Handelsakkoord met VS ontmantelt Europese beschermingsconstructies

Nederlandse afzetmarkt
voor varkens in gevaar
De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen al
meer dan een jaar over een veelomvattend handelsakkoord: het
TTIP. LEI-onderzoeker Siemen van Berkum schreef een rapport
over de gevolgen hiervan voor de Nederlandse landbouwsector.
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Handelsakkoord
Tekst: Wim van Gruisen. Beeld: Ingrid Zieverink

Kunt u in het kort vertellen wat het TTIP
behelst?
„Europa en de Verenigde Staten zijn in overleg
om de wederzijdse handelsbarrières in allerlei sectoren drastisch te verlagen, of zelfs
helemaal te verwijderen, zodat bedrijven aan
weerszijden van de oceaan gemakkelijker
toegang hebben tot elkaars markten.”
Handelsbarrières … dan gaat het om
importtarieven?
„Onder andere, ja. Maar je moet dan ook aan
importquota denken, waarbij een land maar
een beperkte hoeveelheid goederen uit een
ander land toelaat. Of nontarifaire maatregelen – nationale regels waar producten aan
moeten voldoen, die zorgen voor extra kosten
voor buitenlandse producenten. Zo weert de
Europese Unie Amerikaans rundvlees met
groeihormonen en houden de Verenigde
Staten Europees rundvlees tegen, sinds de
uitbraak van BSE vijftien jaar geleden.”
Wat zouden de gevolgen zijn als die barrières worden opgeheven?
„Het brengt meer welvaart. In het meest
ambitieuze scenario dat we hebben doorgerekend, waarbij tarieven verdwijnen en de
handelskosten die verband houden met verschillende eisen met een kwart afnemen, zal
het Bruto Binnenlands Product in Nederland
over 15 jaar 6,7 procent, oftewel 70 miljard
hoger zijn vergeleken met een situatie waarin
die handelsbelemmeringen niet worden opgeruimd. En dat is dan alleen voor Nederland.

TTIP behelst alle sectoren en heeft effecten
in heel de EU en de VS.”
Lukt dat, alle barrières wegnemen?
„Het is niet waarschijnlijk dat dat gebeurt.
De Europese bevolking wil bijvoorbeeld geen
hormoonvlees of genetisch gemodiﬁceerde
producten, en EU-commissaris voor Internationale Handel Karel de Gucht heeft ook gezegd
dat dat niet gaat gebeuren. De Europese
restricties daarop zullen niet verdwijnen. In
de varkenssector speelt ractopamine, een
voeradditief dat in Europa verboden is, maar
in de VS niet.”
Wat betekent het wegnemen van handelsbarrieres voor de varkenssector?
„Dat leidt tot meer concurrentie, en dan
wordt de concurrentiepositie van de sector
belangrijk. De arbeidsproductiviteitsgroei
in de Nederlandse varkenshouderij is goed
geweest, maar de sector heeft wel marktaandeel verloren op de wereldmarkt. Gemiddeld
is Nederland net wat concurrerender dan de
EU als geheel en de VS, maar andere landen,
zoals Brazilië, Canada en Australië, doen het
veel beter.”
Dus de Nederlandse varkenshouderij kan
proﬁteren van toegang tot de Amerikaanse markt?
„Nou, die toegang is er al. De barrières tot
de Amerikaanse markt zijn laag. Gemiddeld
zijn de Amerikaanse importtarieven voor Europees vlees, rundvlees uitgezonderd, minder

dan 1 procent van de waarde. Omgekeerd
betalen Amerikaanse bedrijven gemiddeld 38
procent om toegang tot de Europese markt
te krijgen. Als die tarieven verdwijnen, kan de
Amerikaanse varkenssector ﬂink proﬁteren.”
Maar importtarieven zijn niet de enige
barriere.
„Nee, er moet er ook overeenstemming
komen over het gebruik van ractopamine.
Dat is momenteel het grootste struikelblok
voor Amerikaans varkensvlees om op de
Europese markt te komen. Maar als de
importtarieven verdwijnen, kan het voor
Amerikaanse varkenshouders interessant
zijn om varkens volgens Europese standaarden te produceren; dat wil zeggen, zonder
ractopamine.”
Wat gaat dit dan betekenen?
„De thuismarkt voor de Nederlandse varkenshouderij is Europa. We zetten meer dan 80
procent van onze export af binnen de EU.
Tot die markt krijgt de VS ook toegang en,
afhankelijk van in hoeverre de handelsbelemmeringen verdwijnen, kan de concurrentie op
een toch al volle markt ﬂink toenemen.
Nederland zal daarom een groter deel van zijn
varkensvlees buiten de EU moeten afzetten.
Onder anderen op de Amerikaanse markt;
daarvoor biedt het akkoord dan ook weer
meer perspectief.” ■
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