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WOORD VOORAF
Hoewel het Amerikaanse landbouwstructuurbeleid zelden in het nieuws is, heeft
het een veel langere historie dan de landbouwstructuurpolitiek van de Europese Gemeenschap.
Al in de jaren dertig werden in de Verenigde Staten immers de eerste belangrijke landbouwstructuurmaatregelen ingevoerd. Sindsdien hebben de opeenvolgende Amerikaanse regeringen een
uitgebreid stelsel van landbouwstructurele maatregelen ingevoerd, variërend van bijvoorbeeld
areaalbeperking en gesubsidieerde kredietverlening tot bodem- en waterconservering.
Jarenlang heeft het Amerikaanse landbouwstructuurbeleid, zowel in binnen- als
buitenland, in de schaduw gestaan van de discussies omtrent het markt- en prijsbeleid. Nu in het
kader van de Uruguay-ronde van de GATT echter wordt getracht een meer marktconform
(wereld)landbouwbeleid te creëren zal het landbouwstructuurbeleid van steeds grotere betekenis
worden. Voor een goed begrip van de Amerikaanse situatie is inzicht in het landbouwstructuurbeleid dan ook onontbeerlijk.
Roald Lapperre, student Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen, heeft tijdens zijn stage bij het Bureau Landbouwraad van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Washington een inventarisatie gemaakt van het huidige
Amerikaanse landbouwstructuurbeleid. Hiermee is een interessant overzicht beschikbaar gekomen
van dat deel van het Amerikaanse landbouwbeleid dat zich over het algemeen buiten het licht
van de (internationale) schijnwerpers afspeelt.

Washington, D.C., Juli 1992

Ir. A. Parzer
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INLEIDING

Van oudsher streven overheden met hun landbouwpolitiek primair twee doelen na.
Ten eerste dient de bevolking tegen een acceptabele prijs van voldoende voedsel van een
redelijke kwaliteit te kunnen worden voorzien. Ten tweede wordt een redelijke beloning van de
produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal nagestreefd. Vele landen kennen een markt- en
prijsbeleid voor agrarische produkten om deze doelstellingen te realiseren. Een adequaat
landbouwbeleid dient echter tevens gericht te zijn op een structurele verbetering van de
landbouwkundige situatie en kan daardoor nooit alleen steunen op een markt- en prijsbeleid.
Landbouwstructuurpolitiek is in de loop der jaren dan ook een onvermijdelijke tweede pijler van
de landbouwpolitiek geworden. In de beginjaren van de Gemeenschap is er nauwelijks sprake
geweest van een gericht landbouwstructuurbeleid. Het Mansholt Memorandum van 1968 is de
eerste aanzet daartoe geweest. De Gemeenschappelijke landbouwstructuurpolitiek had in eerste
instantie strikt tot doel de structuur van de agrarische sector te verbeteren door een verbetering
van de primaire produktieomstandigheden. Met de invoering van de Bergboerenregeling in 1975
is daar echter verandering in gekomen. Sindsdien is het streven naar een verbetering van de leefen werkomstandigheden in de landbouw een belangrijk onderdeel van het structuurbeleid
geworden. Sinds 1985 is in het Gemeenschappelijk structuurbeleid een sterker accent gelegd op
Gemeenschappelijke acties in structureel achtergebleven gebieden en in 1988 zijn de
instrumenten van het landbouwstructuurbeleid uitgebreid met verordeningen omtrent het uit
produktie nemen van gronden, extensivering en omschakeling van de produktie en vervroegde
uittreding van boeren.
De laatste jaren is er duidelijk sprake van een ombuiging in het Gemeenschappelijk landbouwstructuurbeleid. De moderniseringspolitiek richtte zich teveel op produktieuitbreiding, waarbij overschotproduktie bij sommige produkten alleen maar werd gestimuleerd. Er zijn
daardoor meer structuurmaatregelen getroffen om knelpunten weg te nemen, om de werkomstandigheden op het boerenbedrijf te verbeteren en om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in de
landbouw te behouden. Onder het Gemeenschappelijke structuurbeleid wordt anno 1992 dan ook
vooral het beleid verstaan dat is gericht op behoud en verbetering van de levens- en werkomstandigheden in de landbouw.
In de Verenigde Staten is landbouwstructuurpolitiek een veel minder bekende term
dan in de EG. Het strikte onderscheid tussen markt- en prijsbeleid enerzijds en structuurbeleid
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anderzijds is in de Amerikaanse landbouwpolitiek onbekend. Toch zal in deze verhandeling kort
een overzicht worden gegeven van de wijze waarop de federale overheid in de Verenigde Staten
haar landbouwstructuurbeleid heeft vormgegeven. De term landbouwstructuurbeleid wordt
daarbij, in navolging van De Hoogh en Silvis (1988:133), gedefinieerd als "overheidsmaatregelen ter bevordering van de agrarische produktie (landbouwontwikkelingspolitiek), gericht op de
vergroting van het nationale (regionale) inkomen. Onderscheid kan daarbij gemaakt worden
tussen maatregelen die de technische ontwikkeling in de landbouw bevorderen enerzijds en
maatregelen die de allocatie van produktiefactoren in de landbouw verbeteren anderzijds."

Het landbouwbeleid van de Verenigde Staten

2

HET LANDBOUWBELEID VAN DE VERENIGDE STATEN

2.1

Historisch overzicht

3

De geschiedenis van het Amerikaanse landbouwbeleid wordt vaak ingedeeld in
drie perioden: het tijdperk voor Roosevelt's New Deal politiek, de New Deal periode zelf en het
tijdperk daarna.
In de vorige eeuw was de invloed van de overheid op de landbouw beperkt.
Weliswaar was er een uitgebreid systeem van onderwijs, onderzoek en voorlichting voor de
agrarische sector gecreëerd, maar van een markt- en prijsbeleid voor de agrarische sector was
nog geen sprake. De enige wijze waarop de Amerikaanse overheid zich bezig hield met de
landbouw was via haar grondpolitiek. Als gevolg van deze laisser faire politiek ten opzichte van
de agrarische sector kwam deze in de jaren twintig sterk in de problemen. In de eerste decennia
van deze eeuw kon de landbouwsector nog sterk profiteren van de groeiende vraag naar
landbouwprodukten, op zowel nationaal als internationaal niveau. De snelle produktiviteitsstijging die hiermee gepaard ging leidde echter tot een grote overproduktie aan het begin van de
jaren twintig. Door de komst van een algehele economische crisis aan het eind van de jaren
twintig, de "Great Depression" verslechterde de situatie in de landbouw verder (Constance et
al, 1990).
Met de komst van de New Deal politiek in 1932 veranderde echter ook het
landbouwbeleid. De "Agricultural Adjustment Acts (AAA)" van 1933 en 1938 maakten het voor
het parlement mogelijk prijs- en inkomensprogramma's voor de landbouw op te stellen. De
zogenaamde triple-A wet maakte het tevens voor boeren mogelijk tegen een laag tarief geld te
lenen van de "Commodity Credit Corporation (CCC)". Op basis van de AAA werden door de
overheid een scala aan programma's voor de ondersteuning van de landbouwsector aangenomen.
Behalve de introductie van een uitgebreid stelsel van markt- en prijsbeleid werden in deze
periode ook directe inkomensondersteunende maatregelen en areaalbeperkende programma's
gecreëerd. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog groeide sterk het besef dat de landbouw een
te vitale produktiesector is, om geheel aan haar lot te worden overgelaten. Als gevolg hiervan
heeft het na-oorlogse landbouwbeleid van de Verenigde Staten, evenals dat van de meeste
Westerse landen, in het teken gestaan van een verdere uitbreiding van de ondersteuningsmaatregelen t.a.v. deze sector (Constance et al, 1990).
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Eén van de eerste belangrijke maatregelen op het gebied van het landbouwbeleid
na de oorlog was de "Food for Peace Act" van 1954. In het kader van deze wet werden
aanzienlijke subsidies gegeven om de export van Amerikaanse landbouwprodukten in het kader
van voedselhulp te stimuleren. Toen deze maatregel niet afdoende bleek om de graanprijzen hoog
te houden werd in de "Agricultural Act" van 1958 ook grootscheepse prijsondersteuning voor
de graansector geïntroduceerd. Hoewel in de jaren zestig actief werd geprobeerd tot
areaalvermindering te komen, bleef de produktie stijgen. In een poging de afzet van granen te
stimuleren werden in 1973 de "deficiency payments" geïntroduceerd. Deficiency Payments zijn
produktgebonden inkomenssubsidies, bestemd voor producenten die meedoen aan bijvoorbeeld
areaalbeperkende programma's. Als gevolg van de introductie van deficiency payments daalden
de graanprijzen omdat deze losgekoppeld werden van overheidssubsidies. In de jaren zeventig
kon de Amerikaanse landbouwsector echter in hoge mate profiteren van het groeiende tekort aan
voedsel op de wereldmarkt, waardoor de landbouwsector een tijd van expansie kende (Johnson
et al., 1985). De wereldwijde recessie die volgde aan het begin van de jaren tachtig verminderde
vooral de vraag naar graanprodukten op de wereldmarkt, met als gevolg dat de Amerikaanse
landbouw in de depressie werd meegesleept. Toch zijn de nieuwste Farm Bills (1985 en 1990)
weinig vernieuwend. Het oude beleid, met de nadruk op prijsondersteuning en areaalbeperking,
is daarin voortgezet.

2.2

Achtergronden en grondslagen landbouwstructuurbeleid

Hoewel de landbouwstructuurpolitiek van de federale overheid, in tegenstelling
tot de prijs- en inkomenspolitiek, zelden in het nieuws is, heeft het Amerikaanse landbouwstructuurbeleid een lange historie. De oorsprong van het landbouwstructuurbeleid van de Verenigde
Staten wordt gevonden in de 19e eeuw. De Amerikaanse regering trachtte via grootscheepse
areaaluitbreiding in het (Midden) Westen de landbouwproduktie te stimuleren, teneinde aan de
groeiende vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) werd de grondslag voor het landbouwstructuurbeleid gelegd. In het jaar 1862 werd zowel
het befaamde "Land Grant College System" geïntroduceerd als het Ministerie van Landbouw
(United States Department of Agriculture, of kortweg USDA) opgericht. Tevens werd in
datzelfde jaar de "Homestead Act" aangenomen, die de verdeling van de woeste gronden in het
(Midden) Westen regelde.
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Het was de tijd waarin de overheid het noodzakelijk achtte om de agrarische
produktie te organiseren en te stimuleren. Grote delen van het land, vooral in het "Wilde
Westen" waren nog niet in cultuur gebracht. De trek naar het Westen werd door de Homestead
Act van 1862 sterk gestimuleerd. Op basis van deze wet konden beginnende landbouwers een
stuk grond van ongeveer 65 hectare verkrijgen op de voorwaarde dat zij het tenminste vijfjaar
zouden bebouwen. Vooral in het Midden-Westen en op de Great Plains is mede hierdoor de
huidige agrarische structuur, waarin de grootschalige gezinsbedrijven domineren, ontstaan.
De introductie van het befaamde Land Grant System was de aanzet voor een zeer
uitgebreid systeem van landbouwonderwijs dat tot op heden de Amerikaanse landbouwsector een
belangrijke dienst bewijst. Volgens het Land Grant System kregen de staten van de federale
overheid grond toegewezen, waarvan zij de opbrengst konden gebruiken voor het stichten en
continueren van universiteiten. In de regel kreeg elke staat een hoeveelheid grond toegewezen
op basis van het aantal parlementsleden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Voor de
dichtbevolkte staten, die meer parlementsleden hebben, was het zodoende mogelijk meerdere
Land Grant Universiteiten op te richten. In eerste instantie richtten de 73 Land Grant universiteiten zich alleen op onderwijs, maar in de "Hatch Act" van 1887 maakte de federale overheid
tevens fondsen vrij voor landbouwonderzoek op deze universiteiten. In de "Smith-Lever Act"
van 1914 kregen de Land Grant Universiteiten tevens een belangrijke taak op het gebied van de
landbouwvoorlichting (Danforth Eddy jr., 1967). Paragraaf 3.8 gaat nader in op landbouwonderwijs, -onderzoek en -voorlichting in de Verenigde Staten.
Met de oprichting van het Ministerie van Landbouw in 1862 werd een ministerie
gecreëerd dat zich met meer dan 130.000 werknemers momenteel de grootste overheidsinstelling
van de Verenigde Staten kan noemen. Naast beleidsmatige taken heeft het USDA tevens een
belangrijke taak op het gebied landbouwonderzoek en landbouwvoorlichting.
Momenteel ligt de nadruk van het Amerikaanse landbouwstructuurbeleid bodemen waterconservering, areaalbeheersing, financiering van de landbouwsector via het Farm Credit
System, ontwikkelingsprogramma's voor het platteland en op agrarische noodhulp.
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3.1

Inleiding

Zoals reeds eerder gesteld wordt in de Verenigde Staten zelf het landbouwbeleid
over het algemeen niet onderverdeeld in een markt- en prijsbeleid en een structuurbeleid. Toch
vallen een aantal beleidsinstrumenten duidelijk onder de eerder genoemde definitie van
landbouwstructuurbeleid. In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven de bestaande
instrumenten in de Verenigde Staten op het gebied van de landbouwstructuurpolitiek.

3.2

Bodemconserveringsprogramma's

Al jaren voert de Amerikaanse overheid een actief beleid om de bodemerosie in
agrarische gebieden te beperken. Op het gebied van de erosiebestrijding zijn twee USDA
instanties werkzaam, de "Soil Conservation Service (SCS)" en de "Agricultural Stabilization and
Conservation Service (ASCS)". In de Verenigde Staten wordt ongeveer 30% (50 miljoen hectare)
van de totale oppervlakte akkerbouwgrond als zeer erosiegevoelig bestempeld (Smit, 1990). Deze
zeer erosiegevoelige gronden zijn vooral gesitueerd in de zogenaamde "Great Plain staten" van
het Midden-Westen1, en vallen onder de zogenaamde "Conservation Compliance"-bepaling. Als
gevolg hiervan zijn grondeigenaren in deze gebieden op grond van de Farm Bill van 1985
verplicht conserveringsplannen op te stellen. Grondbewerkingen dienen zo plaats te vinden dat
bodemerosie wordt beperkt. Als maatregelen ter voorkoming van bodemerosie kunnen
bijvoorbeeld contourenteelt, uitvoering van conserverende bewerkingen of de aanleg van
terrassen en begroeide waterwegen, worden genoemd. De ASCS verleent subsidies om (een deel
van) de kosten van dergelijke maatregelen te dekken. Alle grondeigenaren in de daartoe
aangewezen gebieden hadden tot 1990 de tijd een conserveringsplan op te stellen en goed te laten
keuren door de Soil Conservation Service. Voor 1 januari 1995 dienen alle plannen te zijn uitgevoerd. Als grondeigenaren niet aan bovengenoemde eisen voldoen, vervalt hun recht op alle
overheidssteun, ook die in het kader van andere programma's (USDA, 1991b).

1

Inclusief de staten Montana, Colorado, Oklahoma en het noorden van de staat Texas.
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In het kader van de erosiebestrijding wordt het tevens gestimuleerd om grond uit
produktie te nemen. De Agncultural Stabilization and Conservation Service (ASCS) subsidieert
in dat geval de kosten van het telen van een (niet-commercieel) dekgewas. Sinds de "Food,
Agriculture, Conservation and Trade Act" van 19902 zijn tevens maatregelen genomen ter
bescherming van de zogenaamde Wetlands. Grondeigenaren die na 1990 nog Wetlands hebben
gedraineerd om deze geschikt te maken voor agrarische produktie zijn uitgesloten van alle
overheidssteun.
Het vernieuwde "Conservation Reserve Program (CRP)" is het belangrijkste
programma van de Food, Agriculture, Conservation and Trade Act van 1990. Belangrijkste
element van het Conservation Reserve Program is dat grondeigenaren een contract met de
Minister van Landbouw afsluiten dat zij op zeer erosiegevoelige gronden voor een periode van
10 jaar geen akkerbouwprodukten zullen verbouwen. Alleen dekgewassen of boomteelt zijn
toegestaan. Het streven is om in het jaar 1995 op grond van het Conservation Reserve Program
16 tot 18 miljoen hectare landbouwgrond uit produktie te nemen ten behoeve van erosiebestrijding. De kosten van dit programma, ongeveer 1,8 miljard dollar per jaar, worden geheel door
de federale overheid gedragen. De maximale overheidssubsidie kan nooit hoger zijn dan US$
50.000. De Cooperative Extension Service (CES) en de Soil Conservation Service (SCS)
verlenen grondeigenaren advies bij het uitvoeren van de eisen van het Conservation Reserve
Program (CRP). Eind 1990 was 13,5 miljoen hectare onder contract op grond van het CRP
(World Perspectives, 1991).
Het "Wetlands Reserve Program (WRP)", onderdeel van de Food, Agriculture,
Conservation and Trade Act van 1990, is opgesteld om de snelle vermindering van het aantal
Wetlands te stoppen. Afgezien van de eerder genoemde sanctie dat alle overheidssteun wordt
geriskeerd bij het draineren van Wetlands, wordt in de WRP getracht Wetlands te "restaureren".
De Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS) kan een subsidie van 75% van
de totale kosten verlenen als grondeigenaren voormalige Wetlands in ere herstellen. De overheid,
in de figuur van de ASCS, is vervolgens bereid de Wetlands te beheren via een erfpachtovereenkomst. De overeenkomsten worden gesloten voor een periode van 30 jaar of langer. Eind
1991 was voor ongeveer 400.000 hectare Wetlands een contract op grond van het Wetlands
Reserve Program (WRP) afgesloten. Voor het jaar 1992 heeft de ASCS 125 miljoen dollar
2

Ook wel bekend onder de naam "1990 Farm Bill".

8

Instrumenten Amerikaanse landbouwstructuurbeleid

begroot ten behoeve van het WRP. De maximale individuele jaarlijkse bijdrage kan ook voor
dit programma nooit hoger zijn dan US$ 50.000.
Twee andere programma's uit de Food, Agriculture, Conservation and Trade Act
van 1990, die bodemerosie dienen tegen te gaan zijn het "Great Plains Conservation Program
(GPCP)" en het "Integrated Farm Management Program (IFMP)". Het Great Plains
Conservation Program (GPCP) heeft tot doel de kwaliteit van bodem en water in de 10 Great
Plains staten3 te verbeteren door grondeigenaren te helpen bij het uitvoeren van beheersplannen.
Tevens heeft het GPCP tot doel de leefbaarheid op het platteland van deze staten te vergroten.
De beheersplannen dienen te leiden tot een minder intensief gebruik van de bodem, het
instandhouden van de bodemvruchtbaarheid, verbetering van flora en fauna, efficiënter gebruik
van landbouwgronden en het verminderen van de vervuiling t.g.v. agrarische produktie. De Soil
Conservation Service (SCS) verleent de technische en financiële ondersteuning voor dit
programma. De financiële ondersteuning is beperkt tot US$ 35.000 per jaar per overeenkomst.
Het jaarlijkse budget voor het Great Plains Conservation Program (GPCP) bedraagt ca. 25
miljoen dollar. Het Integrated Farm Management Program (IFMP) heeft tot doel het gebruik van
duurzame landbouwmethoden te bevorderen. Een bedrijfsplan voor subsidie op grond van het
IFMP wordt goedgekeurd door het USDA als duidelijk blijkt dat duurzame methoden, zoals het
telen van dekvruchten en het gebruik van goedgekeurde vruchtwisselingsschema's, zullen worden
toegepast. In ruil voor deelname aan het Integrated Farm Management Program (IFMP) laat het
USDA het areaal van de betrokken gewassen buiten beschouwing bij de berekening van
landbouwsubsidies in het kader van andere steunprogramma's (Ten Have, 1991).

3.3

Waterconserveringsprogramma's

Al jaren voert de Amerikaanse overheid een actief beleid om de kwaliteit van het
grondwater te beschermen. De "Agricultural Water Quality Protection Program (AWQPP)" is
onderdeel van de Food, Agriculture, Conservation and Trade Act van 1990, en heeft tot doel
de waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. Deelnemers krijgen overheidsteun bij het
ontwikkelingen en implementeren van plannen om de waterkwaliteit in een gebied te verbeteren.

3

North & South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Montana, Wyoming, Colorado en New
Mexico.
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Het programma ondersteunt met name plannen om waterbronnen te beschermen tegen vervuiling,
en plannen die voorzien in de aanleg van bufferzones tussen intensief gebruikte bouwpercelen
en hoofdwaterlopen en drinkwaterbronnen. Tevens kan efficiënt gebruik van pesticiden en
(kunst)mest vervuiling van het grondwater voorkomen. De maximale jaarlijkse bijdrage van de
overheid bedraagt jaarlijks US$ 3.500 per grondeigenaar. De Agricultural Stabilization and
Conservation Service (ASCS) is belast met de uitvoering van het Agricultural Water Quality
Protection Program (AWQPP) en is gemachtigd de contracten in het kader van de AWQPP af
te sluiten. In de periode 1991-95 hoopt men voor ongeveer 400.000 hectare landbouwgrond
dergelijke contracten af te kunnen sluiten (USDA, 1991a). De kosten voor 1992 zijn begroot op
240 miljoen dollar, waarmee dit programma, na het Conservation Reserve Program (CRP), het
duurste van alle conserveringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid is (USDA, 1991b).
Nieuw is ook het "Water Quality Research, Education and Coordination"
initiatief. Hierin wordt door elf USDA-instellingen samengewerkt met de "Environmental
Protection Agency (EPA)" en de "United States Geological Survey". Tezamen hebben zij een
strategie ontwikkeld om de betrokkenen in de land-, tuin- en bosbouw te voorzien van de knowhow om verdere vervuiling van grond- en oppervlaktewater door de agrarische sector te
voorkomen. Deze strategie kent drie elementen (USDA, 1991b):
1.
Onderwijs en technische assistentie;
De Soil Conservation Service (SCS), de Extension Service (ES), de State Cooperative
Extension Service (SCES) en de Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS)
verzorgen in het kader van dit programma voorlichtingsbijeenkomsten over de oorzaken van
watervervuiling en de mogelijkheden de vervuiling door pesticiden en overbemesting te
verminderen. In vrijwel alle 3000 Amerikaanse Counties (gemeenten) hebben de SCS, ES-SCES
en de ASCS kantoren die agrarische grondgebruikers hierbij kunnen assisteren.
2.
Onderzoek en ontwikkeling (R&D);
De Agricultural Research Service (ARS), de Cooperative State Research Service (CSRS),
de State Agricultural Experiment Stations (SAES) en de Economie Research Service (ERS)
voeren een gezamenlijk onderzoeksprogramma uit, met als doel nader inzicht te verschaffen in
de chemische interacties tussen bodem, gewas, water en landbouw.
3.
Ontwikkeling van databestanden.
De Economie Research Service (ERS) en de National Agricultural Statistics Service
(NASS) stellen tezamen een databestand op waarin het gebruik van chemicaliën, zowel in de
vorm van pesticiden als in de vorm van meststoffen, word geregistreerd. Bepaalde specifieke
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(probleem) regio's worden hierbij gedetailleerder onderzocht. Uitvoering van de voornemens
onder de titel van het Water Quality Research, Education and Coordination initiatief, zoals
hierboven omschreven, vindt plaats op grond van de Agriculture and Water Policy Coordination
Act (AWPCA), het State Water Quality Coordination Program (SWQCP) en het Water Quality
and Nutriënt Research Program (WQNRP).
Het "Rural Clean Water Program (RCWP)", uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS), is een expirimenteel
programma om tot op heden onbekende bronnen van watervervuiling binnen de agrarische sector
de determineren. Belangrijk gevolg van het programma voor de landeigenaren is dat de ASCS
in projectgebieden financiële vergoedingen uitkeert aan grondgebruikers die deelnemen aan het
onderzoeksproject (USDA, 1991b).
De "Watershed Protection and Flood Prevention Act (WPFPA)n heeft tot doel de
stroomgebieden van rivieren in het algemeen te beschermen, maar vooral om het optreden van
grootscheepse overstromingen te voorkomen. In het kader van dit programma worden aan
onderzoeksinstellingen fondsen ter beschikking gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden
om "soil and water resources" te beschermen. De door de onderzoeksinstellingen aangedragen
mogelijkheden worden door de Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS)
geïmplementeerd (Ten Have, 1991).

3.4

Areaalbeheersende programma's

De toepassing van areaalbeheersende maatregelen heeft in de Verenigde Staten een
lange historie. Zoals een goot aantal andere elementen van het Amerikaanse landbouwbeleid
dateert de eerste toepassing ervan uit 1933, het jaar waarin de eerste "Agricultural Adjustment
Act (AAA)" van kracht werd. Op grond van de "Food, Agriculture, Conservation and Trade
Act" van 1990 heeft de Minister van Landbouw van de Verenigde Staten 7 areaalbeheersende
programma's tot zijn beschikking: het "Acreage Reduction Program (ARP)", het "Paid Land
Diversion Program (PLDP)", het "Payment in Kind Certificate Program (PIK)", het "50/92
Program", het "0/92 Program" en het "Conservation Reserve Program (CRP)". Alle
Amerikaanse areaalbeperkende programma's zijn vrijwillig, en behalve het CRP zijn ze tevens
allemaal gewasspecifiek en kortlopend (één jaar).
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Het Acreage Reduction Program (ARP) dateert oorspronkelijk van 1956, maar is
nog altijd één van de belangrijkste areaalbeperkende programma's. In de Food, Agriculture,
Conservation and Trade Act van 1990 is vastgesteld welke gewassen worden gekenmerkt als de
zogenaamde programmagewassen (tarwe, maïs, sorghum, haver, gerst, katoen en rijst). Als de
interventievoorraad van één van deze zeven programmagewassen aan het begin van het
marketingjaar een bepaalde omvang, de "trigger level", overschrijdt, leidt dit automatisch tot
het in werking treden van het Acreage Reduction Program (ARP). Als voor een programmagewas het ARP in werking is getreden, dan is deelname hieraan een verplichting voor alle
landbouwproducenten die in aanmerking willen komen voor overheidssubsidies als defïciency
payments, marketing leningen of de zogenaamde CCC-leningen. Deelname aan het ARP houdt
in dat per bedrijf een vastgesteld percentage van het basisareaal van het betreffende gewas uit
produktie wordt genomen. Ook mag een bedrijf vanzelfsprekend geen extra grond aanwenden
voor de verbouwing van het programmagewas om de verplichte areaalbeperking te compenseren
(Verheijen, 1987). Voor de periode 1992-1995 is oorspronkelijk een minimum ARP-niveau van
7,5% van het basisareaal vastgesteld. Recentelijk is dit veranderd en kan het ARP-niveau
variëren van 0-5%. Voor tarwe bedraagt het ARP-niveau daardoor momenteel zelfs 0%.
Het Paid Land Diversion Program (PLDP) is een aanvullend, maar tevens
gewasspecifiek areaalbeperkingsprogramma. Volgens de Food, Agriculture, Conservation and
Trade Act van 1990 is de Minister van Landbouw gemachtigd voor zeven gewassen (tarwe,
maïs, sorghum, haver, gerst, katoen en rijst) een Paid Land Diversion Program (PLDP) in te
stellen, indien dat noodzakelijk wordt geacht. De vergoeding bij dit programma wordt gebaseerd
op de berekende programmaopbrengsten van het uit produktie genomen areaal. Ook deelname
aan een PLDP programma, zodra dat is ingesteld, is een voorwaarde om in aanmerking te
komen voor verdere overheidssubsidies in de vorm van defïciency payments of CCC-leningen.
Het 50/92 Program en het 0/92 Program zijn gewasspeciefieke programma's, die
gerelateerd zijn aan het Acreage Reduction Program (ARP). Zodra er voor een programmagewas
een ARP is afgekondigd, kan een boer ook kiezen voor deelname aan bijvoorbeeld de 50/92regeling. Op grond van deze regeling ontvangen landbouwproducenten directe inkomenssteun,
die voor de helft van het areaal is losgekoppeld van de produktie, ook wel "decoupling"
genoemd. Bij deelname aan de 50/92-regeling kan een producent de helft van zijn areaal
braakleggen om in ruil daarvoor financiële compensatie ter hoogte van 92% van zijn geschatte
inkomen te verkrijgen. De 0/92-regeling is vrijwel gelijk aan de 50/92, met dien verstande dat
er nu sprake is van totale decoupling.
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Om de snelle groei van de landbouwvoorraden te verminderen is in 1983 het
Payment in Kind Program (PIK) ingevoerd. Als voorwaarde voor deelname aan het PIK Program
is gesteld dat de producent reeds deel dient te nemen aan de bestaande programma's (Acreage
Reduction Program en Paid Land Diversion Program). Deelnemers dienen een extra deel van
hun basisareaal (10-30%) uit produktie te nemen. De tegenprestatie wordt bij het PIK Program
echter niet uitgekeerd in de vorm van een geldelijke subsidie, maar in natura (World
Perspectives, 1991). De keuze om in natura te vergoeden heeft twee redenen. In de eerste plaats
ontloopt de Minister van Landbouw hiermee de noodzaak om financiële goedkeuring voor het
programma te krijgen van het Huis van Afgevaardigden. In de tweede plaats ontwijkt de Minister
echter tevens de "Payment Limitations", die gelden als maximum voor de overheidssubsidie per
landbouwproducent per jaar, maar voor de grotere bedrijven een obstakel vormt om aan
areaalbeperkende programma's mee te doen (Van den Bergh, 1987).
Het eerder beschreven Conservation Reserve Program (CRP), bedoeld om de
toenemende erosie van landbouwgrond in de Verenigde Staten tegen te gaan, is in de praktijk
tevens een areaalbeheersende maatregel. Dit omdat het programma voorziet in het uit produktie
nemen van 16 tot 18 miljoen hectare zeer erosiegevoelige landbouwgrond. Paragraaf 3.2 bevat
een uitgebreide beschrijving van het Conservation Reserve Program.

3.5

Financiering van de agrarische sector

De overheidsbemoeienis met de financiering van de agrarische sector begon met
de "Federal Land Bank Act" van 1916. Sindsdien heeft de federale overheid van de Verenigde
Staten een omvangrijk stelsel van gunstige financieringsmogelijkheden voor de landbouwsector
gecreëerd. Momenteel ligt de overheidsbemoeienis grotendeels verankerd in het zogenaamde
"Farm Credit System (FCS)".
De goedkeuring van de "Agricultural Credit Act (ACA)" van 1987 was voor de
Amerikaanse landbouwsector een belangrijke gebeurtenis. In totaal deed het Huis van
Afgevaardigden een toezegging voor tenminste 4 miljard dollar aan financiële hulp via het
vernieuwde Farm Credit System. In eerste instantie was het doel van deze financiële injectie om
het oude Farm Credit System uit het slop te halen. De "Farm Credit Assistance Board (FCAB)",
belast met de uitvoering van de Agricultural Credit Act, heeft hiertoe eerst het bestaande
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netwerk van lokale, regionale en federale banken, waarop agrariërs een beroep konden doen
voor voordelige kredieten, geherstructureerd. Het bestaande systeem van 12 districten werd
daarbij geheel overboord gegooid. Elk van de 12 districten had voorheen zowel een Federal
Intermediate Credit Bank (FICB), een Federal Land Bank (FLB) als een Bank for Cooperatives
(BC), die ieder gericht waren op een specifieke onderdeel van agrarische financiering
(Freshwater, 1989). Na 1987 zijn niet alleen de drie banken in elk district gefuseerd, maar zijn
tevens de activiteiten van deze gefuseerde districtsbanken aan banden gelegd door de Farm
Credit Assistance Board. Momenteel heeft deze Assistance Board vijf nieuwe districten erkend,
met ieder een eigen Farm Credit System Institution (FCSI). Deze FCSI's zijn in feite een
samenvoeging van de drie verschillende banken die elk district voor 1987 kende (FCS Assistance
Board, 1992).
De Farm Credit System Institutions (FCSI's) zijn gerechtigd tegen zeer gunstige
voorwaarden krediet te verlenen aan boeren en tuinders. De rente die de FCSI's in rekening
brengen ligt vaak enkele procenten onder de gangbare marktrente. Naast de gunstige
rentestanden worden de kredieten op gunstige voorwaarden verleend. Vaak voorzien de FCSI's
in de kredietbehoefte van agrariërs die door andere banken als onvoldoende kredietwaardig
worden beschouwd. Voor de kredietverlening door de verschillende Farm Credit System
Institutions op grond van de Farm Credit Act van 1987 geldt dat er een maximum kredietlimiet
bestaat van US$ 100.000 per landbouwproducent.
De Farmers Home Administration (FmHA) is gerechtigd kredietgaranties te geven
aan staatsoverheden ten behoeve van bepaalde leningen. Deze kredieten worden verleend op
grond van het Agriculture Resource Conservation Demonstration Program (ARCDP), onderdeel
van de "Farms for the Future Act (FFA)n van 1990. Het Agriculture Resource Conservation
Demonstration Program (ARCDP) is ingesteld "to promote the preservation of farmland for
future generations" (GAO, 1992). Op grond van het ARCDP kan de Farmers Home
Administration aan gekwalificeerde staten garanties verstrekken voor de aflossing en
rentebetaling van leningen ten behoeve van uitgaven voor het in stand houden van landbouwgronden. Elke gekwalificeerde staat kunnen garanties worden verstrekt voor maximaal 10 miljoen
dollar. Opvallend is dat tot op heden alleen de staat Vermont voor het programma in aanmerking
komt. Het programma heeft een demonstratief karakter en gezien het huidige animo ervoor valt
te bezien of het na 1996 nog verlengd zal worden.
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Ontwikkelingsprogramma's voor het platteland

Alhoewel ontwikkelingsprogramma's voor het platteland strikt genomen niet tot
het landbouwstructuurbeleid behoren, zijn deze toch uitermate belangrijk voor de ontwikkeling
van de agrarische sector. Een groot aantal federale programma's zou onder de noemer van
ontwikkelingsprogramma's voor het platteland kunnen worden geplaatst. Hier zullen alleen die
programma's worden besproken die een belangrijke invloed hebben op de agrarische
ontwikkeling van het platteland. Twee instanties voeren belangrijke agrarische ontwikkelingsprogramma's voor het platteland uit: De "Farmers Home Administration (FmHA)" en de "Rural
Electrification Administration (REA)".
De Farmers Home Administration (FmHA), onderdeel van het USDA, verstrekt
al sinds 1946 leningen of garanties aan kleine boeren en andere bewoners van het platteland. De
leningen hebben tot doel het platteland te beschermen tegen ontvolking en een minimaal
voorzieningenniveau te garanderen. De FmHA verstrekt leningen tegen zeer gunstige
voorwaarden. De OECD (1987) schat dat ongeveer 10% van het geleend vermogen in de
landbouwsector van de Verenigde Staten op dergelijke gunstige voorwaarden is verstrekt.
Behalve leningen aan boeren, is de FmHA ook gemachtigd leningen op gunstige voorwaarden
te verstrekken ten behoeve van "Rural Housing Programs", "Community Programs" en
"Business and Industrial Programs".
De Rural Electrification Administration (REA), ook onderdeel van het USDA,
verstrekt al sinds 1935 leningen en garanties voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van uitbreiding en verbetering van het electriciteits- en telefoonnet op het platteland. Aangezien
tegenwoordig vrijwel het gehele Amerikaanse platteland is voorzien van voldoende voorzieningen
van een goede kwaliteit staan de activiteiten van de REA momenteel op een laag pitje (OECD,
1987).

3.7

Agrarische noodhulp

In de loop der jaren is er een veelheid van programma's geïntroduceerd, die de
agrarische sector dienen te ondersteunen in geval van een noodsituatie.
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Om landbouwproducenten te beschermen tegen de gevolgen van natuurrampen
verleent de overheid op grond van het Federal Crop Insurance Program (C1P) al sinds 1938
subsidies op oogstverzekeringen. Agrarische producenten kunnen hun gewassen verzekeringen
tegen de natuurlijke risico's op oogstschade, zoals droogtes, overstromingen en insectenplagen.
Wanneer er door de Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) voor een County een
verzekeringsprogramma voor een gewas is opgesteld, komen alle producenten van dat gewas in
aanmerking voor een verzekeringssubsidie. Producenten kunnen over het algemeen kiezen uit
drie verschillende dekkingspercentages voor hun oogstverzekering: 50, 65 of 75%. Behalve een
keuze van het percentage van het basisareaal dat wordt verzekerd, kan ook een keuze worden
gemaakt uit drie verschillende marktprijzen, gebaseerd op een relatief hoge schatting, het
equivalent, dan wel een relatief lage schatting van de reële marktprijs. De Federal Crop
Insurance Corporation (FCIC) subsidieert, afhankelijk van het dekkingspercentage, 20 a 30%
van de premiekosten. Daarnaast vergoedt de FCIC een groot deel van de administratiekosten van
de verzekeraars (Smit, 1990). In eerste instantie was er weinig animo voor het Federal Crop
Insurance Program; veel producenten waren bereid het risico te lopen van een mislukte oogst,
omdat de premies, ook na aftrek van overheidssubsidies, relatief hoog zijn. Sinds 1989 is daar
echter verandering in gekomen. Nadat de federale overheid de agrarische sector in 1988 meer
dan 4 miljard dollar aan noodhulp had moeten geven in verband met grootschalige droogteverliezen, heeft men deelname aan het Crop Insurance Program verplicht gesteld voor alle
producenten die nog in aanmerking wensen te komen voor eventuele additionele hulpprogramma's, zoals bijvoorbeeld Disaster Assistance Payments (Pollack, 1989).
Naast het Federal Crop Insurance Program (CIP) bestaat er nog een mogelijkheid
voor eventuele noodhulp aan de agrarische sector: Disaster Assistance Payments (DAP). In jaren
met grote natuurrampen, zoals bijvoorbeeld de grote droogtes in 1988 en 1989, kunnen
producenten in aanmerking komen voor Disaster Assistance Payments om de financiële gevolgen
van mislukte oogsten op te vangen. Disaster Assistance Payments worden niet op regelmatige
basis uitgekeerd, het Huis van Afgevaardigden dient eerst vast te hebben gesteld dat er sprake
is van een noodsituatie, voordat kan worden overgegaan tot het in werking stellen van de
Disaster Assistance Payments Act en het vaststellen van de specifieke voorwaarden voor
betalingen (Smit, 1990). De eerste keer dat er op grote schaal over is gegaan tot steunverlening
in de vorm van Disaster Assistance Payments was in 1986, toen er 500 miljoen dollar werd
uitgetrokken voor noodhulp. In verband met de grote droogte van 1988 stelde het Huis van
Afgevaardigden zelfs meer dan 4 miljard dollar ter beschikking van landbouwproducenten, die
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werden getroffen door één van de grootste droogtes van deze eeuw (GAO, 1989). Producenten
die in aanmerking willen komen voor Disaster Assistance Payments dienen aan enkele
voorwaarden te voldoen. Ten eerste geldt dat deficiency payments en disaster assistance
payments nooit over dezelfde produktie kunnen worden uitgekeerd. In de tweede plaats worden
bij de afkondiging van het in werking treden van de Disaster Assistance Payments Act enkele
aanvullende voorwaarden gesteld. Zo dienden in 1988 oogstverliezen van een producent meer
dan 35% te bedragen en mocht het bruto inkomen van een deelnemer de 2 miljoen dollar niet
overschrijden (Smit, 1990). Ook de exacte doelen van de eventuele noodhulp worden per jaar
afzonderlijk vastgesteld. Zo werden in de Disaster Assistance Act van 1989 aparte regelingen
opgenomen voor "erop loss assistance, emergency livestock assistance, disaster credit, water
related assistance, disaster assistance for rural business enterprises, etc" (Pollack, 1989). De
uitgaven voor Disaster Assistance kunnen sterk variëren. Vaak geeft het USDA er in een jaar
niets aan uit, terwijl de uitgaven in andere jaren in de miljarden kunnen lopen. In de periode
1974-1980 gaf het USDA jaarlijks gemiddeld 450 miljoen dollar aan Disaster Assistance uit
(GAO, 1989).

3.8

Onderwys, onderzoek, voorlichting

Evenals in Nederland is onderwijs, onderzoek en de voorlichting voor de
agrarische sector in handen van zowel overheidsinstellingen als van universiteiten en
hogescholen.
In paragraaf 2.2 is reeds kort het ontstaan van het zogenaamde Land Grant
College System besproken. Het zwaartepunt van het agrarisch onderwijs ligt ook tegenwoordig
nog bij deze Land Grant Colleges en Universiteiten. Vrijwel elke Amerikaanse staat heeft een
State University of State College dat oorspronkelijk als Land Grant College is opgericht en nu
is veranderd in een "algemene universiteit" met een veelheid aan verschillende studierichtingen.
Hoewel er enkele voormalige Land Grant Colleges zijn die geen agrarische studierichtingen meer
hebben, kennen de meeste nog altijd een omvangrijke landbouwfaculteit. Momenteel kennen 250
Colleges en Universiteiten in de Verenigde Staten faculteiten met landbouwonderwijs. Deze
landbouwfaculteiten vallen geheel onder de onderwijswetgeving en verantwoordelijkheid van de
verschillende staatsoverheden. Toch drukt het federale Ministerie van Landbouw (USDA) een
belangrijke stempel op de gang van zaken op deze landbouwfaculteiten. Er zijn namelijk
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verscheidene landbouwwetten, o.a. de "Food, Agriculture, Trade and Conservation Act of 1990"
en de "National Agricultural Research and Teaching Policy Act", die ondersteunende
instrumenten kennen voor het hoger landbouwonderwijs. Zo initieert en ondersteunt het USDA
verschillende "Fellowship/Scholarship Programs", "Higher Education Teaching Programs",
"National Food and Agricultural Science Teaching Awards" en "Research Programs" waar het
hoger onderwijs voor in aanmerking kan komen.
Naast het landbouwonderwijs op de Universiteiten en Colleges, vinden ook op
andere niveaus onderwijsactiviteiten voor de agrarische sector plaats. Zo hebben de meeste
"State Departments of Agriculture" een cursuspakket ontwikkeld om leerlingen kennis te laten
maken met enkele algemene kenmerken van de agrarische sector. Deelneming van scholen vindt
plaats op vrijwillige basis. De opleiding en bijscholing van agrariërs gebeurt volledig onder
verantwoordelijkheid van de Cooperative Extension Service (CES), hoewel het wel een
programma betreft dat in samenwerking met zowel de federale, staats- en regionale overheden
wordt uitgevoerd. In de bestaande opleidingsprogramma's en bijscholingscursussen voor
agrariërs nemen alle drie overheden één derde van de kosten voor hun rekening. De totale kosten
van deze programma's bedragen jaarlijks 1,2 miljard dollar. De federale bijdrage van 400
miljoen komt volledig voor rekening van het USDA.
Het landbouwonderzoek in de Verenigde Staten wordt hoofdzakelijk verricht door
twee organen: de "Agricultural Research Service (ARS)" van het USDA en door de verschillende "State Agricultural Experiment Stations (SAES)".
De Agricultural Research Service (ARS) is de belangrijkste instelling op het
gebied van landbouwkundig onderzoek van het USDA. Het primaire doel van het ARSonderzoek is om methoden te onderzoeken waardoor de agrarische produktie efficiënter plaats
kan vinden. Momenteel richt het onderzoek zich voornamelijk op chemische groeiregulatoren,
nieuwe gewasvariëteiten en genetisch onderzoek (ARS, 1991). De ARS heeft meer dan 150
vestigingen, zowel in de Verenigde Staten als daar buiten. Het jaarlijkse budget van de ARS
bedraagt ca. 600 miljoen dollar. Toch zijn de activiteiten van het ARS slechts een onderdeel van
de totale onderzoeksactiviteiten die de overheid voor de landbouwsector uitvoert dan wel
financiert. De overheidsactiviteiten zijn tezamen ook wel bekend onder de term "Cooperative
State-Federal Research System for Agriculture and Forestry (CSFRS)". Naast de federale in-
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stellingen voor landbouwonderzoek4 maken ook de State Agricultural Experiment Stations
(SAES), de Forestry Schools, de Land Grant Colleges en de Colleges of Veterinary Medicine
van dit stelsel deel uit (USDA, 1991b). De federale en de staatsoverheden dragen ieder 50% van
de totale kosten van het landbouwonderzoek in het kader van het Cooperative State-Federal
Research System for Agriculture and Forestry (CSFRS). Jaarlijks gaat het om een totaalbedrag
van 1,5 miljard dollar, dat op grond van een tiental verschillende wetten wordt verdeeld over
zes USDA instellingen, 56 State Agricultural Experiment Stations (SAES), 61 Forestry Schools,
16 Land Grant Colleges, en 28 Colleges of Veterinary Medicine.
De basis voor de landbouwvoorlichting in de Verenigde Staten is gelegd door de
"Smith Lever Act of 1914". Het gehele stelsel van landbouwvoorlichting is bekend onder de
naam Cooperative Extension System (CES). In dit stelsel werken de federale, staats- en regionale
overheden nauw met elkaar samen. De deelnemende instellingen zijn de Extension Service (ES)
van het USDA, voorlichtingsdeskundigen op de Land Grant Colleges en Universiteiten en
voorlichtingsdeskundigen van de regionale Extension Offices, die in vrijwel alle 3150 Counties
van de Verenigde Staten zijn gevestigd (USDA, 1991b). Momenteel richt de landbouwvoorlichting zich hoofdzakelijk op:
- Het concurrentievermogen van de Amerikaanse landbouw;
- Voedselkwaliteit en -veiligheid;
- Verbetering van de leefomstandigheden op het platteland;
- De waterkwaliteit in het landelijk gebied;
- Afvalbeheer (USDA, 1991).
Opvallend is dat in de Verenigde Staten universiteiten nauw worden betrokken bij de
landbouwvoorlichting. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat onderwijs vaak het
middel is waarmee de doelen van de agrarische voorlichting kunnen worden bereikt. Momenteel
zijn wetenschappers van (Land Grant) universiteiten in alle 50 Amerikaanse staten, het District
of Columbia5 en alle overzeese gebiedsdelen betrokken bij de landbouwvoorlichting.

4

Naast de Agricultural research service (ARS) zijn dit bijvoorbeeld ook de Soil Conservation Service (SCS),
de Agricultural Marketing Service (AMS), de Forest Service (FS), de Economie Research Service (ERS),
Agricultural Cooperative Service (ACS), de National Agricultural Statistics Service (NASS) en de Human
Nutrition Service (HNS).

5

De federale hoofdstad, Washington, D.C., is gelegen in het District of Columbia.
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In dit onderzoeksrapport zijn de belangrijkste structuurmaatregelen uit het
Amerikaanse landbouwbeleid bijeengebracht en beschreven. Duidelijk is daarbij geworden dat
het landbouwstructuurbeleid van de Verenigde Staten bestaat uit een grote hoeveelheid
verschillende beleidsmaatregelen. De samenhang tussen en de onderlinge afstemming van de
verschillende wetten en programma's op het gebied van het landbouwstructuurbeleid laat echter
nogal eens te wensen over. Juist doordat er op tal van gebieden zeer veel verschillende
programma's zijn, is het voor landbouwproducenten vaak moeilijk goed inzicht in de mogelijkheden ervan te krijgen. Alleen op het gebied van de areaalbeheersing bestaan er bijvoorbeeld al
zes verschillende programma's, die ieder hun eigen kenmerken en voorwaarden ten aanzien van
deelname stellen. Voor veel agrariërs zijn de landbouwvoorlichtingsactiviteiten van de State
Cooperative Extension Services (SCES) en de boerenorganisaties dan ook van groot belang. Via
deze twee kanalen ontvangen zij de benodigde informatie over de verschillende landbouwstructuurmaatregelen om tot toepassing ervan over te kunnen gaan.
Opvallend in het sterk gedecentraliseerde politieke systeem van de Verenigde
Staten is verder dat de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van het landbouwstructuurbeleid een aangelegenheid van de federale overheid alleen is6. Dit geldt overigens niet
minder voor het markt- en prijsbeleid. Ook de financiering van het landbouwstructuurbeleid
komt volledig voor rekening van de federale overheid. De totale kosten van het landbouwstructuurbeleid van de federale overheid zijn moeilijk te schatten omdat veel maatregelen van
algemene aard zijn en slechts gedeeltelijk van invloed op het landbouwstructuurbeleid. Zo
worden de kosten van de areaalbeperkende programma's meegerekend in de kosten van het
markt- en prijsbeleid omdat uitkering van de deficiency payments budgettair een onderdeel is van
de pnjsondersteunende produktprogramma's. Ook de verdeling van de kosten van het Farm
Credit System over het markt- en prijsbeleid enerzijds en het structuurbeleid anderzijds is
onbekend. Ondanks deze constatering is echter voorzichtig getracht in tabel 4.1 een overzicht
te geven van de kosten van die onderdelen van het landbouwstructuurbeleid van de Verenigde
Staten die wel afzonderlijk worden begroot.

6

De enige uitzondering hierop is het landbouwonderwijs (zie ook §3.8).
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Tabel 4.1:

Kosten landbouwstructuurbeleid in miljoenen dollars voor 1991 en 1992

Beleidsonderdeel

1991
(werkelijke uitgaven)

Bodem- en waterconservering

1992
(budget)

2 856

2 923

waarvan Soil Conservation Service (SCS)

773

805

waarvan Agricultural Stabilization and
Conservation Service (ASCS)

268

327

1 815

1 791

7 701

6 297

5 429

3 863

983

1064

884

859

1 068

1 078

388

407

12 897

11 564

waarvan Conservation Reserve Program (CRP)
Plattelandsontwikkeling
waarvan Farmers Home Administration (FmHA)
waarvan Rural Development Administration
Agrarische noodhulp
Onderzoek en onderwijs
Voorlichting
Totaal
Bron: USDA, Budget estimates and outlays, tabel 16, p.38, 1991c.

Ondanks de sterke daling ten opzichte van 1991 is vooral het budget van de
Farmers Home Administration (FmHA) opvallend hoog. Het grote budget van de FmHA is een
direct gevolg van de financiële crisis in de landbouwsector gedurende het begin van de jaren
tachtig. Het Farm Credit System is immers naar aanleiding van die landbouwcrisis volledig
geherstructureerd. Een belangrijk deel van de fondsen van het Farm Credit System is zodoende
tijdelijk naar de financiële ontwikkelingsprogramma's van de Farmers Home Administration
(FmHA) gevloeid. Nu de herstructurering van het Farm Credit System zijn eind begint te
naderen daalt het budget van de Farmers Home Administration gelijktijdig.
De kosten van het Amerikaanse landbouwstructuurbeleid, met uitzondering van
de kosten van het Farm Credit System en de areaalbeperkende programma's liggen in 1992 op
ongeveer 11,5 miljard dollar. Vooral omdat de areaalbeprekende programma's zonder twijfel
kostbaar zullen zijn, is het niet uitgesloten dat de totale uitgaven voor het landbouwstructuurbeleid tussen de 17 en 20 miljard dollar liggen. Hiermee neemt het structuurbeleid ongeveer twee
derde van de totale begroting van het landbouwbeleid voor haar rekening. Dit percentage is

Conclusies en slotopmerkingen
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opvallend hoog in vergelijking met die in de Europese Gemeenschap. Van de 53 miljard ECU
(70 miljard dollar7) die het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)
op haar begroting heeft staan wordt 18 miljard (34%) door de afdeling Oriëntatie uitgegeven ten
behoeve van de structuurpolitiek (EG-Commissie, 1991).
De grootste kritiek op het de verschillende onderdelen van het landbouwstructuurbeleid in de Verenigde Staten lijkt echter niet zozeer gericht op de kosten ervan, maar
vooral op de aanwending van de financiële middelen. Goed voorbeeld hiervan is het beleid ten
aanzien van areaalbeperking. Het bestaan van een zestal areaalbeperkende programma's, met
ieder hun eigen kenmerken, organisatie en deelnemingsvoorwaarden komt de financiële en
organisatorische efficiëntie van het beleid niet ten goede. Voor wat betreft het beleid op het
gebied van de plattelandsontwikkeling en de bodem- en waterconservering geldt dit in niet
mindere mate. Slechts op het gebied van de agrarische noodhulp en het landbouwonderwijs, onderzoek en -voorlichting lijkt de afstemming van de verschillende programma's en de
samenwerking tussen de verschillende instanties of overheden goed te verlopen.

7

Juli 1992, 1 ECU komt overeer met HFL 2,30 en US$ 1,31.
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AAA
ACA
ACS
AMS
ARCDP
ARP
ARS
ASCS
AWPCA
BC
CCC
CES
CIP
CRP
CSRS
CSFRS
DAP
ECP
EOGFL
EEP
ERS
ES
FCIP
FCIC
FCS
FCSAB
FCSI
FFA
FLB
FICB
FmHA
FS

Agricultural Adjustment Act
Agricultural Credit Act
Agricultural Cooperative Service
Agricultural Marketing Service
Agriculture Resource Conservation Demonstration Program
Acreage Reduction Program
Agricultural Research Service
Agricultural Stabilization and Conservation Service
Agriculture and Water Policy Coordination Act
Bank for Cooperatives
Commodity Credit Corporation
Cooperative Extension Service
(Federal) Crop Insurance Program
Conservation Reserve Program
Cooperative State Research Service
Cooperative State-Federal Research System for Agriculture and Forestry
Disaster Assistance Payments
Emergency Conservation Program
Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw
Environmental Easement Program
Economie Research Service
Extension Service
Zie CIP
Federal Crop Insurance Corporation
Farm Credit System
Farm Credit System Assistance Board
Farm Credit System Institution
Farms for the Future Act
Federal Land Bank
Federal Intermediate Credit Bank
Farmers Home Administration
Forest Service
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GPCP
IFMP
HNS
NASS
PIK
PLDP
RCWP
SAES
SCES
SCS
SWQCP
USDA
WQNRP
WQPP
WRP

Great Plains Conservation Program
Integrated Farm Management Program
Human Nutrition Service
National Agncultural Statistics Service
Payment in Kind Program
Paid Land Diversion Program
Rural Clean Water Program
State Agricultural Experiment Stations
State Cooperative Extension Service
Soil Conservation Service
State Water Quality Coordination Program
United States Department of Agriculture
Water Quality and Nutriënt Research Program
Agricultural Water Quality Protection Program
Wetlands Reserve Program
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