” Zwitserland!

Land van bergen, banken
Zwitserland is nog altijd meer bekend om zijn bergen en banken, dan
om de agrarische sector. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat
Zwitserland in hoge mate zelfvoorzienend is en het landbouwbeleid
nog altijd vrij intern gericht is. Langzaamaan komt daar verandering
in. Onderhandelingen over een landbouwvrijhandelsverdrag tussen
de EU en Zwitserland zijn in volle gang.
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Nederland en
BEA/Pferd
Nederland zal in 2010 partnerland zijn
op een van de drie grootste beurzen
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