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LANDBOUWBELEID IN DE VISEGRAD LANDEN
Is een uitbreiding van de overheidssteun aan de agrarische sector wenselijk?

Inleiding
Eind jaren tachtig kwam met de val van de communistische regimes in de midden- en
oost-Europese landen1 een einde aan ruim veertig jaar centrale planning door de overheid
in de economie. Sindsdien is in deze landen een begin gemaakt met het zogenaamde
"transitieproces" van een centraal geleide economie naar een markteconomie. Voor de
agrarische sector heeft dit grote gevolgen; staatsbedrijven en collectieve bedrijven, waar
in de periode voorafgaand aan het transitieproces in de meeste landen het overgrote deel
van de produktie plaatsvond, werden (en worden nog steeds) geprivatiseerd, waardoor
beslissingen omtrent produktie en investeringen in de landbouw voortaan door
particulieren worden genomen in plaats van door de staat. De mechanismen, die voorheen
voor een afstemming van de toeleverende- en verwerkende industrie op de primaire
landbouw zorgden, zijn grotendeels opgeheven en het landbouwbeleid was er in het begin
van de transitiefase voornamelijk op gericht de overheidsinvloed in de landbouw terug te
dringen en marktkrachten een belangrijker rol te laten spelen in de besluitvorming.
Door deze ingrijpende aanpassingen in de structuur van de landbouw, is de
produktie in de agrarische sector van deze landen aanzienlijk afgenomen, hetgeen een
forse inkomensdaling voor de agrarische beroepsbevolking tot gevolg heeft gehad. Vanaf
1991/92 is in vrijwel alle midden- en oost-Europese landen als reactie hierop een
duidelijke, zij het bescheiden, uitbreiding van de steun aan de landbouw waarneembaar.
Volgens sommige wetenschappers zal de roep uit de agrarische sector om een groter
overheidsingrijpen in de landbouw in de komende jaren stijgen, wat tot een grotere druk
op beleidmakers zal leiden ook daadwerkelijk over te gaan tot een uitbreiding van de
steun aan de landbouw. Hierbij speelt nog een tweede factor een rol, namelijk de
toekomstige toetreding van sommige midden- en oost-Europese landen tot de Europese
Unie (EU). Dit geldt met name voor de Visegrad landen, Polen, Hongarije, Tsjechië en
Slowakije. Van de midden- en oost-Europese landen zijn deze vier het verst gevorderd in
het transitieproces en komen dientengevolge waarschijnlijk als eerste in aanmerking voor
toetreding. In de keuze van het te voeren landbouwbeleid hebben zij zich dan ook laten
leiden door het steunmechanisme en instrumenten, zoals die nu worden gebruikt in het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Bij de toetreding zal het
landbouwbeleid van elk land namelijk worden vervangen door het GLB. In de EU wordt
momenteel echter aanzienlijk meer steun aan de landbouw gegeven dan in de Visegrad
landen. Dit zou tevens een aanleiding voor beleidmakers in de Visegrad landen kunnen
zijn de steun aan de landbouw uit te breiden.
In deze scriptie zal vanuit vier beleidsbepalende factoren worden onderzocht of een
dergelijke uitbreiding van de steun aan de landbouw in de Visegrad landen ook
daadwerkelijk wenselijk is. Deze vier zijn; de huidige situatie in de landbouw van de

De Sovjet Unie, en daarmee de heerschappij van de communistische partij in dat land, hield in 1991 op te
bestaan, waarmee een einde werd gemaakt aan zo'n zeventig jaar centrale planning.
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Visegrad landen, het economische draagvlak voor hogere landbouwuitgaven door de
overheid, de toekomstige toetreding tot de EU en de GATT/WTO voorschriften.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de toestand van de landbouw in de Visegrad landen op
dit moment. Allereerst wordt een kort overzicht van de economie gegeven en de rol, die
de landbouw daarin speelt. Daarna volgen de recente ontwikkelingen in de primaire
agrarische sector en de agro-industrie. Besloten wordt met de belangrijkste knelpunten in
de landbouw en de perspectieven voor de komende jaren.
Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan het feitelijke landbouwbeleid en de verschillende
gevolgen van een mogelijke uitbreiding van de overheidssteun. Het huidige
landbouwbeleid kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen, die in het verleden
hebben plaatsgevonden. Daarom zal eerst een beeld worden geschetst van de steun aan de
landbouw in de jaren tachtig, toen deze landen nog communistisch waren en van de
veranderingen in het begin van de transitiefase. Vervolgens zal een korte beschrijving per
land worden gegeven van de huidige steun aan de landbouw. Daarna komen de macroeconomische gevolgen en de gevolgen voor de consument aan de orde van een uitbreiding
van de overheidssteun. Voorts zal aandacht worden besteed aan de politieke economie
omtrent de totstandkoming van landbouwbeleid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
paragraaf over de grenzen van de steun aan de landbouw.
In hoofdstuk 3 wordt de toekomstige toetreding tot de Europese Unie behandeld. Het is
daarbij van belang op de hoogte te zijn van het huidige Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid en de richting, waarin het zich ontwikkelt. De doelstellingen, werking en
recente hervormingen van dit beleid zullen in het kort worden beschreven, alsmede de
factoren, die in de toekomst voor aanpassingen kunnen zorgen. Daarna komt de
toepassing van het GLB op de landbouw in de Visegrad landen aan de orde. Onderzocht
wordt wat de mogelijke gevolgen voor de produktie, consumptie en het budget kunnen
zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan ervaringen uit voorgaande toetredingen. Daarna
worden de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen van enkele strategieën voor het
landbouwbeleid in de Visegrad landen met het oog op de toekomstige toetreding.
In hoofdstuk 4 komen tot slot de GATTWVTO voorschriften voor de landbouw in de
Visegrad landen aan de orde. Allereerst zal worden ingegaan op de uitkomsten uit de
Uruguay Ronde. Vervolgens zal voor de voorschriften voor de drie onderdelen, interne
steun, markttoegang en exportsubsidies worden vastgesteld of deze knellend werken bij
een voortzetting van het huidige beleid, bij een uitbreiding van de steun aan de landbouw
en bij een mogelijke integratie van de Visegrad landen in het GLB van de EU.
Besloten wordt met een korte samenvatting van het voorgaande en de conclusie.
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1. De landbouw in de Visegrad landen
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het uitbreiden van de steun aan de landbouw
wenselijk is voor de Visegrad landen is het natuurlijk een vereiste goed op de hoogte te
zijn van de daar heersende omstandigheden. In dit hoofdstuk zal allereerst een kort
overzicht van de economische ontwikkelingen in die landen worden geschetst. Daarna zal
na worden gegaan welke plaats de landbouw in de economie inneemt en zal een beeld
worden gegeven van de recente ontwikkelingen in de primaire sector en in de agroindustrie. Tot slot volgen de perspectieven voor de komende jaren, de knelpunten en de
conclusie.

1.1 Algemeen
De vier Visegrad landen bevinden zich, zoals bekend, sinds 1989 in een transitieproces
van een centraal geleide economie naar een markteconomie. De belangrijkste elementen
van dit transitieproces zijn het scheppen van particuliere eigendomsrechten over
produktiemiddelen en het in werking treden van markten als voornaamste mechanismen
voor de verdeling van goederen en diensten over de bevolking(OECD, 1995b blz 31). In
het begin van de transitiefase hadden de Visegrad landen te kampen met een forse daling
van het BNP. In de laatste twee jaren vertoonde het BNP weer een stijging in alle landen,
zie tabel 1.1.
Tabel 1.1 BNP-groei Visegrad 1990-1995 in procenten
1990

1991

1992

1993

1994

19951

Polen

-11.6

-7.0

2.6

3.8

5.0

5.0

Hongarije

-3.3

-11.9

-4.3

-2.3

2.0

0.3

Tsjechië

-1.2

-14.2

-6.4

-0.9

2.6

4.2

Slowakije

-2.5

-14.4

-5.8

-4.1

4.8

4.5

Visegrad

-4.7

-11.9

-3.5

-3.5

3.6

3.5

2.9
t$95 blz 3

1.6

1.0

-0.5

2.8

3.2

EU-15
Bron: Europese Commissie,
'verwachting

In alle vier de landen draagt de particuliere sector nu meer dan de helft bij aan het BNP.
Verwacht wordt dat tot 2000 het BNP jaarlijks met 4% a 5% groeit(The Economist
Intelligence Unit, 1995abc). Voor Hongarije zal dit percentage waarschijnlijk iets lager
zijn, gezien de problemen die men daar heeft met het terugbrengen van het overheidstekort, waardoor er voor de komende jaren aanzienlijke bezuinigingen op het programma
staan.
Sinds de prijsliberalisatie van begin jaren 90 is de inflatie sterk gedaald, ook al blijft zij
hoog in vergelijking met het gemiddelde niveau in de EU. Alleen Tsjechië zal waarschijn3

lijk in de nabije toekomst een inflatiepercentage weten te realiseren dat onder de 10%
ligt. Voor de werkloosheid geldt min of meer hetzelfde beeld. Ook deze is, behalve in
Tsjechië, hoger dan in de EU. Hierbij dient te worden vermeld dat er naast de officiële
werkloosheid een aanzienlijke verborgen werkloosheid bestaat van personen die nog op de
loonlijst van staatsbedrijven staan, maar ontslagen dreigen te worden wanneer deze
bedrijven worden geprivatiseerd. De buitenlandse schuld is vooral hoog voor Hongarije,
hetgeen de populariteit van dit land weerspiegelt in de jaren 80 onder buitenlandse
financiële instellingen. Deze populariteit was vooral een gevolg van de economische
hervormingen, waar in Hongarije reeds vroeg mee begonnen werd. In de laatste jaren
heeft Polen aanzienlijke kwijtscheldingen van de buitenlandse schuld verkregen door de
club van Parijs (landen als crediteur) en de club van Londen (particuliere instellingen als
crediteur). Hongarije heeft tot slot als enige land een groot, maar wel teruglopend, tekort
op de lopende rekening.
Tabel 1.2 Economische kerngegevens 1994
Inflatie

Werkloosheid

Overheidsfinanciën

Buitenlandse
schuld

Lopende
rekening

%
verandering
cpi1

% beroepsbevolking

tekort/overschot als %
van BNP

% van BNP

tekort/overschot als %
van BNP

Polen

32.2

16.1

-2.6

47.8

-1.0

Hongarije

19.1

10.5

-5.8

70.0

-9.6

Tsjechië

10.0

3.2

1.0

28.4

0.8

Slowakije

13.4

14.8

-5.7

38.0

5.7

Bron: Europese Co mmissie, 1995a en voor buitenlandse schuld The Econonlist Intelligence Unit 1995abc
'Consumer Price Index

1.2 De plaats van de landbouw in de economie
Uit tabel 1.3 (op bladzijde 5) blijkt dat de agrarische sector een grote rol speelt in de
Visegrad landen(zie ter vergelijking de cijfers voor de EU).
Het aandeel van de agrarische sector in het BNP is meer dan twee keer zo groot als in de
EU. Het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de landbouw bleef tussen 1989
en 1994 gelijk in Polen, in de overige landen daalde het. Ook dit percentage is, behalve
in het geval van Tsjechië, aanzienlijk hoger dan het EU gemiddelde. De export van
agrarische produkten is met name belangrijk voor Hongarije en in iets mindere mate voor
Polen. Het aandeel dat de agrarische sector in de totale export heeft, steeg tijdens de
eerste jaren van het transitieproces. Hieraan lag een daling van de binnenlandse vraag ten
grondslag, die optrad als gevolg van het liberaliseren van prijzen en het afschaffen van
consumentensubsidies (zie hoofdstuk 2). De import van agrarische produkten als
percentage van de totale import bleef gelijk of steeg in sommige gevallen als gevolg van
de produktieafname in de laatste jaren.
Uit de cijfers in tabel 1.3 blijkt dat vooral in Hongarije en Polen de agrarische sector een
4

belangrijke plaats inneemt in de economie.
Tabel 1.3 De plaats van de landbouw in de economie
landbouwareaal

agrarische produktiewaarde

werkgelegenheid
in de landbouw

hande

in min
ha

% tot.
areaal

in min
ECU

%
BNP

xlOOO

% tot.
werkg.

% tot.
export

% tot.
import

Polen

18.6

59

4648

6.3

3661

25.6

12.2

11.1

Hongarije

6.1

66

2068

6.4

392

10.1

21.8

7.4

Tsjechië

4.3

54

871

3.3

271

5.6

7.7

9.6

Slowakije

0.9

43

512

5.8

178

8.4

5.9

9.3

138.1

43

208800

2.5

8190

5.7

8.0

8.2

EU-15

ïron: Europese Commissie, 1995a blz 5
Areaal-, produktie- en werkgelegenheidscijfers voor 1994, handelscijfers voor 1993
EU - EU12

1.3 Recente ontwikkelingen en stand van zaken in de primaire landbouw
Achtereenvolgens worden behandeld; het privatiseringsproces, het gebruik van het
cultuurareaal, de produktie-ontwikkelingen en de internationale handel.
1.3.1 Het privatiseringsproces
Veel van de problemen, waar de landbouw in de Visegrad landen momenteel mee te
kampen heeft (zie 1.5), hebben te maken met het privatiseringsproces. Er bestaat dikwijls
onduidelijkheid over de proceduregang (in welke mate worden bedrijven geprivatiseerd en
in welk tempo), hetgeen geregeld leidt tot het uitstellen van beslissingen met betrekking
tot investeringen en produktie. Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te krijgen in de
gebruikelijke gang van zaken bij de privatiseringen, de problemen, die hierbij ontstaan en
de mogelijke gevolgen voor de produktie van de veranderde structuur in de landbouw.
In Polen werd de landbouw voor de transitiefase gedomineerd door de particuliere sector.
Deze sector bestond (en bestaat) uit een groot aantal bedrijven, die slechts enkele hectaren
groot waren. Deze particuliere bedrijven beslaan nu zo'n 80% van het totale
cultuurareaal. De overige 20% is in handen van de staat, waarbij het staatsbedrijf de
dominerende bedrijfsvorm is (OECD, 1995b blz 42).
Anders dan in Polen, is de landbouw in de overige drie Visegrad landen onder het
communistisch regime vrijwel geheel gecollectiviseerd. Collectieve bedrijven, met een
gemiddelde grootte van ±3000ha, namen hier het grootste deel van het cultuurareaal in
beslag, gevolgd door staatsbedrijven, gemiddeld ±6000ha groot. De particuliere bedrijven
in deze drie landen die in tabel 1.4 onder "pre transitie" vermeld staan, waren in
werkelijkheid kleine stukjes grond die de leden van collectieve bedrijven mochten
bebouwen met produkten voor eigen gebruik (Swinnen, 1994 blz 138).
5

Tijdens de transitiefase is begonnen met de decollectivisatie van de landbouw en het
herstellen van rechten omtrent particulier eigendom. De termen restitutie, compensatie,
privatisering en transformatie spelen een belangrijke rol in de postcommunistische
hervormingen in de Visegrad landen. Deze begrippen worden als volgt door de OECD
(1995c blz 22) gedefinieerd;
restitutie is het proces waarbij bezit wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar
compensatie is het herstellen van een in het verleden aangedaan onrecht; het betekent niet
noodzakelijkerwijs het herstel van eigendomsrechten of de teruggave van onteigend bezit,
vaak is er sprake van eenfinanciëlevergoeding
privatisering betekent het in particulier eigendom overgaan van staats- of collectief bezit;
er hoeft geen sprake te zijn van restitutie of compensatie
transformatie is de aanduiding voor de wettelijke omzetting van oude bedrijfsvormen van
de planeconomie in nieuwe bedrijven met wettelijke status, die voorkomen in de markteconomie. Transformatie kan zowel voor als na het privatiseringsproces plaatsvinden.
In de Visegrad landen volgt men min of meer dezelfde strategie omtrent de
privatiseringen in de landbouw. De gebruikelijke procedure is dat eerst vastgesteld wordt
of er gegronde claims of aanspraken van personen zijn op het staatsbezit (in de meeste
gevallen land of gebouwen) dat in aanmerking komt voor privatisering. Vaak zijn het de
voormalige eigenaren (voor de collectivisatie) of hun erfgenamen die bij speciaal daarvoor
in het leven geroepen instanties hun aanspraak op het te privatiseren staatsbezit kenbaar
maken. Deze zogenaamde 'claims' worden vervolgens onderzocht en wanneer ze op
waarheid blijken te berusten, wordt, indien mogelijk, tot restitutie overgegaan (Cochrane,
1995 blz 23).
In sommige gevallen worden degenen die met succes hebben aangetoond aanspraak
te kunnen maken op staatseigendom financieel gecompenseerd. Dit is het geval wanneer
tijdens het communistische regime de aard van het bezit aanmerkelijk is veranderd (b.v.
landbouwgrond die uit produktie is genomen en voor andere doelen is aangewend) of
wanneer de staat eenvoudigweg besluit voor een bepaald bezit van privatisering af te zien.
Restitutie en compensatie vinden vooral plaats bij de privatisering van collectieve
bedrijven en slechts in minder mate bij staatsbedrijven. Dit heeft te maken met de situatie
voor collectivisatie. Vaak werden collectieve bedrijven gevestigd in gebieden die daarvoor
al door boeren in gebruik waren, terwijl staatsbedrijven meer voorkwamen op nog
(gedeeltelijk) onontgonnen landbouwgronden. De proceduregang bij het bepalen of iemand
al dan niet terecht aanspraak maakt op staatsbezit is vaak lang. Soms gaat er jaren
overheen voordat de staat tot een uitspraak over de ingediende claim komt.
Is deze uitspraak negatief dan worden de aandelen van het betreffende staatsbezit op
openbare veilingen verhandeld. De meeste staatsbedrijven worden op deze manier
geprivatiseerd. Voorafgaand aan deze openbare veilingen worden aan de bevolking tegen
betaling zogenaamde 'vouchers' ofwel bonnen verstrekt, waarmee men staatsbezit in
handen kan krijgen. Men spreekt in dit geval van 'voucherprivatisatie'(The Economist,
22-10-1994 blz 24).
Vrijwel alle collectieve bedrijven in Hongarije, Tsjechië en Slowakije zijn nu omgevormd
tot particuliere coöperaties met een wettelijke status. De werknemers hadden de keuze
voor zichzelf te beginnen of binnen de nieuwe coöperatie te blijven. De meesten kozen
6

voor het laatste vanwege de vaak te geringe omvang van het stuk land dat men kreeg om
zelfstandig te kunnen boeren, de algemene onzekerheid in de transitieperiode(in tegenstelling tot de grotere vermeende zekerheid bij de coöperaties) en het gebrek aan ondernemerskwaliteiten en financiële middelen om nieuwe bedrijven op te zetten(Europese
Commissie, 1995d blz 25).
Bij de privatisering van de staatsbedrijven(die in alle vier de landen nog niet is
afgerond) komen gebouwen en machines vaak wel in handen van particulieren, maar blijft
de grond nog voor een belangrijk deel in handen van de staat, die deze dan voor een
periode van circa zes a tien jaar verpacht aan de nieuwe gebruikers, over het algemeen de
vroegere managers. De staatsbedrijven gaan na de privatisering vaak als vennootschappen
verder (Europese Commissie, 1995a blz 12).
Tabel 1.4 geeft een overzicht van de verdeling van het cultuurareaal over de verschillende
bedrijfsvormen en de gemiddelde omvang ervan.
Tabel 1.4 De structuur van de landbouw
aandeel in het totale landbouwareaal (%)
coöperaties1
pre transitie

1994

staatsbedrijven
pre transitie

1994

particuliere bedrijven2
pre transitie

1994

Polen

4

4

19

18

77

78

Hongarije

80

55

14

7

6

38

Tsjechië

61

48

38

3

1

49

Slowakije

68

63

26

16

6

13

Gemiddelde omvang (ha)
coöperaties1
pre transitie

1994

staatsbedrijven
pre transitie

particuliere bedrijven2

1994

pre transitie

1994

335

400

3140

2000

6.6

6.7

Hongarije

4179

1702

7138

1976

0.3

1.9

Tsjechië

2561

1430

6261

498

4.0

16.0

Slowakije

2654

1665

5162

2455

0.3

1.0

Polen

ïron: Europese Commissie, 1995a blz 14
'Collectieve bedrijven voor transitie, coöperaties in 1994
'Kleine stukjes grond voor eigen gebruik voor transitie, particulier bedrijven met rechtsstatus in 1994

De privatisering in de primaire landbouw heeft in Hongarije, Tsjechië en Slowakije niet
geleid tot een structuur van alleen maar kleine bedrijven van slechts enkele hectaren,
zoals in Polen. Naast deze bedrijfjes, waar (vooral in Hongarije en Slowakije) enkel voor
de lokale markt en de eigen consumptie wordt geproduceerd, bestaan nog steeds grote ex
staatsbedrijven, die nu door particulieren gerund worden, en coöperaties. Deze hebben nu
een kleinere omvang dan voor de privatisering en beslaan een geringer deel van het totale
cultuurareaal. De gefragmenteerde eigendomsstructuur, die als gevolg van de privatisering
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ontstaan is, heeft dankzij de samenwerkingsverbanden in coöperaties en voormalige
staatsbedrijven dus niet geleid tot de voor de collectivisatie bestaande structuur van kleine
bedrijven. Veel van de kleine bedrijven verpachten bovendien hun land aan coöperaties of
aan andere zelfstandige boeren (OECD, 1995a blz 14). Er is dan ook geen sprake van
gefragmenteerd beheer2, hetgeen gunstig zou kunnen zijn met het oog op het realiseren
van schaalvoordelen. Het is echter de vraag of er na een bepaalde bedrijfsgrootte nog
additionele schaalvoordelen behaald kunnen worden. De voormalige staatsbedrijven waren
voor een belangrijk deel door hun grote omvang juist moeilijk te besturen en mede
daardoor niet erg efficiënt." Het overheidsbeleid bij de privatisering in de primaire
landbouw was en is er dan ook niet op gericht de keuze voor een bepaalde bedrijfsvorm
of omvang in sterke mate te stimuleren (Europese Commissie, 1995a blz 26).
Het privatiseringsproces lijkt echter, zonder dat hier door de overheid invloed op
uitgeoefend wordt, het dualistische karakter van de primaire landbouw in de Visegrad
landen langzaam te verminderen. Met deze dualiteit wordt bedoeld het bestaan van veel
kleine bedrijven en een kleine groep grote coöperaties en (ex) staatsbedrijven. De
gemiddelde omvang van de voormalige staatsbedrijven en de coöperaties is als gevolg van
de privatisering gedaald, terwijl de grootte van de individuele particuliere bedrijfjes is
toegenomen. Verwacht wordt dat dit proces zich in de toekomst voort zal zetten en bij zal
dragen aan een grotere efficiëntie in de landbouw, naarmate grote bedrijven makkelijker
te besturen worden en kleine bedrijven schaalvoordelen in de produktie kunnen bereiken.
Het tempo waarmee deze ontwikkeling zich voltrekt hangt af van het functioneren
van de markt voor grond, dat tot nog toe enigszins bemoeilijkt wordt door het trage en
gebrekkige bewerkstelligen van zekerheid omtrent eigendomsrechten(Europese
Commissie, 1995a blz 26).
In Polen zal de gemiddelde omvang van de particuliere bedrijven in de toekomst waarschijnlijk iets toenemen als de weinige staatsbedrijven uiteindelijk worden geprivatiseerd
en kleine bedrijven worden samengevoegd. Vooralsnog blijft de geringe omvang van de
particuliere bedrijven (zo'n 5 ha) een sta in de weg voor het ontwikkelen van een
concurrerende landbouw (Europese Commissie, 1995c blz 23).
1.3.2 Gebruik cultuurareaal en produktie ontwikkelingen
Tabel 1.5 geeft een overzicht van het gebruik van het akkerbouwareaal in 1994. Uit de
tabel blijkt dat het grootste deel van het bouwland (zo'n 60%) in beslag wordt genomen
door granen. Daarna volgen aardappelen (vooral in Polen), oliezaden, suikerbieten en
peulvruchten. Onder 'overig' vallen voornamelijk groenten en fruit en in Hongarije ook
wijnbouw. Het totale cultuurareaal in de Visegrad landen is de laatste jaren ongeveer
gelijk gebleven. Er valt een lichte verschuiving waar te nemen van aardappelen en
suikerbieten naar granen en oliezaden. Dit komt vooral door een lagere suikerconsumptie
in de Visegrad landen en doordat het gebruik van aardappelen als veevoer tussen 1989 en
1994 is afgenomen als gevolg van een daling van de veestapel in dezelfde periode
(Europese Commissie, 1995a blz 20).

gefragmenteerd beheer wil zeggen dat elke boer zijn eigen stukje land bewerkt
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Tabel 1.5 Gebruik akkerbouwareaal in 1994 in 1000 ha en als % van het totaal
granen
1989 1994

oliezaden
1989 1994

aardappelen
1989 1994

suikerbieten
1989 1994

1859 1697
12.9 11.9

423
2.9

401
2.8

386
2.7

394
2.8

peulvruchten
1989 1994

Polen
(OOOha)
% van het totaal

8377 8481
58.1 59.3

570
4.0

370
2.6

Hongarije (OOOha)
% van het totaal

1806 2940
59.5 62.4

465
9.9

472
10.0

72
1.5

58
1.2

120
2.5

106
2.2

163
3.5

63
1.3

Tsjechië (OOOha)
% van het totaal

1662 1750
51.4 55.4

122
3.8

249
7.9

115
3.6

82
2.6

127
3.9

91
2.9

58
1.8

71
2.2

65
818 860
Slowakije (OOOha)
54.2 58.0
4.3
% van het totaal
Bron: Europese Commis sie, 1995a blz 21

88
5.9

55
3.6

40
2.7

55
3.6

32
2.2

43
2.8

68
4.6

In tabel 1.6 is de ontwikkeling van de veestapel weergegeven.
Tabel 1.6 De ontwikkeling van de veestapel

Polen

(000)
94/89

runderen
'89 '94

koeien
'89
'94

varkens
'89
'94

pluimvee
'89
'94

schapen
'89 '94

10391 7270
0.70

4885 3866
0.79

18835 17422
0.92

66188

53330
0.81

4409

2215 1252
0.57

891
0.20

Hongarije (000)
94/89

1690 999
0.59

568

420
0.74

8327 5001
0.60

61604

33612
0.55

Tsjechië (000)
94/89

3481 2161
0.62

1248

830
0.67

4685 4071
0.87

32479

24974
0.77

399

196
0.49

568
Slowakije (000)
1594 993
0.62
94/89
Bron: Europese Commissie, 1995a blz 22

386
0.68

2698 2179
0.81

16369

12234
0.75

648

411
0.63

In de gehele dierlijke sector valt een aanzienlijke daling van de veestapel te constateren.
Rundvee en schapen zijn het meest in aantal gedaald.
In annex 1 tenslotte, is de produktie per hectare/dier, de produktie en de consumptie
weergegeven in 1989 en 1994 voor de belangrijkste plantaardige en dierlijke produkten.
Uit annex 1 blijkt dat zowel de produktie als de consumptie van de belangrijkste
agrarische produkten tijdens de transitieperiode substantieel is gedaald. De OECD (1995a,
blz 12) noemt hiervoor zeven hoofdoorzaken.
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1) De Comecon3 hield op te bestaan en de voormalige Sovjet Unie viel weg als
traditionele afzetmarkt voor agrarische exporten.
2) Door de economische malaise daalde het beschikbare inkomen van de consumenten.
Dit en het opheffen van consumenten-subsidies, die eerder voedselprijzen laag hielden (zie
hoofdstuk 2), veroorzaakte een daling van de binnenlandse vraag en als reactie hierop een
daling van de binnenlandse produktie.
3) Het voortbestaan van monopolies in de verwerkende industrie van agrarische produkten
(zie 1.4) zorgde ervoor dat de prijzen voor primaire agrarische produkten minder snel
stegen dan de prijzen voor agrarische eindprodukten.
4) De prijzen van agrarische inputs, die eerder gesubsidieerd werden zoals kunstmest en
brandstof, stegen naar het niveau van de wereldmarkt. Bovendien slaagden enkele grote
leveranciers van deze inputs erin prijzen aan de boer in rekening te brengen die hoger
waren dan prijzen die onder omstandigheden van volledige concurrentie tot stand zouden
komen.
5) Deze zogenaamde 'price-cost squeeze' leidde tot grote verliezen voor grootschalige
bedrijven, hoge schulden en faillissementen en werkte afschrikwekkend voor het ontstaan
van particuliere bedrijven in de landbouw.
6) De herstructurering van de landbouw, dat wil zeggen de transformatie van collectieve
bedrijven en de privatisering van staatsbedrijven, creëerde grote onzekerheid.
Vertragingen in het regelen van compensatie- en restitutieclaims leidde tot conflicten
tussen burgers en de overheid. Daarnaast zorgde de gefragmenteerde eigendomsstructuur
van de nieuwe coöperaties voor moeilijkheden bij het management.
7) Er was, en is nog steeds, een gebrek aan kennis over hoe een modern particulier
bedrijf succesvol te runnen.
Naast deze economische redenen voor de produktiedaling in de landbouw, speelde
aanhoudende droogte ook een rol in 1992 en 1993 (Cochrane, 1995 blz 22).
1.3.3 Internationale handel
Hongarije is als enige land netto exporteur van agrarische produkten. Polen was dat voor
de transitiefase ook, terwijl Tsjechië en Slowakije van oudsher netto importerend zijn (zie
tabel 1.7 op blz. 11).
De belangrijkste handelspartner van de Visegrad landen is de EU. Zij heeft deze rol
overgenomen van de voormalige Soviet Unie. Alle landen behalve Hongarije importeren
meer voedselprodukten uit de EU dan dat ze er naar exporteren. De handelsbalans voor
agrarische produkten heeft zich de laatste jaren in het voordeel van de EU ontwikkeld,
alleen Polen is er in 1994 in geslaagd haar exporten naar de EU meer te laten stijgen dan
haar importen. De export naar de EU in 1994 steeg in alle vier de landen. Dit was vooral
te danken aan een betere benutting van de tariefquota onder de associatieakkoorden (zie
hoofdstuk 2) en aan de economische opleving in de EU (Europese Commissie, 1995a blz
10).

Council for Mutual Economie Assistence, een economisch samenwerkingsverband tussen de Sovjet Unie,
de voormalig communistische landen in oost-Europa (m.u.v. Joegoslavië en Albanië), Vietnam en Cuba.
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Tabel 1.7 Internationale handel in landbouwprodukten
importen

exporten
min ecu

1989

1992 1994

balans

1989

1992

1994

1989

1992

1994

Polen

1706

1490

1751

1293

1524

2006

413

-33

-255

Hongarije

2043

2067

1976

709

542

911

1334

1525

1065

739

818

1154

814

-414

4

Tsjechië1
Slowakije1

864

1090

330

509

-225
-179

3ron: Europese Commissie, 1995a Wz 10
'Cijfers voor 1989 en 1992 gelden voor Tsjechoslowakije

Na de EU vindt de meeste handel in agrarische produkten plaats met de republieken van
de voormalige Soviet Unie en tussen de Visegrad landen onderling (Cochrane, 1995 blz
27). Dit weerspiegelt gedeeltelijk de nauwe betrekkingen die deze landen in het verleden
in het kader van de COMECON met elkaar onderhielden. De handel tussen de Visegrad
landen onderling valt grotendeels onder de CEFTA4. De omvang van de deze handel in
agrarische produkten is echter gering. In de COMECON waren namelijk vooral de
handelsstromen tussen de Visegrad landen enerzijds en de Sovjet Unie anderzijds van
belang. Verwacht wordt dat de handel in agrarische produkten tussen de Visegrad landen
in de toekomst wel iets zal toenemen, gezien de reductie per 1 januari 1996 van douane
rechten en invoertarieven (Eastern European Agriculture, nov. 1995). Deze reductie,
waarbij tarieven verlaagd zijn tot een gemiddelde van 13,77%, geldt voor belangrijke
produkten "als rund- en varkensvlees, eieren, tarwemeel, suiker en melkpoeder (voorheen
waren deze gemiddelde tarieven voor respectievelijk Polen, Hongarije, Tsjechië en
Slowakije 31.8%, 50.8%, 21% en 21%. Voor andere zogenaamde "sensitive" of
gevoelige produkten (met name zuivelprodukten) is geen multilaterale overeenkomst
afgesloten. Hier vinden echter wel bilaterale onderhandelingen over plaats. Tsjechië en
Slowakije vormen sinds 1 januari 1993 (toen Tsjechoslowakije werd opgedeeld) een
douane unie en zijn zodoende belangrijke handelspartners van elkaar.
De voornaamste agrarische exportprodukten uit de Visegrad landen verschillen enigszins
per land. Voor Polen en Hongarije gezamenlijk zijn dit vooral rund- en varkensvlees,
levende dieren en groenten & fruit. Daarnaast maken zuivelprodukten een groot deel uit
van de Poolse exporten en voert Hongarije veel granen uit. De Tsjechische en Slowaakse
agrarische exporten bestaan voor een belangrijk deel uit zuivelprodukten en
alcoholhoudende dranken. Bij de invoer van agrarische produkten in de Visegrad landen
nemen groenten & fruit en veevoer een belangrijke plaats in. De invoer van veevoer is de
laatste jaren echter teruggelopen in reactie op de daling van de veestapel.

4

Central European Free Trade Area, dit is een in 1992 opgerichte douane unie tussen de Visegrad landen en
Slovenië, dat sinds 1 januari 1996 lid is.
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1.4 Recente ontwikkelingen en stand van zaken in de agro-industrie
Allereerst wordt ingegaan op de situatie in de toeleverende industrie van agrarische
inputs, vervolgens komen de verwerkende industrie en de afzet aan de orde.

1.4.1 De toeleverende industrie
Voor 1989 werden agrarische inputs (machines, kunstmest, bestrijdings- en beschermingsmiddelen, zaad, etc.) in de Visegrad landen vrijwel uitsluitend verkocht door staatsbedrijven (Swinnen, 1994b blz 140). Tijdens de transitiefase is men, evenals in de primaire
landbouw, begonnen met de herstructurering en privatisering van deze, vaak monopolistisch opererende, staatsbedrijven. In de periode voor 1989 konden bedrijven in de primaire landbouw beschikken over vrij goedkope, gesubsidieerde inputs. Deze subsidies
werden echter kort daarna afgeschaft, met als gevolg dat de prijzen van de agrarische
inputs stegen. De prijzen die de boeren kregen voor hun eindprodukten gingen slechts in
mindere mate omhoog. De hierdoor ontstane "price-cost squeeze" tastte de inkomens in
de primaire landbouw aan, hetgeen tot gevolg had dat de vraag naar agrarische inputs
afnam (OECD 1995a blz 12). Dit leidde tot overcapaciteit bij de grote staatsbedrijven in
de toeleverende industrie. Een groot aantal bedrijven werkte slechts op 30% tot 40% van
de produktiecapaciteit.
Tijdens het privatiseringsproces en erna werden de staatsbedrijven opgedeeld in
kleinere eenheden. Tevens besloot men in sommige gevallen een gedeelte van deze
bedrijven te elimineren. Het privatiseringsproces in de toeleverende industrie is nog niet
voltooid. In alle landen verschijnen echter spontaan een aantal particuliere bedrijven dat
de boeren voorziet van zaden, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, bouwmaterialen,
veterinaire produkten en machines. Daarnaast bieden sommige bedrijven in de primaire
landbouw kleinere bedrijven hun diensten aan. Desondanks bestaat soms het gevaar dat
staatsmonopolies bij privatisering worden vervangen door particuliere monopolies in de
toeleverende industrie (Europese Commissie, 1995d, blz 27). Dit probeert men te
voorkomen door de reeds eerder genoemde opdeling van staatsbedrijven in een aantal
eenheden alvorens tot privatisering over te gaan.
De kredietverlening aan de primaire landbouw, die men ook als een input voor het
agrarische produktieproces kan beschouwen, wordt gekenmerkt door de overgang van
kredietverstrekking door grote staatsbanken naar kredietverstrekking door particuliere
banken. Toen in 1989 en 1990 de financiële markten werden geliberaliseerd, daarvoor
was er vaak sprake van gesubsidieerde kredieten aan de landbouwsector, stegen de
rentetarieven en werden de voorwaarden waaronder banken leningen verstrekten strenger.
De hoge rentestand had tot gevolg dat de banksector te maken kreeg met bedrijven, die
niet op tijd aan hun betalingvoorwaarden konden voldoen. Mede hierdoor nemen
particuliere banken een afwachtende houding aan wat betreft het verstrekken van krediet
aan de landbouwsector. De overheid speelt hierin nog een overheersende rol. Om de hoge
rentestand gedeeltelijk te compenseren verstrekt zij in sommige gevallen preferentiële
kredieten, voornamelijk voor investeringen en infrastructurele doeleinden op het platteland
(Europese Commissie 1995, blz 28).
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1.4.2 De verwerkende industrie en afzet
Evenals in de toeleverende industrie waren voor de transitiefase alle bedrijven in de
verwerkende industrie en afzet van agrarische produkten staatseigendom. Ook de problemen bij de privatisering komen in de twee bedrijfstakken overeen.
Na de afschaffing van de consumentensubsidies op agrarische eindprodukten in het
begin van de jaren 90, zagen de staatsbedrijven in de verwerkende industrie en afzet zich
geconfronteerd met een teruglopende vraag. Overcapaciteit was ook hier het gevolg.
Naast een te groot personeelsbestand hadden de staatsbedrijven, die geprivatiseerd
moesten worden, te maken met verouderde technologie en achtergestelde betalingen aan
de primaire landbouw. Hoge vaste kosten gingen gepaard met een matige kwaliteit van de
eindprodukten (Swinnen, 1994 blz 140). Deze hoge vaste kosten kwamen tot uiting in de
prijs van het agrarische eindprodukt, die in het begin van de transitiefase zeer snel steeg.
Vanwege dezelfde redenen die golden voor de toeleverende industrie (overcapaciteit
en het voorkomen van monopolistische structuren) koos men in de verwerkende industrie
voor een opsplitsing van de grote staatsbedrijven in kleinere eenheden tijdens de privatisering. Deze privatisering gaat over het algemeen trager dan die in de primaire landbouw,
hetgeen vooral te wijten is aan de zojuist genoemde slechte staat waarin de staatsbedrijven
in de verwerkende industrie zich bevinden en het gebrek aan financiële middelen in de
particuliere sector (zie hoofdstuk 2). Aangetrokken door de lage prijzen in de primaire
landbouw, vestigen steeds meer buitenlandse voedselverwerkende bedrijven zich in de
Visegrad landen. Deze richten nieuwe fabrieken op of nemen bestaande bedrijven over. In
sommige gevallen ondervinden zij echter last van wetgeving, die buitenlandse
ondernemingen discrimineert ten opzichte van binnenlandse bedrijven. Deze wetgeving is
ingesteld om te voorkomen dat grote delen van de verwerkendende industrie van
agrarische produkten in buitenlandse handen komen.
De groothandel is voor het merendeel geprivatiseerd, maar de meeste bedrijven
functioneren nog niet erg efficiënt. In de detailhandel zijn vrijwel alle afzetpunten die
vroeger staatseigendom waren, nu in handen van particulieren (Cochrane, 1995 blz 25).
Bovendien zijn er veel kleine levensmiddelenwinkels door particulieren zelf opgericht.
Sommige produkten, die weinig of geen verwerking behoeven, zoals groente en fruit,
worden nog door boeren zelf op lokale markten verkocht. De grotere bedrijven in de
primaire landbouw nemen in reactie op het matige functioneren van de rest van de
bedrijfskolom soms zelf activiteiten op zich als opslag en (gedeeltelijke) verwerking
(Europese Commissie, 1995a blz 26).

1.5 Knelpunten
Voorlopig zijn er nog tal van belemmeringen voor een grote produktietoename in de
agrarische sector van de Visegrad landen. Deze belemmeringen hangen vrijwel allemaal
samen met het transitieproces van een plan- naar een markteconomie. De Europese
Commissie onderscheidt drie belangrijke problemen (Europese Commissie, 1995a, blz
30).
Allereerst is er het gebrek aan financiële middelen in de gehele agro-food sector.
Particuliere bedrijven in de primaire landbouw beschikken over het algemeen over weinig
eigen vermogen, hetgeen voor een groot deel te wijten is aan het feit dat agrarische inputs
de laatste jaren meer in prijs zijn gestegen dan de eindprodukten van de primaire land13

bouw. Dit leidde tot een daling in het gebruik van inputs en een afname van de produktie
in de primaire landbouw. Bedrijven in de toeleverende- en verwerkende industrie hebben
hierdoor nu te maken met overcapaciteit. Ondernemingen in de gehele agrarische
bedrijfskolom hebben weinig tot geen besparingen kunnen opbouwen. Het grotendeels
ontbreken van deze besparingen heeft tot gevolg dat men nauwelijks
vervangingsinvesteringen kan verrichten of innovaties door kan voeren. Dit vertraagt de
omschakeling van staats- en collectieve ondernemingen naar moderne, concurrerende
bedrijven, die in een markteconomie kunnen overleven. Potentiële investeerders in de
landbouw worden hierdoor afgeschrikt. Omdat de eigendomsverhoudingen in de landbouw
in sommige gevallen nog niet goed geregeld zijn, is het bovendien moeilijk voor veel
agrarische bedrijven leningen af te sluiten omdat ze (nog) niet over land of gebouwen
beschikken, die als onderpand kunnen dienen. Het vreemde vermogen dat geïnvesteerd
wordt in de landbouw blijft dan ook achter bij de totale vraag ernaar uit de sector zelf.
Een tweede belemmering vormen de problemen die de privatisering in de landbouw
met zich mee brengt. Er bestaat vooralsnog onduidelijkheid over de vraag hoeveel
staatsbedrijven de komende jaren worden geprivatiseerd en in welk tempo dit gebeurt.
Politieke motieven spelen een vooraanstaande rol in beslissingen hierover. Privatisering
van staatsbedrijven heeft namelijk in de meeste gevallen werkloosheid tot gevolg. Het
privatiseringsproces van staatsbedrijven, die dikwijls gekenmerkt worden door
inefficiëntie en een te groot personeelsbestand, kan derhalve vertraging oplopen vanwege
de vrees bij de regering voor ongewenste sociale gevolgen. Om deze sociale gevolgen te
verzachten, kan men besluiten de privatiseringen uit te stellen of slechts gedeeltelijk uit te
voeren. Het gedeeltelijk privatiseren van de staatsbedrijven in de primaire landbouw kan
echter voor problemen zorgen bij de besluitvorming. Als reactie op de soms
onduidelijke situatie omtrent privatiseringen en het eerdergenoemde gebrek aan financiële
middelen, , bestaat er bovendien voor sommige boeren de neiging over te gaan op
"subsistence farming"5, hetgeen botst met de oorspronkelijke bedoeling van het
privatiseringsproces, namelijk de ontwikkeling van moderne, efficiënte agrarische bedrijven.
Een derde knelpunt is de situatie in de verwerkende industrie. De vaak grote marge
tussen het produkt dat door de primaire landbouw wordt geleverd en het verwerkte
eindprodukt duidt op ondoelmatig functioneren en een gebrek aan kennis bij bedrijven in
de verwerkende industrie. De ondernemingen die zich in de bedrijfskolom het dichtstbij
de primaire landbouw bevinden, zijn vaak nog deels in handen van de staat en vertonen
monopolistische trekken. In veel gevallen ontbreekt ondanks de relatief lage grondstofprijzen nog het vermogen op internationale markten te kunnen concurreren. De afnemende
produktie van bedrijven in de primaire landbouw tijdens het begin van de transitiefase is
dan ook voor een deel te wijten aan inefficiëntie in de verwerkende industrie. Een te
groot personeelsbestand, verouderde technologie en een gebrek aan know how omtrent het
functioneren in een markteconomie vormen de hoofdbestanddelen van deze inefficiëntie,
een te hoge prijs en een matige kwaliteit van het eindprodukt zijn er het gevolg van.
Naast deze door de Europese Commissie onderscheiden belemmeringen voor een
goede ontwikkeling van de agro-food sector, kan als vierde knelpunt worden beschouwd
het ontbreken van bepaalde instituties, die noodzakelijk zijn voor de gehele economie. Er

Subsistence farming houdt in het verbouwen van gewassen en het houden van vee voor eigen consumptie.
Dit gebeurt in de Visegrad landen hoofdzakelijk door oudere boeren uit kostenbesparende overwegingen

14

bestaat als het ware een "institutioneel vacuüm" tussen het wegvallen van de coördinatiemechanismen van een planeconomie en het opbouwen van de instituties (organisaties,
wetten, regels, gewoonten en gedragspatronen) van een moderne markteconomie (Bos &
Oskam, 1994 blz 96). Met het creëren van een vertrouwenwekkend institutioneel kader
zijn vele jaren gemoeid. Het huidige institutionele vacuüm veroorzaakt onzekerheid over
de naleving van contracten en daardoor hog(er)e transactiekosten. Een belangrijk voorbeeld hiervan in de landbouw is de matige wetgeving omtrent grondeigendomsrechten.
Deze rechten zijn over het algemeen nog niet goed geregeld, hetgeen een slecht werkende
grondmarkt tot gevolg heeft. Daarnaast zijn de financiële markten zijn nog niet zo goed
ontwikkeld als in west-Europa. Dit komt enerzijds door het gebrek aan kapitaal in de
Visegrad landen en anderzijds door het eenvoudigweg ontbreken van degelijke
regelgeving. Ook het gedragspatroon van mensen die werkzaam in de landbouw zijn, is
nog veelal gebaseerd op de planeconomie. Eigen initiatief, bijvoorbeeld in de vorm van
het starten van een eigen bedrijf, is nog niet zo sterk aanwezig als in de EU.
1.5 Perspectieven
In 1994 steeg de Bruto Agrarische Produktiewaarde (BAP) voor het eerst in de Visegrad
landen, na een vier jaar lange periode waarin slechts dalingen optraden. Alleen in Polen
daalde de BAP nog in 1994 (OECD, 1995a blz 189). De groei in de Visegrad landen lijkt
zich in 1995 te hebben doorgezet.
Het is vooral de produktie in de plantaardige sector die een positieve ontwikkeling
te zien geeft (Agra Europe, nov. 1995 blz 13-24). Voor belangrijke produkten als granen,
suiker, oliezaden en (voor Polen) aardappelen lijkt de produktiedaling van begin jaren 90
definitief een halt toegeroepen. Het produktieniveau van deze gewassen was in 1994
echter nog aanzienlijk lager dan dat van voor de transitiefase in 1989 (zie annex 1).
De dierlijke sector is door de op pagina 10 vermelde problemen in de transitiefase
harder getroffen dan de plantaardige sector. De consumptie van dierlijke produkten in
verhouding tot het inkomen per hoofd was hoog in de periode voorafgaand aan de
transitie. Hoge consumenten subsidies, vooral op vlees, waren hier de oorzaak van
(Swinnen, 1994b pag. 137). Toen deze werden afgeschaft, nam de consumptie van
dierlijke produkten zeer sterk af. De produktie in de dierlijke sector speelde zich in
Hongarije, Tsjechië en Slowakije af in zeer grote en inefficiënte eenheden. Tijdens het
transitieproces vond hiervan een herstructurering plaats. Het vergelijkbare aanpassingsproces in de plantaardige sector kwam tot uiting in het bezuinigen op inputs. In de
dierlijke sector leidde deze aanpassing vooral tot kapitaalvernietiging in de vorm van een
inkrimping van de veestapel. Het herstel van de produktie in de dierlijke sector vereist
daarom grotere investeringen dan nodig zijn in de plantaardige sector en zal vermoedelijk
een langere periode in beslag nemen. Daarnaast heeft men in de veeteelt te maken met
een grotere afhankelijkheid van de verwerkende industrie (een langere bedrijfskolom) in
vergelijking met de akkerbouw. De herstructurering in de verwerkende industrie van
agrarische produkten in de Visegrad landen is nog niet ten einde, hetgeen vaak resulteert
in een hoge prijs van het agrarische eindprodukt. De veeteelt wordt hier zwaarder
getroffen dan de akkerbouw. Deze ontwikkelingen hebben er dan ook voor gezorgd dat
het gewicht van de plantaardige sector in de BAP tijdens de transitiefase aanmerkelijk is
toegenomen (Europese Commissie, 1995a blz 9). De daling van de produktie in de
dierlijke sector was in 1994, zoals uit tabel 1.8 valt af te lezen, wel minder dan in
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voorgaande jaren. De BAP van de dierlijke sector bleef in Slowakije 1994 nagenoeg
gelijk, terwijl zij in Polen zelfs steeg.
Tabel 1.8 Bruto Agrarische Produktiewaarde (BAP)
BAP (1989 = 100)

Plantaardige sector

Dierlijke sector

1990

1993

1994

1990

1993

1994

1990

1993

1994

Polen

94.5

84.5

78.6

95.1

88.7

74.1

94.2

78.8

81.6

Hongarije

95.3

64.7

65.6

90.7

63.3

69.6

99.8

66.6

60.0

Tsjechië

97.7

76.4

72.2

99.3

83.7

78.7

96.6

71.4

67.6

Slowakije

92.8

68.4

74.6

88.4

75.3

89.7

96.2

62.6

62.6

Bron: Europese Commissie, 1995a blz 7

De Europese Commissie heeft aan de hand van een gedetailleerde analyse per land de
produktie van de belangrijkste agrarische produkten in de Visegrad landen voorspeld (zie
annex 1). Bij het doen van deze voorspellingen werd rekening gehouden met een aantal
algemeen, vaak gerelateerde zaken.
Zo zullen de ontwikkelingen in de landbouw voor een belangrijk deel afhangen van
de groei van de rest van de economie. Verwacht wordt dat de Visegrad landen tot 2000
een jaarlijkse groei van het BNP zullen hebben variërend van 3% voor Hongarije tot 5%
voor Polen (Economist Intelligence Unit, 1995abc). Deze inkomensgroei zal tot een zeker
herstel leiden van de vraag naar agrarische produkten, in het bijzonder van dierlijke
produkten. Het consumptieniveau per hoofd zoals dat bestond voor de transitiefase zal
waarschijnlijk echter niet gehaald worden (dit niveau was relatief hoog door de
voedselsubsidies, die onder het communistisch regime verstrekt werden).
De hervormingen en privatiseringen in de primaire landbouw zullen in 2000
grotendeels achter de rug zijn. Het overgrote deel van de landbouwgrond zal in particuliere handen zijn. De herstructurering van de toeleverende- en verwerkende industrie is
vermoedelijk in 2000 nog niet geheel voltooid, hetgeen een nadelige invloed kan hebben
op de produktie in de primaire landbouw.
Het gebruik van inputs zal toenemen en bijdragen aan een toename in de produktiviteit. Het zal echter niet het niveau bereiken van voor de transitie, gezien de verspilling
van inputs die toen vaak optrad. Hoe de produktie per hectare of per dier zich in de
komende jaren zal ontwikkelen, hangt voor een belangrijk deel af van de verhouding
tussen de prijzen voor inputs en de prijzen voor eindprodukten. Vooralsnog is de
produktie per hectare van de belangrijkste gewassen en de melkproduktie per koe
aanzienlijk lager dan in de EU, zie annex 1.
In het jaar 2000 zullen de vraag naar- en het aanbod van agrarische produkten in de
Visegrad landen zich naar verwachting hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden
van de markteconomie. Uit de schattingen van de Europese Commissie in annex 1 blijkt
het volgende.
- In de plantaardige sector zal in het grondgebruik een lichte verschuiving plaatsvinden
naar granen en oliezaden. Voor granen verwacht de Euopese Commissie dat zowel de
produktie als de consumptie lager ligt in 2000 dan in de periode voor de transitiefase,
voor oliezaden liggen beiden hoger. Voor beide gewassen vindt er een verbetering plaats
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in de netto export positie in vergelijking met de situatie voor de transitiefase. Het areaal
dat bebouwd wordt met aardappelen en suikerbieten neemt de komende vijf jaar af.
Hierdoor zal ook de produktie dalen.
- In de dierlijke sector zal het herstel minder zijn, voor zuivelprodukten zullen produktie
en de netto exporten aanmerkelijk lager liggen dan in de periode voor 1989, terwijl voor
rund- en varkensvlees de Visegrad landen als groep, bij eveneens een lagere produktie,
netto importeur zullen zijn.
De Europese Commissie voorspelt dat de produktie in de landbouw van de Visegrad
landen, gezien de vele knelpunten die er nog zijn, in de komende vijf jaar slechts
langzaam zal toenemen en dat de Visegrad landen als groep in 2000 een kleine netto
exporteur van agrarische produkten zullen zijn.
De ontwikkelingen op de lange termijn (na vijf jaar) zijn moeilijker te voorspellen.
De potenties voor een verdere uitbreiding van de produktie zijn aanwezig. De prijs van
arbeid en grond is relatief laag. De koopkracht van de 64 miljoen tellende afzetmarkt is
stijgende en met een reële economische groei van ongeveer 4% per jaar kunnen de
investeringen in de landbouw toenemen. De bedrijfsgrootte in de primaire landbouw is,
behalve in Polen, geschikt voor grootschalige produktie en de technische kennis - kennis
omtrent apparatuur en machines in de landbouw - is redelijk (dit in tegenstelling tot de
kennis omtrent het management van particuliere bedrijven). De periode, nodig om te
komen tot dezelfde produktiviteit als in de EU, zal dus korter zijn dan de tientallen jaren,
die de EU-lidstaten er zelf over gedaan hebben, omdat kennis en landbouwmachines niet
meer ontwikkeld hoeven te worden.

1.7 Betekenis van het voorgaande voor het landbouwbeleid
De situatie in de landbouw van de Visegrad landen zoals die in dit hoofdstuk beschreven
is, heeft geleid tot grofweg twee verschillende standpunten omtrent het te voeren landbouwbeleid. Het verschil tussen de twee houdt vooral verband met de wenselijkheid van
een uitbreiding van de steun aan de landbouw, met name wat betreft het instellen van
garantieprijzen voor de belangrijkste agrarische produkten in de Visegrad landen.
De visie dat garantieprijzen aanbevelenswaardig zijn voor het stabiliseren en zonodig
stimuleren van de agrarische produktie, wordt o.a. door Naliet en Van Stolk (1994)
aangehangen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom een vrije markt benadering voor
de Visegrad landbouw volgens hen voorlopig niet werkt (Naliet & Van Stolk 1994, blz
16).
Zo wordt erop gewezen dat, hoewel de Visegrad landen primaire agrarische
produkten kunnen produceren tegen prijzen vergelijkbaar met die van de gesubsidieerde
exporten van de EU en de VS, hun opslagcapaciteit, logistiek vermogen en afzetkanalen
in extreme mate ontoereikend zijn. De grote staatsmaatschappijen die daar in het verleden
voor verantwoordelijk waren zijn inmiddels grotendeels ontmanteld. Naast tijd en geld
zijn de juiste prikkels nodig om een duurzaam handels- en distributiesysteem te creëren
voor de export en de interne afzet.
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Daarnaast noemt men de slechte financiële situatie van de boeren als reden waarom een
liberaal landbouwbeleid niet goed zal functioneren in de Visegrad landen. In de
plantaardige sector zullen de producenten wegens het acute geldgebrek hun produktie
direct na de oogst verkopen. Dit heeft een neerwaartse druk op de prijzen tot gevolg. Een
eventueel tekort later in het jaar, met als gevolg hogere prijzen, zal slechts gunstig zijn
voor enkele producenten, die er in geslaagd zijn hun produktie op te slaan.
In de huidige situatie zijn de prijzen voor agrarische produkten in de Visegrad landen in
het algemeen zo laag en instabiel dat boeren er niet zeker van zijn dat ze hun produktiekosten kunnen terugverdienen6. Dit kan leiden tot een verdere beperking van de
produktie en tot een verlies aan vertrouwen in de winstgevendheid van de agrarische
produktie Het is volgens Naliet en Van Stolk daarom duidelijk dat;
"Agricultural producers must be given the flrm prospect of potentially remunerative
production in order to induce them to continue, or return to, normal economie production" (Naliet & Van Stolk, 1994 blz 15)
Alleen wanneer de staat tijdens de zaaitijd de boeren een garantieprijs voor agrarische
produkten in het vooruitzicht kan stellen, die geldig is in de oogsttijd en kostendekkend
is, zal er vertrouwen bij de producenten bestaan om door te gaan met de normale
produktie. Dit komt neer op een systeem van prijssteun voor de primaire agrarische
produktie, zeker voor granen, waarschijnlijk voor melk en suiker en mogelijkerwijs voor
vlees en oliezaden. De hoogte van de steun zou er voor moeten zorgen dat de prijs die de
producent krijgt in ieder geval de zgn. 'hard core' produktiekosten dekt. Dit kostenbegrip
wordt door Naliet & Van Stolk geïntroduceerd en staat voor het gedeelte van de kostprijs
dat gedekt moet worden opdat een boer zijn produktie voortzet. Deze 'hard core'
produkiekosten bestaan uit inputs zoals brandstof, machines, kunstmest,
gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen en arbeidskosten, die gebaseerd zijn op het
lokale minimum loon.7 Het gaat bij de produktie van granen in de Visegrad landen om
een bedrag van ongeveer 75-80 dollar per ton (Naliet & Van Stolk, 1994 blz 13).
Tegenover deze visie dat garantieprijzen voor bepaalde agrarische produkten in de
Visegrad landen wenselijk zijn, staat de conclusie van het rapport van de Europese
Commissie waarin de situatie van de landbouw in 10 midden en oost-Europese landen
wordt beschreven. Deze conclusie luidt namelijk als volgt:
"The Central and Eastern European Countries would be less in need of a high level of
price and income support for their farmers, than of targeted assistance for the restructuring, modernization and diversification of their productive capacity in agriculture and the
downstream sectors and for improvement of their rural infrastructure" (Europese Commissie, 1995a blz 31)
Het rapport van de Europese Commissie legt dus vooral de nadruk op de structurele

zie de zgn. 'price cost squeeze' eerder in hoofdstuk 1
7

'Hard core' produktiekosten bevatten niet: pacht, afschrijving en het verschil tussen het daadwerkelijk
betaalde loon en het ter plaatse geldende minimumloon.
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onvolkomenheden van de agrarische sector in de Visegrad landen en niet zozeer op het
gebrek aan financiële middelen waardoor deze gekenmerkt wordt.
Ook Buckwell is van mening dat het instellen van garantieprijzen zoveel mogelijk
achterwege moet blijven. Het landbouwbeleid in de Visegrad landen zou zich er toe
moeten beperken marktfalen in de agrarische sector op te sporen en indien mogelijk te
verhelpen. Het versnellen van het privatiseringsproces in de primaire landbouw, de
verwerkende industrie en in de financiële sector is volgens hem dan ook zeer belangrijk
(Buckwell, 1994 blz 76).
Wanneer men uitsluitend de huidige situatie van de landbouw in de Visegrad landen in
ogenschouw neemt en voorlopig andere factoren buiten beschouwing laat, ligt het bij de
bepaling van het landbouwbeleid voor de hand te kiezen voor een combinatie van de
bovengenoemde garantieprijzen voor agrarische produkten en structuurhulp aan de
landbouw. Deze twee vormen van steun sluiten elkaar immers niet uit, maar vulllen
elkaar juist aan. Het effect dat prijssteun op de produktie heeft, zou kunnen worden
vergroot door het geven van structuurhulp waardoor inefficiënties in de agro-industrie
worden weggenomen, de wetgeving omtrent eigendomsrechten wordt verbeterd en de
financiële markten beter gaan functioneren. Aan de andere kant sorteert het geven van
enkel structuurhulp evenmin het grootst mogelijke effect op de agrarische produktie.
Wanneer alle structurele tekortkomingen van de landbouw in de Visegrad landen worden
weggenomen, maar boeren blijven geconfronteerd met lage prijzen, zal de prikkel om de
produktie weer uit te breiden niet veel groter worden.
Het algemene gebrek aan financiële middelen en het onvermogen van particuliere
agrarische bedrijven besparingen op te bouwen zijn tot nog toe zeer belangrijke
knelpunten gebleken in het transitieproces in de landbouw. Het instellen van garantieprijzen voor bepaalde produkten zorgt ervoor dat boeren over meer liquide middelen
kunnen beschikken en zodoende investeringen kunnen verrichten. Het zijn juist
investeringen die nodig zijn voor de landbouw in de Visegrad landen om uit het dal te
geraken waar men tijdens de transitiefase in terecht is gekomen.
Als tenslotte wordt gekeken naar de prestaties van de landbouw in de laatste 2 jaren en
naar de verwachtingen voor de nabije toekomst, zou men kunnen stellen dat de aanleiding
voor het ondersteunen van de landbouw wellicht iets is afgenomen. De laatste twee jaar is
de produktie van de meeste gewassen namelijk weer enigszins gestegen, terwijl de daling
in de dierlijke sector zo goed als gestabiliseerd is. Het lijkt echter voorbarig hier al te
grote gevolgtrekkingen aan te verbinden, daar deze omslag in de produktie waarschijnlijk
voor een deel te maken had met de weersomstandigheden. In 1992 en 1993 trad een grote
droogte op in de Visegrad landen. In 1994 en 1995 was er weer sprake van 'normale'
weersomstandigheden, zoals die ook in de jaren voor 1992 bestonden (Cochrane, 1995 blz
22). Wel lijkt er definitief een einde te zijn gekomen aan de produktiedalingen in de
eerste vier a vijfjaar van de transitiefase. Hoe de produktie zich verder ontwikkelt is nog
niet geheel duidelijk. Verwacht wordt dat deze op den duur zal stijgen, hetgeen echter
niet uitsluit dat er nog sprake kan zijn van aanzienlijke jaarlijkse fluctuaties. In dit geval
zouden garantieprijzen wenselijk kunnen zijn, gezien de stabiliserende werking die er van
uit gaat op de produktie.
Indien dus slechts gekeken wordt naar de actuele toestand in de landbouw van de
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Visegrad landen, kan men mijns inziens concluderen dat een uitbreiding van de steun aan
de landbouw o.a. door het hanteren van garantieprijzen voor belangrijke produkten als
granen, oliezaden, suikerbieten, zuivelprodukten en vlees wel degelijk wenselijk is.
Hiermee wordt de slechte financiële situatie waarin agrarische producenten van alle vier
de Visegrad landen zich bevinden, tegengegaan en neemt de onzekerheid bij beslissingen
omtrent investeringen af. Dat deze garantieprijzen worden verstrekt in combinatie met
structuurhulp ligt, gezien de vele knelpunten in de organisatie van de agrarische sector,
voor de hand. Of een uitbreiding van deze steun nog steeds aanbevelenswaardig is
wanneer meerdere factoren in ogenschouw worden genomen dan slechts de toestand van
de agrarische sector in de Visegrad landen zelf, zal uit de volgende hoofdstukken moeten
blijken.
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2. Het huidige landbouwbeleid en de grenzen ervan
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de financiële steun, die door overheden aan
de agrarische sector wordt gegeven. Het beleid dat erop gericht is de structurele
onvolkomenheden, zoals beschreven in hoofdstuk 1, op te heffen, wordt hier grotendeels
buiten beschouwing gelaten. De nadruk zal liggen op alle vormen van landbouwbeleid die
een (financiële) transfer naar producenten of consumenten tot gevolg hebben. Deze steun
aan de landbouw bestaat zowel uit marktinterventie en de daarmee samenhangende grensmaatregelen, die de producentenprijzen en inkomens beïnvloeden, als de directe
overheidssteun (lumpsum bedragen) aan alle mensen, werkzaam in de gehele agro-food
sector. De transitieprogramma's die een structurele hervorming van de landbouw als doel
hebben (zoals het beleid m.b.t. privatisering) hebben slechts betrekking op een bepaalde
periode en geven over het algemeen niet directe steun aan producenten. Er zijn echter
onvermijdelijk overlappingen tussen deze twee vormen van beleid (d.w.z. tussen markt-en
prijsbeleid en structuurbeleid), vooral voor wat betreft de directe transfers die bij
sommige transitieprogramma's nodig zijn om de hervormingen te vergemakkelijken.
In dit hoofdstuk zal allereerst een beeld worden geschetst van de steun aan de
landbouw van de Visegrad landen in de jaren tachtig, toen deze landen nog
communistisch waren. Vervolgens zullen de veranderingen in het begin van de
transitiefase worden besproken en zal een korte beschrijving per land worden gegeven van
de huidige steun aan de landbouw. Daarna komen de macro-economische gevolgen en de
gevolgen voor de consument aan de orde van een uitbreiding van de overheidssteun.
Voorts zal aandacht worden besteed aan de politieke economie omtrent de totstandkoming
van landbouwbeleid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over de grenzen
van de steun aan de landbouw in de Visegrad landen.

2.1 De steun aan de landbouw in de jaren tachtig
De belangrijkste doelstellingen van het landbouwbeleid in de communistische periode
waren het maximaliseren van de voedselproduktie om zodoende voedselzekerheid te
creëren en zelfvoorzienend te worden, het realiseren van lage en stabiele voedselprijzen
voor de consument en het vergroten van de exporten om aan de COMECON verplichtingen te kunnen voldoen en om harde valuta te verdienen. In de jaren tachtig streefden
beleidsmakers bovendien naar pariteit tussen de inkomens, verdiend in de agrarische-, en
niet agrarische sectoren (OECD, 1995d blz 6).
De beleidsmaatregelen om deze doelstellingen te bereiken bestonden grotendeels uit
het vaststellen door de overheid van prijzen voor basisprodukten (met uitzondering van
groenten en fruit). Dit gebeurde voor drie prijzen; agrarische inputprijzen, agrarische
producentenprijzen en detailhandelsprijzen voor voedselprodukten. Deze prijzen waren
gebaseerd op een standaardkwaliteit van het produkt en werden grotendeels onafhankelijk
van elkaar vastgesteld. Er werd regelmatig gebruik gemaakt van exportsubsidies om
exporteurs te compenseren voor relatief hoge producentenprijzen, lage efficiëntie van de
voedselverwerkende industrie en een overgewaardeerde valuta. Zowel de agrarische
importen als exporten waren onderhevig aan een staatsmonopolie (OECD, 1995b blz 97).
Politieke druk en tegenstrijdige beleidsdoelstellingen (de mensen werkzaam in de landbouw moesten worden verzekerd van een relatief hoog inkomen, terwijl tegelijkertijd
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gestreefd werd naar lage consumentenprijzen) resulteerden in de verstrekking van
aanzienlijke subsidies, vooral voor detailshandelprijzen en inputprijzen. Gesubsidieerde
consumentenprijzen stimuleerden de vraag naar voedselprodukten. Mede hierdoor
ontstonden, ondanks de produktiesubsidies, permanente tekorten aan zowel
voedselprodukten als agrarische inputs. Zulke tekorten op de voedselmarkten leidden in
Polen tot de invoering van een rantsoeneringssysteem, gebaseerd op het gebruik van
bonnen. Deze voedseltekorten zorgden voor een geprivilegeerde positie van de agrarische
beroepsbevolking op de staats- en collectieve bedrijven, die makkelijk toegang had tot
schaarse voedselprodukten8 en verzekerd was van vaste prijzen voor onbepaalde
hoeveelheden agrarische produkten.
Deze prijssteun werd aangevuld door een stelsel van inkomenssteun voor bedrijven die
onder "ongunstige" omstandigheden (te denken valt aan onvruchtbare grond of een
afgelegen lokatie) moesten produceren en een stelsel van grondbelasting voor bedrijven
die van betere omstandigheden konden profiteren. De betalingen aan de eerste groep
bedrijven waren over het algemeen hoger dan de ontvangsten uit de tweede groep,
waardoor overheden vaak een aanzienlijk bedrag kwijt waren aan inkomensondersteuning.
Dit systeem hield bovendien de (onrendabele) produktie van agrarische goederen in
gebieden in stand, waar de produktiekosten structureel hoger lagen dan in andere regio's.
Naast deze directe inkomenssteun, hadden agrarische bedrijven vaak nog het voordeel van
een grote belastingvrije som.
De produktie en distributie van agrarische inputs was geheel in handen van grote staatsbedrijven, evenals de aankoop, verwerking en distributie van primaire agrarische produkten.
Boven deze bedrijven stonden de planningsorganen van de staat, die beslissingen namen
omtrent produktie en prijsvorming. De prijzen voor agrarische produkten werden ex ante,
dus voordat de opbrengst bekend was, vastgesteld. Staats- en collectieve bedrijven in de
primaire landbouw werden eenvoudigweg opgedragen bepaalde hoeveelheden te produceren. In Polen, waar nog veel kleine particuliere bedrijven waren, werden contracten
afgesloten voor de afname van agrarische produkten door de staatsmonopolies. Het
gebruik van goedkope gesubsidieerde inputs door de particuliere bedrijven werd hier vaak
aan gekoppeld.
In Hongarije werd, anders dan in de drie overige Visegrad landen, in de jaren tachtig bij
het bepalen van de prijzen al rekening gehouden met marktkrachten. In sommige gevallen
bepaalden vraag en aanbod gedeeltelijk de produktie, in plaats van voorschriften van
hoger hand. Voor veel produkten werden prijzen enigszins aangepast (of toegestaan zich
aan te passen) aan marktsituaties als tekorten en overschotten (OECD, 1995 blz 99).
Eind jaren tachtig was er echter nog in alle landen (dus ook in Hongarije) sprake van
prijzen die nauwelijks indicatief waren voor de schaarste van produkten. Marrese noemt
een aantal categorieën waarvoor dit gold (Marrese, 1990 blz 138).
Agrarische inputs. De staats- en collectieve bedrijven in de primaire landbouw
hadden de beschikking over energie, kunstmest, zaden en machines tegen prijzen, die

De agrarische beroepsbevolking, die werkzaam was op de staats- en collectieve bedrijven, bezat vaak een
klein stukje grond, waarop produkten voor eigen gebruik konden worden verbouwd.
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lager waren dan de relevante 'opportunity costs' (de heersende internationale
marktprijzen, aangepast voor transport-, opslag- en verzekeringskosten). Subsidies voor
agrarische inputs werden gegeven aan de staatsbedrijven die deze inputs produceerden,
zodat ze tegen lage prijzen de primaire landbouw van deze inputs konden voorzien.
Krediet aan de agrarische sector. De financiële markten in de landbouwsector van
planeconomieën waren georganiseerd rond een centrale bank, die krediet verstrekte tegen
rentetarieven, die onder de evenwichtsrente lagen. Prioriteiten van de overheid
(bijvoorbeeld het stimuleren van de produktie in bepaalde gebieden) waren belangrijker
bij de toewijzing van krediet dan het vermogen van agrarische bedrijven de leningen terug
te betalen. De staat schold zelfs regelmatig leningen aan slecht functionerende bedrijven
kwijt.
Agrarische output. De garantieprijzen voor primaire agrarische produkten verschilden zeer van de 'opportunity costs'. Om haar produktiedoelstellingen te bereiken paste de
overheid de relatieve prijzen niet aan, maar schreef zij voor ieder bedrijf een minimum
produktie voor (vooral voor granen) en gebruikte zij quota (vooral voor cash crops, zoals
groenten en fruit).
Subsidies voor agrarische exporten. De Visegrad landen gebruikten, evenals de
meeste andere landen, exportsubsidies om hun overschotten weg te werken. Hun produktspecifieke subsidies op agrarische exporten naar het westen waren echter lager dan
dezelfde west-Europese subsidies. Subsidies op exporten naar lidstaten van de
COMECON waren moeilijk te meten omdat deze handel voor een belangrijk deel
gebaseerd was op bilaterale onderhandelingsprocessen en op ruilhandel. Deze handel vond
vooral met de Sovjet Unie plaats.
Ongelijkheid tussen verschillende regio 's. Verschillen in bodemvruchtbaarheid en de
gebrekkige werking van de grondbelastingen brachten overheden ertoe regio-specifieke
prijzen in te stellen voor primaire agrarische produkten, in het bijzonder voor graan.
Deze prijzen waren dan het laagst voor bedrijven op vruchtbare grond en het hoogst voor
bedrijven op schrale grond.
Voedselproducten voor de bevolking. De prijzen in de detailhandel voor brood, vlees
en zuivelprodukten waren veel lager dan de binnenlandse produktiekosten. Het op deze
manier subsidiëren van consumenten droeg bij aan het ontstaan van overheidstekorten.
De prijsvorming voor agrarische produkten in de Visegrad landen voor 1989 is in figuur
2.1 schematisch weergegeven.9
In figuur 2.1 zijn twee door de overheid ingestelde prijzen waar te nemen; een minimumof garantieprijs voor producenten (pp) en een maximumprijs voor consumenten (pc). Voor
deze prijzen geldt dat r/ boven de evenwichtsprijs (pe) ligt en pc er onder. Zowel qp, de
daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid, die als gevolg van p5 ontstaat, als qc, de
gevraagde hoeveelheid, liggen boven de evenwichtshoeveelheid (qe).
Met behulp van de welvaartstheorie (zie voor een beschrijving hiervan Laidler & Estrin,
1989, blz 45-60) kan men nu de welvaartsgevolgen voor producenten, consumenten, de
overheid en de samenleving in haar totaliteit uit de figuur afleiden.

Figuur 2.1 is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid en dient slechts ter illustratie van de situatie
op de markt voor verschillende agrarische produkten.
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Figuur 2.1 De prijsvorming voor agrarische produkten in de Visegrad landen voor
1989
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Toename Producentensurplus = EFGH
Toename Consumentensurplus = ABDEH
Overheidssubsidies (verlies voor de overheid) = ABFG
Welvaartsverlies = DEF
Vraagoverschot door consumentensubsidies = BCD
De toename in het producentensurplus (PS) als gevolg van het instellen van pp is gelijk
aan de oppervlakte EFGH. Het consumentensurplus (CS) stijgt als gevolg van het
instellen van pc met ABDEH. Om dit te bewerkstelligen moet de overheid ABFG aan
subsidies geven. Wanneer men deze subsidies, die een verlies voor de overheid
vertegenwoordigen, aftrekt van de toename van het PS en CS krijgt men het
maatschappelijk welvaartsverlies DEF. Voor de samenleving in haar totaliteit bracht deze
vorm van landbouwbeleid in Visegrad landen voor 1989 dus een verlies met zich mee.
Naast dit welvaartsverlies bestonden voor sommige produkten nog tekorten, die optraden
als gevolg van de consumentensubsidies. De vraag overtrof hierdoor de daadwerkelijk
geproduceerde hoeveelheid. Deze tekorten konden niet altijd door importen worden
opgevangen. In figuur 2.1 vertegenwoordigt de driehoek BCD deze tekortsituatie.
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2.2 Veranderingen in de transitiefase
Sinds 1989 is het economisch beleid van de Visegrad landen gericht op de transitie van
een centraal geleide economie naar een markteconomie. De invulling van dit beleid werd
bepaald door de economische en politieke situatie. Hoewel het ontwikkelen van een
markteconomie de belangrijkste doelstelling bleef, veranderde het tempo en de uitvoering
van dit proces gaandeweg. Hetzelfde gebeurde bij de totstandkoming van het landbouwbeleid. Dit beleid werd eveneens aangepast als reactie op de veranderende en soms
verslechterde omstandigheden in de landbouw.
Eind 1989 en in 1990 verschoof bij de bepaling van het landbouwbeleid de prioriteit van
het bewerkstelligen van voedselzekerheid naar het creëren van een marktgerichte,
efficiënte en internationaal concurrerende agrarische sector, waarin de produktie voor het
grootste deel tot stand komt door individuele beslissingen van producenten, verwerkendeen distribuerende bedrijven en consumenten. De mogelijkheid van de landbouw om
inkomen voor de agrarische producenten en de rurale bevolking te genereren, diende
verder ontwikkeld te worden. De landbouwsector zou tevens een bijdrage aan de
overheidsfinanciën moeten leveren. De landbouw was dus niet een "speciale" sector, die
meer aandacht verdiende van beleidsmakers dan andere sectoren. In het begin van de
transitiefase werd de staatsbemoeienis met de landbouw dan ook minder (OECD, 1995a
blz 99).
Deze afnemende overheidsbemoeienis kwam ondermeer tot uiting in het omlaagbrengen
van de subsidies aan de landbouw. In 1990 werd overgegaan tot het liberaliseren van
prijzen in de agrarische sector. De consumentensubsidies en de subsidies op agrarische
inputs werden afgeschaft, terwijl de garantieprijzen voor producenten in de primaire
landbouw aanzienlijk verlaagd werden. Ook de preferentiële staatskredieten aan bedrijven
in de landbouw hielden vrijwel op te bestaan, waardoor de rentetarieven stegen. Deze
liberalisaties werden doorgevoerd opdat het voortaan de schaarsteverhoudingen op de
agrarische markten zouden zijn die de prijzen bepaalden. Een tweede doel van de
pnjsliberalisaties was het ondersteunen van de macro-economische stabilisatie door het
verminderen van de last die de landbouwsubsidies voor de overheidsbegroting betekenden.
(Csaki, 1992 blz 11).
De OECD schat regelmatig de overheidssteun aan de landbouw en gebruikt hiervoor het
zogenaamde "Producer Subsidy Equivalent" (PSE). Het PSE meet de transfers van
consumenten en belastingbetalers aan de primaire landbouw, die ontstaan als gevolg van
het landbouwbeleid van de overheid.10 In de periode 1986-1988 bedroeg de PSE-ratio
voor agrarische produkten in Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije achtereenvolgens
28%, 45% en 59%. De gemiddelde PSE-ratio van de OECD landen was in dezelfde
periode 47%. Na de pnjsliberalisaties in 1990 was de PSE-ratio voor respectievelijk

De Producer Subsidy Equivalent (PSE)-ratio is een indicator voor de mate waarin een producent in een
bepaalde sector wordt ondersteund. De PSE voor een bepaald produkt is het verschil tussen de interne- en
wereldmarktprijs voor dat produkt vermenigvuldigd met de geproduceerde hoeveelheid eventueel aangevuld met
producententoeslagen en andere steun vanuit het budget en verminderd met producentenheffingen. De PSE-ratio
is de verhouding tussen de PSE-waarde en de totale productiewaarde van het betreffende produkt. Een PSE-ratio
van 48% impliceert dat 48% van de totale produktiewaarde gevormd wordt door subsidies.
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Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije gedaald tot -6%, 8% en 27%(OECD, 1995b blz
146 en OECD, 1995c blz 19)
De prijsstijging, die optrad als gevolg van de liberalisatie, leidde tot een daling van de
vraag naar voedselprodukten (zie hoofdstuk 1). In het begin van de transitiefase was er
dan ook sprake van een produktie-overschot in de landbouw. Dit aanbodoverschot werd in
de voedselexporterende landen Hongarije en Polen nog vergroot door het wegvallen van
de exporten naar de voormalige Sovjet Unie.
In het geval van een overschot, zou men normaliter verwachten dat de voedselprijzen gaan dalen, na hun oorspronkelijke stijging als gevolg van de pnjsliberalisaties.
De FAO noemt drie belangrijke redenen waarom dit in de Visegrad landen niet gebeurde
(FAO, 1994 blz 12). De eerste reden is dat door de pnjsliberalisaties de prijzen voor
agrarische inputs (kunstmest, veevoer, zaden, machines en krediet) snel stegen, hetgeen
voor een opwaartse druk op producentenprijzen zorgde. De tweede oorzaak voor het
uitblijven van een prijsdaling was het inefficiënte functioneren van de grote
staatsbedrijven in de agro-industrie. Omdat deze industrie werd beschouwd als lichte
industrie,11 profiteerden de toeleverende- en verwerkende bedrijven niet van speciale
investeringen uit het centrale plan. Dit had een veroudering van de gebruikte apparatuur
en daardoor een stijging van de produktiekosten tot gevolg. Als derde reden wordt tot slot
genoemd het behoud van monopolistische structuren in de agro-industrie. Prijsliberalisatie
ging over het algemeen vooraf aan de privatisering van grootschalige staatsbedrijven, die
daardoor nog hun monopoliepositie konden gebruiken voor het bepalen van prijzen tot ze
ontmanteld en geprivatiseerd werden. Het was dus vooral te wijten aan de toeleverende en
verwerkende industrie dat de prijs die de consument voor voedselprodukten moest betalen
hoog bleef. Dit blijkt uit Annex 2, waar de ontwikkeling van de prijzen voor inputs, voor
producenten en voor de detailhandel is weergegeven.
Het uitblijven van prijsdalingen na de aanvankelijke liberalisatie in het begin van de
transitiefase zorgde ervoor dat de vraag naar voedselprodukten laag bleef. Dit en het feit
dat producenten in de primaire landbouw niet konden profiteren van de relatief hoge
prijzen voor agrarische eindprodukten,12 leidde tot een inkomensdaling bij boeren. De
druk op de regering de beginnende particuliere bedrijven in de primaire landbouw
enigszins te beschermen tegen deze negatieve gevolgen van de pnjsliberalisaties werd dan
ook groter. In het begin van de transitiefase (tot ongeveer 1992) resulteerde dit dikwijls in
een voortdurend veranderend landbouwbeleid, dat bestond uit weinig samenhangende,
elkaar soms tegensprekende maatregelen, vooral gericht op het oplossen van de meest
actuele problemen. Vanaf 1992 werd het ad hoc karakter van deze maatregelen minder en
ontstond in de Visegrad landen een consistenter landbouwbeleid, dat hoofdzakelijk
georiënteerd is op het stabiliseren en het op lange termijn ontwikkelen van de markt voor
agrarische produkten (Swinnen, 1994b blz 149).

Zware industrie werd in het algemeen in centraal geleide economieën bevoordeeld ten opzichte van lichte
industrie.
12

De hoge prijzen voor agrarische eindprodukten werden, zoals blijkt uit de drie redenen, die de FAO
noemt, vooral veroorzaakt door grote marges in de toeleverende en verwerkende industrie.
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De transitiefase wordt tot nog toe dus gekenmerkt door twee benaderingen van het
landbouwbeleid. In het begin overheerste de vrije markt benadering. Gaande weg kwam
hier, door de problemen die in de landbouw ontstonden, echter meer kritiek op, zodat de
huidige overheersende benadering er één is van marktregelering en een gematigd overheidsingrijpen in de landbouw.
2.3 Het huidige landbouwbeleid
Sinds 1992 heeft het landbouwbeleid in elk van de Visegrad landen zich in dezelfde
richting ontwikkeld. Toch zijn er wel verschillen tussen de landen onderling aan te
wijzen. In deze paragraaf wordt in het kort de steun aan de landbouw per land
beschreven.
2.3.1 Polen
Door de verslechterde sectorale ruilvoet van de primaire landbouw (zie annex 2), werd de
druk op de regering in de periode na de prijsliberalisaties steeds groter zich bezig te
houden met de inkomensproblematiek in de landbouw. Hiertoe werd in juli 1990 het
Agrarische Markt Agentschap (AMA) opgericht, dat verantwoordelijk is voor de interventie op agrarische markten en zich richt op marktstabilisatie en het ondersteunen van het
inkomen, dat door boeren verdiend wordt. Het AMA zorgt voor de marktregulering van
de volgende produkten; granen, boter, magere melkpoeder, vee en vlees, suiker aardappelzetmeel, honing, wol en vlas. Afhankelijk van de marktsituatie, gaat het AMA over tot
aankoop, opslag, verkoop, import en export van deze produkten. Daarnaast houdt het
agentschap zich bezig met het verzamelen en beheren van strategische voedselreserves,
het verlenen van kredietgaranties aan bedrijven en boeren voor de handel in- en opslag
van agrarische goederen, het analyseren van de binnenlandse en buitenlandse
landbouwmarkten en het maken van voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen
(Tomczak, 1992 blz 6).
In 1992 trad de 'Wet op Minimumprijzen' in werking. Op basis van deze wet zijn
er minimumprijzen vastgesteld voor tarwe, rogge en melk. Deze minimumprijzen zijn
gebaseerd op de marktprijzen, de gemiddelde produktiekosten en op de beschikbare
fondsen voor interventie. De bedoeling van de minimumprijzen is het stabiliseren van het
prijsniveau rond de wereldmarktprijs. Door de wereldmarktprijs als uitgangspunt te
nemen kunnen de door het AMA aangekochte hoeveelheden produkt zonder subsidies
worden geëxporteerd. De interventie aankopen worden gefinancierd door middel van
staatssubsidies en uit de verkoopopbrengsten uit voorgaande jaren van het agentschap
(OECD, 1995 blz 103)
Na de algemene liberalisatie van de handel in agrarische produkten in 1990 volgde al snel
een aantal maatregelen, gericht op de bescherming van de binnenlandse markt tegen
invoer uit het buitenland. Als reactie op de sterke concurrentie van gesubsidieerde
produkten uit OECD landen werden ad valorem tarieven ingesteld en vervolgens geleidelijk verhoogd. In 1992 besloot Polen een invoerbelasting 6% op alle importen te heffen
om zodoende de handelsbalans te verbeteren. Daarnaast werden in juni 1994 voor een
aantal agrarische- en voedselprodukten variabele invoerheffingen in het leven geroepen.
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Dit handelsinstrument is vooral gebaseerd op de invoerheffingen zoals die in de EU
worden gebruikt en werd met name geïntroduceerd om de Poolse markt te beschermen
tegen goedkope importen uit andere midden- en oost-Europese landen met depreciërende
valuta's.13
Sinds 1990 is het subsidiëren van exporten slechts incidenteel voorgekomen en
beperkt gebleven tot suiker, magere melkpoeder en boter. Exportverboden zijn af en toe
ingesteld om binnenlandse tekorten te voorkomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1992
en 1993, toen de aanhoudende droogte voor een daling van de produktie zorgde. Deze
verboden werden uitgevoerd d.m.v. een stelsel van exportlicenties
Naast uitgaven voor prijspolitiek, werden aan de agrarische sector preferentiële kredieten
verstrekt voor investeringen, voor infrastructurele doeleinden in rurale gebieden en korte
termijn fmancieringsbehoeften van bedrijven. Deze preferentiële kredieten worden
gekenmerkt door een lagere rente "dan de marktrente. Het verschil hiertussen komt
rechtstreeks voor rekening van het overheidsbudget.
Zo'n 70% van de totale uitgaven aan de landbouw wordt verricht door het Agrarische
Sociale Verzekeringsfonds, dat nog een overblijfsel is uit het communistische regime. De
bedragen, die door dit fonds worden uitgekeerd, vormen een aanzienlijk deel van het
inkomen, dat verdiend wordt op de vele kleine en middelgrote bedrijven. Mensen, die
voor deze betalingen in aanmerking komen, zijn gepensioneerden, die hun boerderij
hebben verkocht, verpacht of nagelaten aan erfgenamen. In de meeste gevallen zetten zij
erna echter hun activiteiten op de boerderij voort.
In tabel 2.1 is de totale steun aan de landbouw weergegeven.
Tabel 2.1 De totale steun aan de Poolse landbouw in 1994
Uitgaven:

in min ECU

in %

- Prijs- en inkomenssteun

96.3

4.1

- Subsidies op inputs

188.9

8.1

- Algemene diensten

270.4

11.6

- Sociale maatregelen (pensioenfonds)

1684.3

72.4

83.3

3.6

1.6

0.1

- Onderwijs
- Overig
Totaal

2327.2

'

100

Bron: Europese Commissie, 1995b blz 36

13

De laatste twee jaren apprecieerde de Poolse munteenheid, de zloty, als gevolg van de relatief hoge
groeicijfers van de Poolse economie, ten opzichte van de valuta's van andere voormalige communistische landen.
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2.3.2 Hongarije
Sinds de hervormingen zijn de doelstellingen van het landbouwbeleid in Hongarije niet
wezenlijk veranderd. Op de eerste plaats staat nog steeds het veilig stellen van de
binnenlandse voedselvoorziening. De tweede doelstelling is gedefinieerd in meer algemene
termen dan voorheen. In plaats van een maximale omvang van de export is nu het doel
om de internationale concurrentiepositie van de Hongaarse landbouwsector te verbeteren.
Evenals in Polen waren de gevolgen van de prijsliberalisaties in de Hongaarse landbouw
de aanleiding voor meer overheidsingrijpen. Tot 1993 was er geen duidelijke lijn
waarneembaar in het landbouwbeleid. Er was eerder sprake van een aantal ad hoc
maatregelen. Zo werden in 1991 voor melk maximumprijzen ingesteld om de ontstane
overschotten weg te werken. Deze maatregel werkte zo goed dat er binnen een aantal
maanden tekorten ontstonden, die op hun beurt weer weggewerkt werden met minimumprijzen (De Crook, 1995 blz 27).
Als reactie op het falen van een vrije markt benadering om voldoende inkomen te
scheppen voor de agrarische beroepsbevolking werd in maart 1993 de Agrarische Markt
Regulering Wet (AMRW) van kracht. De doelstelling van deze wet is het voorkomen van
grote marktinstabiliteit. De AMRW voorziet in drie soorten markten. Op de eerste plaats
de direct gereguleerde markten. Deze hebben een eigen marktregime met garantieprijzen
en zijn vergelijkbaar met het regime voor zware marktordeningsprodukten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Om de prijs te steunen zijn interventie-aankopen
toegestaan. De omvang van deze aankopen zijn beperkt door een quotum. Direct gereguleerde markten zijn er voor consumptietarwe, maïs, koemelk, varkensvlees en rundvlees.
Naast de direct gereguleerde markten zijn er indirect gereguleerde en vrije markten.
Indirect gereguleerde markten zijn er voor suikerbieten en zonnebloemzaad. Het doel is
prijsstabilisatie, maar dat moet bereikt worden zonder garantieprijzen en interventieaankopen. In de vrije markten, voor alle andere produkten, is er geen sprake van
overheidsinterventie. De prijsvorming wordt geheel aan de condities van de markt
overgelaten (OECD, 1994 blz 105)
In de praktijk zijn de marktprijzen voor de direct gereguleerde produkten tot nu toe
altijd hoger geweest dan de garantieprijzen, zodat nog geen gebruik is gemaakt van het
interventiemechanisme. De garantieprijzen worden door boeren gebruikt in de
boekhouding en bij beslissingen omtrent produktie als maatstaf voor het minimum
inkomen, dat men tegemoet kan zien in het volgende oogstseizoen. Om interventie
aankopen te vermijden, treft het Agrarische Markt Regeleringsbureau andere maatregelen
zoals exportsubsidies en importrestricties om de markt te reguleren en de prijs van direct
gereguleerde produkten boven de garantieprijs te laten uitkomen (OECD, 1995a blz 54)
Exportsubsidies spelen voor Hongarije, dat een netto exporteur van voedselprodukten is,
een belangrijke rol in het landbouwbeleid. In 1994 namen zij ongeveer de helft van het
totale agrarische budget in beslag. Sinds 1995 bestaan er drie manieren waarop
exportsubsidies worden verstrekt; als een vast bedrag per ton, d.m.v. een
inschrijvingssysteem voor de laagste bieder en als percentage van de exportopbrengst. Tot
1994 werden invoertarieven en licenties gebruikt voor veel agrarische produkten. Het
gemiddelde tarief was 22% (rekenkundig gemiddeld), met pieken van 60% voor boter en
80% voor suiker. Sinds 1 januari 1995 heeft Hongarije, hiertoe aangezet door de GATT
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(zie hoofdstuk 4), alle importrestricties getarificeerd. Het nieuwe gemiddelde tarief is
45%.
In 1994 is het Agrarische Ontwikkelingsfonds opgericht. Door dit fonds worden subsidies
gegeven voor investeringen in, voor Hongaarse begrippen, kleine tot middelgrote
bedrijven met 60 of minder arbeidskrachten. Daarnaast verstrekt men een 10% rentesubsidie op korte termijn krediet (1 jaar) voor het kopen van inputs voor agrarische produktie
en het op slaan van tarwe en maïs.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de totale steun aan de landbouw.
Tabel 2.2 De steun aan de landbouw in Hongarije
(min ECU)

1993

1994

- uitkeringen bij "rampen" (extreme droogte, etc.)

5.6

5.6

- exportsubsidies

239

322

- marktsteun

161

54

- reorganisatiesteun

11.2

40.3

- infrastructuur

9.4

9.7

- agrarisch ontwikkelingsfonds

6.6

48.3

432.8

479.9

Totaal
Bron: Europese Commissie, 1995c blz 40

2.3.3 Tsjechië
De landbouw kent geen speciale behandeling binnen het totale regeringsbeleid, omdat de
Tsjechische regering niet verwacht dat de agrarische sector een voorname rol zal spelen
als sector waar inkomen uit export wordt gegenereerd. De hoofddoelstellingen van het
landbouwbeleid zijn het creëren van evenwicht op de binnenlandse markt, het elimineren
van inefficiënte landbouwexporten en het bevorderen van niet-agrarische activiteiten in
landelijke gebieden. De toekomstige producenten worden geacht marktgericht te opereren
en de competitie op de Westeuropese markten aan te kunnen gaan (Ministerie van LNV,
1995 blz 6).
Ondanks deze marktgericht doelstellingen vallen er verschillende vormen van overheidssteun aan de landbouw te onderscheiden. In 1991 werd in het toenmalige
Tsjechoslowakije het Federale Fonds voor Marktregulering in de Landbouw opgericht. Na
de opsplitsing van het land in 1993, bleef het fonds onder dezelfde naam in beide landen
bestaan en vond er samenwerking plaats binnen de ontstane douane unie. Sinds 1992 is
interventie door het fonds beperkt gebleven tot melkprodukten, vlees van stieren en
vaarzen, tarwe voor menselijke consumptie en suiker. Anders dan in de EU, waar het
interventiemechanisme "ex post" werkt (het reageert op de ontstane marktsituatie), is het
interventiemechanisme van Tsjechië gebaseerd op een ex ante systeem. Dit houdt in dat
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voor de belangrijkste produkten de produktie en consumptie op korte termijn worden
voorspeld. Aan de hand hiervan wordt een beslissing omtrent interventie genomen. In het
algemeen, met uitzondering van tarwe, vindt marktregulering door het fonds meer plaats
door het stimuleren van de export van verwachte overschotten dan door interventie
aankopen. Zo beïnvloedt het fonds op een indirecte manier de prijsvorming in de
landbouw. In januari 1994 vonden twee belangrijke veranderingen plaats in het
interventiemechanisme van het fonds. Om de boeren de nodige liquiditeit te verschaffen,
wordt sindsdien aan tarweproducenten van te voren 50% van de garantieprijs betaald.
Daarnaast worden exportsubsidies niet langer als vast bedrag per eenheid produkt
verstrekt, maar wordt, evenals in Hongarije, gebruik gemaakt van een
inschrijvingsprocedure, waar producenten worden geselecteerd die genoegen nemen met
lage exportsubsidies. Bescherming tegen de invoer van goedkope, soms gesubsidieerde
agrarische produkten bestaat vooral uit invoertarieven. Voor sommige gevoelige
produkten worden invoerheffingen toegepast. Deze invoerheffingen reageren niet op de
hoogte van de invoerprijs, wegens een gebrek aan toereikende informatie. Op de korte
termijn zijn er dan ook geen variabele heffingen, alleen additionele vaste tarieven.
Importquota worden evenmin gebruikt.
Andere vormen van steun betreffen rentesubsidies aan jonge boeren, subsidies voor
omvangrijke investeringen en directe betalingen als inkomenssteun voor boeren in
achtergebleven gebieden.
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de totale steun aan de landbouw.
Tabel 2.3 De steun aan de landbouw in Tsjechië
(min ECU)

1993

1994

- marktsteun

80.3

112.6

- investeringssteun

42.8

50.4

0

14.2

- algemene diensten

17.0

24.0

- overig

4.3

7.7

Totaal

141

204

- inkomenssteun

Bron: Europese Commissie, 1995d blz 27

2.3.4 Slowakije
De landbouw speelt een grotere rol in de economie van Slowakije dan in die van buurland
Tsjechië (zie tabel 3 in hoofdstuk 1 voor vergelijkende cijfers). Na de opsplitsing van
Tsjechoslowakije in 1993 is het Slowaakse Staatsfonds voor Marktregulering dan ook
actiever geweest dan zijn Tsjechische evenknie. De belangrijkste instrumenten van dit
fonds zijn interventie aankopen, exportsubsidies en importrestricties. Het doel van deze
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maatregelen is het in evenwicht brengen van vraag en aanbod op de binnenlandse markt
en het stabiliseren van prijzen en inkomens voor producenten. Minimumprijzen worden
gehanteerd voor interventie aankopen van granen, slachtvee en varkens. Als inputs
aanzienlijk stijgen (5-10%), worden deze garantieprijzen aangepast. Interventie aankopen
zijn belangrijker voor het Slowaakse systeem dan voor het Tsjechische systeem. Exportsubsidies hebben niettemin een groot aandeel in de totale marktsteun (zo'n 40%), zie tabel
2.4. Aan de invoerkant worden vooral voor zgn. 'temperate zone products'14 relatief
hoge tarieven geheven in vergelijking met Tsjechië (Europese Commissie, 1995e blz 30).
Bijna de helft van de directie subsidies is inkomenssteun voor boeren in achtergebleven
gebieden in de vorm van hectaretoeslagen. De hoogte ervan is afhankelijk van de kwaliteit
van de bodem. Naast deze directe inkomenstoeslagen zijn subsidies beschikbaar voor de
aanschaf van inputs met een hoge kwaliteit (o.a. voor zaden en fokvee) en voor
investeringen. Voor deze investeringen is in 1994 het Steunfonds voor de Landbouw en
Voedselindustrie in het leven geroepen. Dit fonds verstrekt leningen met speciale
rentetarieven voor modernisering van gebouwen en machines en voor de aankoop van
landbouwgrond. De overige steun aan de landbouw bestaat vooral uit voorlichting,
training en in sommige gevallen belastingvrijstelling (Europese Commissie, 1995e blz
30).
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de totale steun aan de landbouw.
Tabel 2.4 De totale steun aan de landbouw in Slowakije
(min ECU)

1994

1995(v)

- marktsteun

16.9

17.4

waarvan: exportsubsidies

7.2
181.1

196

87.2

91.8

- algemene diensten

45.9

67.2

- overig

24.2

37.8

Totaal

270

315

- directe subsidies
waarvan: inkomenssteun

Bron: Europese Commissie, 1995e blz 28

2.3.5 Onderlinge verschillen
Wat opvalt als men de ontwikkelingen van de laatste jaren in het landbouwbeleid van de
Visegrad landen bekijkt, is dat zij alle vier steunmechanismen in het leven hebben
produkten, die in een gematigd klimaat worden verbouwd, zoals granen, suikerbieten, oliezaden,
aardappelen, etc.
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geroepen, die over het algemeen vergelijkbaar zijn met de mechanismen zoals die
gebruikt worden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. De
gedachte hierachter is dat op deze manier de toekomstige toetreding tot de EU
makkelijker zal verlopen op het gebied van de landbouw. Er zijn echter enige verschillen
tussen de vier landen onderling aan te geven.
Zo is Tsjechië het land met het landbouwbeleid dat het meest georiënteerd is op de
vrije markt. De toekomstige agrarische producenten worden geacht marktgericht te
opereren en de competitie op de Westeuropese markten aan te kunnen gaan. Volgens
minister-president Klaus moet men "van deze regering noch hogere landbouwsubsidies,
noch meer prijsregulering of importbeperkende maatregelen verwachten of dat de regering
iets gaat beschermen dat niet te beschermen is" (Ministerie van LNV, 1995 blz 6).
Bij Hongarije, dat van oudsher netto exporteur van voedselprodukten is, ligt de
nadruk vooral op het stimuleren en concurrerend maken van de export. Men probeert het
instellen van garantieprijzen voor producenten, gezien het vaak blijvende karakter
hiervan, zoveel mogelijk te vermijden om te voorkomen dat de Hongaarse landbouw
minder concurrerend wordt. Er worden daarentegen wel op vrij grote schaal subsidies
gegeven op exporten om zodoende de prijsvorming op de binnenlandse markt enigszins te
beïnvloeden en om te kunnen concurreren met gesubsidieerde exporten uit westerse
landen.
In Polen en Slowakije wordt het meest gebruik gemaakt van minimum- en interventieprijzen. Dat men in Slowakije een minder liberaal landbouwbeleid voert dan in
Tsjechië, waar men voor 1993 één land mee vormde, heeft vooral te maken met het feit
dat de regering van de voormalige communist Meciar over het algemeen nog een
belangrijke rol voor de staat in de economie ziet weggelegd en daarom huiverig staat
tegenover een grotere marktafhankelijkheid van de landbouw. Dit verklaart ondermeer het
trage privatiseringsproces in de landbouw en de grote rol, die interventieprijzen spelen in
het sturen van de vraag en het aanbod op agrarische markten. In Polen is het vooral het
hoge percentage van de beroepsbevolking, dat in de landbouw werkt, dat er voor zorgt
dat belangengroepen uit de agrarische sector een grote invloed hebben op het politieke
besluitvormingsproces. Zo maakt de Poolse Boerenpartij momenteel deel uit van de
regeringscoalitie. Om zo veel mogelijk stemmen op het platteland te behalen nemen veel
andere partijen bij verkiezingen bovendien een uitgebreide steun aan de landbouw in hun
programma op.

2.4 Financiële aspecten
De vraag is, zo blijkt uit het voorgaande, dus niet langer of het wenselijk is voor de
Visegrad landen hun landbouw te steunen. Dit gebeurt in elk land al in meer of mindere
mate. Voor de verdere ontwikkeling van het landbouwbeleid zijn grofweg drie
mogelijkheden of scenario's. Deze drie kunnen in het kort als volgt worden samengevat;
een scenario waarbij de interventie door de overheid toeneemt, een liberaal scenario,
waarbij juist het tegenovergestelde het geval is en één er tussen in waarbij de huidige
situatie gehandhaafd wordt. In deze paragraaf zullen de financiële beperkingen van het
eerste scenario, dat er op gericht is de produktie in de landbouw snel weer op het oude
pre transitie niveau te krijgen, besproken worden. Eerst wordt aandacht besteed aan de
macro-economische gevolgen, daarna aan de gevolgen voor de consument.
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2.4.1 De macro-economische gevolgen
Een van de belangrijkste onderdelen in het transitieproces van de omschakeling van een
plan- naar een markteconomie is het terugdringen van de overheidsinvloed op de economie. Dit transitieproces begint over het algemeen met het liberaliseren van prijzen in alle
sectoren van de economie. Het doel hiervan is dat prijzen voortaan de juiste schaarsteverhoudingen van produkten weerspiegelen. In een markteconomie bepalen vraag en aanbod
doorgaans deze schaarsteverhoudingen. In een planeconomie is het vooral de staat, die de
prijzen bepaalt en vaak kunstmatig laag houdt door het verstrekken van subsidies.
De afschaffing van de consumentensubsidies brengt onvermijdelijk een grote
inflatietoename met zich mee, in sommige gevallen kan zij zelfs leiden tot hyperinflatie,
zie bijvoorbeeld de cijfers voor Polen in tabel 2.5
Tabel 2.5 De inflatie in de Visegrad landen
1990

1991

1992

1993

1994

586%

70%

43%

37%

32%

Hongarije

29%

35%

23%

23%

19%

Tsjechië

10%

52%

11%

21%

10%

Slowakije

10%

52%

11%

23%

12%

Polen

Bron: ÖECD, l»5a blz 185

Kornai noemt een aantal redenen waarom inflatie in een economie in transitie extra
ongewenst is (Kornai, 1990 blz 108). Inflatie kan volgens hem tot onrust onder de
bevolking leiden. Besparingen, die in de transitiefase juist zo belangrijk zijn voor
investeringen in de particuliere sector, worden er door aangetast. Daarnaast zijn het
vooral werknemers met lage inkomens, die er de dupe van worden, wanneer lonen niet
geïndexeerd zijn (zie tevens paragraaf 2.4.2). Ten tweede dreigt inflatie de signaalfunctie
van prijzen te ondermijnen. Het effect van een relatieve verandering tussen bepaalde
prijzen wordt door een algemene stijging van het prijspeil onduidelijk.
In alle vier de Visegrad landen is het macro economische beleid dan ook gericht op het
bestrijden van inflatie. Dit gebeurt door het voeren van een krap monetair beleid en een
restrictief budgettair beleid (Eatwell, 1995 182). Het budgettaire beleid is er tevens op
gericht het begrotingstekort onder controle te krijgen om zo voor macro-economische
stabiliteit te zorgen (de laatste jaren lijkt dit beleid zijn vruchten af te werpen, gezien de
ontwikkeling van het begrotingstekort in de Visegrad landen, zie tabel 2.6).
Het uitbreiden van de steun aan de landbouw brengt onherroepelijk een stijging van de
overheidsuitgaven met zich mee. Volgens Tangermann is de behoefte aan macro-economische stabiliteit te belangrijk om in gevaar te worden gebracht door stijgende uitgaven aan
de landbouw;
"The more urgent the need is to secure macro-economie stability, the more important it is
to limit fiscal exposure resulting from agricultural policies" (Tangermann, 1994 blz 23).
Daar komt nog bij dat een overheidstekort, dat kan ontstaan als gevolg van een grotere
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steun aan de landbouw, in de landen in transitie waarschijnlijk schadelijker voor de
economie is dan in landen, die al een markteconomie hebben. De leningen, die de
overheid afsluit om deze steun te financieren, verdringen vaak de vraag van particulieren
naar krediet, omdat de besparingen over het algemeen laag zijn. Bovendien functioneert
de markt voor obligaties nog niet goed. Dit heeft tot gevolg dat de centrale bank het
overheidstekort moet financieren door de geldhoeveelheid te laten toenemen. In Polen
schat men dat een stijging van het tekort met één procent zodoende tot een stijging van de
geldhoeveelheid leidt met zeven procent. Het overheidstekort in de Visegrad landen heeft
dan ook een grotere invloed op de inflatie dan in westerse landen (The Economist, 1994
blz 14).
Tabel 2.6 Het begrotingstekort als percentage van het BNP in de Visegrad landen
1993

1994

Polen

-2.9%

-2.6%

-3.1%

Hongarije

-5.9%

-5.8%

-3.5%

Tsjechië

0.1%

1.0%

0.0%

Slowakije

-6.8%

-5.7%

-4.7%

1995(v)

Bron: Europese Commissie, 1995a blz 4 <ïn ÜECD, 1995a blz 18 b

Tangermann onderscheidt twee "trade offs" of afwegingen, die van belang zijn bij het
uitbreiden van de huidige inkomens- of prijssteun aan de landbouw (Tangermann, 1994
blz 21).
Allereerst hebben beleidsmaatregelen, die gericht zijn op het bestrijden van een
actueel economisch en sociaal probleem in een bepaalde sector, onherroepelijk een
inkomensherverdeling tussen sectoren tot gevolg. Maatregelen, die ontworpen zijn om de
sociale omstandigheden in de landbouw op korte termijn te verbeteren, gaan bijvoorbeeld
de inkomensproblemen van de agrarische beroepsbevolking tegen ten koste van inkomens,
die in het overige deel van de economie verdiend worden. Het is volgens Tangermann een
illusie te denken dat inkomens in een bepaalde sector door beleidsmaatregelen verhoogd
kunnen worden, zonder dat dit inkomens in andere sectoren verlaagt.
Ten tweede moet men de afweging maken tussen korte termijn verbeteringen en
lange termijn problemen, die door het beleid in kwestie gecreëerd worden. De pogingen
om de economische omstandigheden in de landbouw te verbeteren door het geven van
kredietsubsidies brengen bijvoorbeeld het gevaar met zich mee dat kapitaal wordt geïnvesteerd in ondernemingen of bedrijven met een lagere produktiviteit dan elders het geval is.
Kredietsubsidies dreigen zo de produktiviteit in de economie op de lange termijn te
verminderen.
Om naast deze kwalitatieve punten een kwantitatieve indicatie te krijgen van de ruimte,
die de Visegrad landen eventueel hebben om hun steun aan de landbouw uit te breiden,
kan men een vergelijking met de EU maken. In tabel 2.7 zijn de landbouwuitgaven als
percentage van het BNP en als percentage van de totale overheidsuitgaven van de
Visegrad landen en de EU met elkaar vergeleken.
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Tabel 2.7 De totale steun aan de landbouw als percentage van het BNP en de
overheidsuitgaven in de Yisegrad landen en de EU in 1993.
L/BNP

L/O

Polen1

3.0%2

9.0 %2

6.3%

Hongarije

1.7%

3.1%

6.4%

Tsjechië

0.5%

1.1%

3.3%

Slowakije

3.8%

6.8%

5.8%

EU

0.7%3

1.2%3

2.5%

BAP/BNP

L=Landbouwuitgaven, 0=Overheidsuitgaven, BAP=Bruto Agrarisch Produkt
Bron: Europese Commissie, 1995a voor BNP en BAP
Europese Commissie, 1995bcde voor L van Visegrad landen
Europese Commissie, 1995f voor L van EU
Eatwell, 1995 voor O van Visegrad landen
Europese Commissie, 1995g voor O van EU
lcijfers voor Polen gelden voor 1994
2
inclusief uitkeringen voor gepensioneerden
3
exclusief landbouwuitgaven, die buiten het GLB om, dus op nationaal niveau, worden gegeven

Bij de tabel dienen twee opmerkingen gemaakt te worden. De hoge percentages voor
Polen komen vooral tot stand door de hoge uitgaven aan uitkeringen voor gepensioneerde
boeren (dit is 72.4% van de totale steun aan de landbouw). Wanneer deze uitkeringen niet
worden meegerekend in de steun aan de landbouw, komen de percentages voor Polen uit
op: L/0=2.5% en L/BNP=0.8%. In de percentages voor de EU is alleen de steun aan
de landbouw opgenomen, die in het kader van het GLB wordt gegeven. Zij geven dus een
onderschatting van de werkelijke percentages, omdat de steun, die op nationaal niveau
wordt gegeven, niet is meegerekend. De steun, die door de EU wordt gegeven, vormt
echter voor alle lidstaten het grootste deel van de totale steun aan de landbouw.
Uit de tabel blijkt dat alleen Tsjechië naar verhouding minder steun aan de
landbouw geeft dan de EU. Voor de overige drie landen zijn de percentages hoger (zelfs
als bij Polen de pensioenuitkeringen niet worden meegerekend). Het feit dat de
landbouwuitgaven van de overheid als percentage van de totale overheidsuitgaven en van
het BNP al relatief hoog zijn, zou kunnen duiden op een geringe mogelijkheid de steun
aan de landbouw nog verder uit te breiden. Hierbij dient wel in ogenschouw genomen te
worden dat de landbouw in de Visegrad landen een belangrijker sector is dan in de EU,
getuige het grotere deel dat het BAP van het BNP uitmaakt (zie de tabel). Men zou dit
aan kunnen voeren als een rechtvaardiging voor het grotere aandeel dat de
landbouwuitgaven in het BNP en in de overheidsbegroting in de Visegrad landen hebben.
De theorie van de politieke economie omtrent de totstandkoming van landbouwbeleid (zie
paragraaf 2.5) voorspelt echter dat hoe kleiner het aandeel van de landbouw in het BNP
wordt, hoe meer steun er aan de agrarische sector gegeven zal worden (Anderson &
Hayami, 1986 blz 112, zie verder 2.5.1). In dit licht is het dan ook opvallend dat in
Polen, Hongarije en Slowakije de landbouwuitgaven als percentage van de overheidsuitgaven en het BNP hoger zijn dan in de EU. Dit zou erop kunnen wijzen dat de
mogelijkheden voor een uitbreiding van de steun aan de landbouw beperkt zijn, omdat dit
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ten koste gaat van steun aan andere sectoren (industrie en dienstensector), die in
vergelijking met de EU waarschijnlijk al laag is. Het verzet uit deze sectoren voor een
verdere aantasting van de steun zal daarom naar verwachting groot zijn.
2.4.2 De gevolgen voor de consument
Naast de macro-economische gevolgen en de consequenties voor de overheidsfinanciën
van een grotere steun aan de landbouw, is het belangrijk te weten welke invloed de
uitbreiding van steun heeft op micro-niveau, d.w.z. voor het individu als belastingbetaler
en consument. Veel hangt af van de wijze waarop de landbouw gesteund wordt. Zoals uit
paragraaf 2.3 is gebleken, gebeurt dit momenteel in de Visegrad landen op een aantal
manieren. De vier belangrijkste zijn;
- het hanteren van minimum prijzen (vooral in Polen en Slowakije)
- het instellen van invoertarieven of quota (in alle landen)
- het geven van exportsubsidies (vooral in Hongarije)
- het verstrekken van directe inkomenssteun (in Slowakije en Tsjechië voor boeren in
achtergebleven gebieden en in Polen in de vorm van pensioenen voor oudere boeren).
De minimumprijzen en mvoerrestricties zijn met name gericht op het garanderen van een
redelijke prijs voor agrarische produkten aan bedrijven in de landbouw. Van exportsubsidies gaat ook een prijsverhogend effekt uit op de binnenlandse agrarische markt, doordat
overschotten worden weggewerkt, die anders een neerwaarste druk op de prijzen zouden
kunnen uitoefenen. Daarnaast worden exporteurs van landbouwprodukten door deze
subsidies op een directe manier gesteund. Het verstrekken van directe inkomenssteun
heeft tot slot geen of slechts een gering effekt15 op prijzen, maar zorgt voor
rechtstreekse steun aan agrarische producenten.
Directe inkomenssteun komt ten laste van het budget. Consumenten van voedselprodukten
kunnen hierdoor eventueel geconfronteerd worden met een belastingverhoging om deze
uitgaven te financieren, maar ondervinden er niet rechtstreekse schadelijke gevolgen door.
Dit is anders bij minimumprijzen, exportsubsidies16 en mvoerrestricties. De kosten
hiervan komen slechts voor een deel ten laste van het budget (denk bijvoorbeeld aan
opslagkosten van interventievoorraden en administratiekosten bij mvoerrestricties). Voor
een belangrijk deel worden de kosten van de prijssteun en invoerbescherming voor
agrarische producenten echter afgewenteld op de consument van agrarische produkten, in
de vorm van hogere prijzen. In figuur 2.2 is met behulp van de welvaartstheorie, die
tevens in paragraaf 2.1 is gebruikt, de afname van het consumentensurplus weergegeven
als gevolg van het instellen van een minimumprijs.

15

Men zou zich kunnen voorstellen dat door de directe inkomenssteun sommige boeren bepaalde gewassen
blijven telen, waar ze zonder deze steun mee gestopt zouden zijn. Daarnaast zou de inkomenssteun gebruikt
kunnen worden voor investeringen in nieuwe technologie, waardoor de produktie per hectare of per dier
toeneemt. Dit kan eventueel voor een neerwaarste druk op de prijzen voor agrarische produkten zorgen.
16

Exportsubsidies komen voor het grootste deel ten laste van het budget. In de Praktijk worden ze echter
vaak gebruikt om binnenlandse prijzen te beïnvloeden, bijvoorbeeld in Hongarije.
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Figuur 2.2 De gevolgen van een minimumprijs voor het consumentensurplus

De producenten worden door de minimumprijs gesteund, hetgeen tot uiting komt in een
stijging van het producentensurplus met de oppervlakte ABCE. Het consumentensurplus
neemt echter af (consumenten moeten nu een hogere prijs voor voedselprodukten betalen)
met de oppervlakte ABDE. Vanaf 1992 hebben alle Visegrad landen zich bediend van
minimumprijzen en invoertarieven. De gevolgen van deze vormen van steun voor de
consument zijn afhankelijk van het percentage van zijn inkomen, dat hij aan voedsel
uitgeeft. Tabel 2.8 geeft hier een overzicht van.
Tabel 2.8 Voedseluitgaven als percentajge van het inkomen in 1994
voedseluitgaven als % v.h. inkomen
Polen

30

Hongarije

31

Tsjechië

32

Slowakije

38

EU

22

Bron: Europese Commissie, 1995a blz 5

Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde percentage van het inkomen, dat aan voedsel
uitgegeven wordt, in de Visegrad landen hoger ligt dan in de EU. Voor consumenten met
een laag inkomen is het aandeel dat voedseluitgaven hebben aanzienlijk groter. Gepensioneerden in Polen besteden bijvoorbeeld soms meer dan 60% van hun inkomen aan
voedsel.
Een verhoging van garantieprijzen en invoertarieven in de Visegrad landen,
waardoor de prijs van agrarische eindprodukten stijgt, heeft gezien het grote aandeel van
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de voedseluitgaven in de totale uitgaven een hoge inflatie en dientengevolge een forse
koopkrachtdaling tot gevolg. In de transitiefase is juist een koopkrachtstijging van de
bevolking vereist om de produktie in de gehele economie weer op het oude niveau te
krijgen. Volgens Tangermann vormt de hoogte van de voedseluitgaven dan ook een
belangrijke beperking voor het verhogen van de prijzen voor agrarische produkten
(Tangermann, 1994 blz 22)
2.5 De politieke economie omtrent de totstandkoming van landbouwbeleid
Zoals uit het voorgaande is gebleken, vormen de financiële middelen die de regeringen in
de Visegrad landen ter beschikking staan en de hoge voedseluitgaven van de consument
een rem op een verdere verhoging van de steun aan de landbouw. Landbouwbeleid wordt
echter door meerdere factoren bepaald. In de politieke economie wordt een aantal van
deze factoren bestudeerd. In deze paragraaf zullen eerst de resultaten uit de literatuur
worden behandeld. Daarna komen de implicaties voor het landbouwbeleid in de Visegrad
landen aan de orde.
2.5.1 Resultaten uit de literatuur
Anderson & Hayami tonen aan dat er een verband is tussen de mate waarin een land zijn
landbouw beschermt en de fase van economische ontwikkeling, waarin het betreffende
land zich bevindt (Anderson & Hayami, 1986 blz 113). Voor een groot aantal landen
geldt dat hoe hoger de mate van economische ontwikkeling is, hoe groter de bescherming,
die aan de landbouw gegeven wordt. In landen als Duitsland, Frankrijk en Italië ging
economische groei als gevolg van industrialisatie in de tweede helft van de negentiende
eeuw hand in hand met een toenemende protectie van de landbouw. Een zelfde ontwikkeling valt waar te nemen voor oost Aziatische landen als Japan, Taiwan en Zuid Korea, die
zich grotendeels in de twintigste eeuw hebben geïndustrialiseerd. De economische groei in
de jaren zeventig in de olie exporterende landen ging in veel gevallen eveneens gepaard
met een grotere steun aan de landbouw. De belangrijkste uitzonderingen op dit verschijnsel zijn Nieuw Zeeland en Australië, waar ondanks de hoge graad van economische
ontwikkeling weinig steun aan de landbouw wordt gegeven.
Swinnen ziet vooral de relatieve inkomensdaling in de landbouw in vergelijking met
andere sectoren als reden voor een grotere steun aan de agrarische sector (Swinnen,
1994a blz 18). Wanneer de inkomens in de landbouw dalen, stijgt het marginale nut dat
boeren aan hun inkomen ontlenen. De reactie van boeren op overheidsinterventie zal
daarom sterker zijn omdat dit ingrijpen een groter marginaal effekt op hun welvaart heeft.
Overheidsbeleid, dat erop gericht is het inkomen van boeren te ondersteunen zal dan ook
sterke politieke bijval krijgen van degenen, die van dit beleid profiteren. Om dit beleid te
financieren zullen andere sectoren belast moeten worden. Swinnen veronderstelt dat de
inkomens van mensen in de overige sectoren stijgen ten opzichte van de agrarische
beroepsbevolking. Hierdoor zal het verzet tegen deze belasting minder worden. Deze
gecombineerde effecten zullen de regering, of de politici, die hun electorale achterban
willen vergroten, ertoe brengen de steun aan de landbouw uit te breiden. Swinnen
onderscheidt zes omstandigheden waaronder deze uitkomst sneller gerealiseerd wordt en
sterker zal zijn (Swinnen, 1994a blz 18).
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(1) Een klein overheidstekort; bij een groot overheidstekort zal de druk op de regering om
bezuinigende maatregelen door te voeren groter zijn, hetgeen resulteert in meer verzet
onder de bevolking tegen een hogere steun aan de landbouw, omdat dit nog een extra
belasting vormt voor de niet-agrarische sector.
(2) Het aantal boeren is klein, bij een afname van het aantal boeren wordt de belasting
per hoofd van de bevolking in de niet-agrarische sector lager bij een vast bedrag dat als
steun aan de boeren wordt gegeven.
(3) Het aandeel van de voedseluitgaven in de totale consumentenuitgaven is laag. Met een
afname van dit aandeel zullen de negatieve gevolgen van een invoertarief of een
minimumprijs voor de consument kleiner zijn en zullen deze maatregelen dientengevolge
op minder verzet stuiten bij consumenten.
(4) De agrarische produktiefactoren hebben een vast karakter. Als er weinig alternatieve
economische activiteiten voor de landbouw op het platteland zijn en de produktiefactoren
arbeid, kapitaal en grond dus niet erg mobiel zijn, zal de agrarische beroepsbevolking een
grote druk uitoefenen op de overheid om de landbouw te steunen in perioden waarin het
slecht gaat.
(5) De inkomens, die buiten de landbouw verdiend worden, zijn hoger. Hoe hoger de
economische groei in de industriële- of dienstensector, hoe lager de relatieve welvaartsdaling door de belasting voor de niet-agrarische sectoren.
(6) De zelfvoorzieningsgraad van de landbouw is laag. Exportsubsidies zijn lasten voor
het budget, terwijl invoertarieven juist een bron van inkomsten voor regeringen kunnen
zijn.
2.5.2 Implicaties voor het landbouwbeleid in de Visegrad landen
Swinnen probeert aan de hand van het voorgaande een voorspelling te maken over de
toekomstige steun aan de landbouw in de Visegrad landen (Swinnen, 1994b blz 19).
Door privatisering zal volgens hem het vaste karakter van produktiefactoren
toenemen naarmate meer mensen, die werkzaam zijn in de landbouw, eigenaar worden
van vaste activa als land en gebouwen. Hierdoor wordt hun inkomen gevoeliger voor
schokken in de agrarische sector, hetgeen aanzet tot het ontplooien van meer politieke
activiteit (lobbygedrag en het zich organiseren in politieke verenigingen). Dit brengt
politici ertoe te pleiten voor een protectionistischer landbouwbeleid.
Als de groei in de niet-agrarische sectoren toeneemt, treedt een aantal effecten
tegelijkertijd op. Ten eerste zal deze groei voor een verandering van de
voedselconsumptie zorgen. Dit kan leiden tot een zogenaamd J-curve effekt; als de gehele
economische groei toeneemt, zal de binnenlandse vraag naar inkomenselastische
produkten, zoals vlees en zuivelprodukten, stijgen, hetgeen een tijdelijke verbetering van
de winstgevendheid in de agrarische sector op de middellange termijn tot gevolg kan
hebben. Op de lange termijn, als deze groei aanhoudt, zal de vraag naar deze produkten
minder elastisch worden, resulterend in een neerwaartse druk op agrarische inkomens. Dit
brengt op de lange termijn een verschuiving naar meer protectionisch beleid teweeg.
Ten tweede zal, wanneer de economische groei toeneemt, het aandeel van de
voedseluitgaven in de totale uitgaven dalen. Hierdoor neemt de neerwaarste druk, die
voedselprijsstijging hebben op de welvaart, af en wordt het verzet van de consument tegen
protectionistisch ingrijpen door de overheid minder.
Ten derde zal economische groei in niet-agrarische sectoren de arbeidsmobiliteit in
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de landbouw doen toenemen omdat de mogelijkheden om buiten de agrarische sector werk
te vinden zullen toenemen. Investeringen in de infrastructuur en in communicatiemiddelen
op het platteland zullen deze mobiliteit nog vergroten en het vaste karakter van arbeid
verminderen. Dit zal de vraag naar bescherming van de landbouw tegengaan.
Verder stelt Swinnen dat een sector, die kapitaalintensief is in de produktie, meer
bescherming van de overheid kan verwachten omdat de 'gevestigde belangen' groter zijn,
waardoor de politieke activiteit van deze sector sterker zal zijn (Swinnen, 1994a blz 20).
Terwijl de omvang van de agrarische sector in termen van het aantal boerenbedrijven
afneemt met economische groei, zal de omvang van investeringen juist de neiging hebben
te stijgen. Hierdoor wordt het belang van overheidssteun aan de landbouw per hoofd van
de agrarische beroepsbevolking groter, terwijl tegelijkertijd, zoals reeds eerder is
opgemerkt, de belasting om deze steun te financieren per hoofd af zal nemen.
Swinnen verwacht op grond van déze factoren (waarbij met name de privatisering van
belang is) dat de vraag naar een overheidsbeleid, dat de landbouw steunt, in de komende
jaren sterker zal worden. Hij besluit met te zeggen dat;
"a relatively rapidly developing private agriculture sector might shift agricultural policies
towards supporting producers in those sectors where consumer and budgetary impacts are
relatively smaller, and private production is most important" (Swinnen, 1994 blz 21).
Bij zijn beschouwing van de implicaties van de in paragraaf 2.5.1 genoemde factoren
voor het landbouwbeleid in de Visegrad landen laat Swinnen het overheidstekort
achterwege. Zoals uit tabel 2.6 blijkt, is het overheidstekort, behalve in Tsjechië, wel
degelijk een factor om rekening mee te houden. In Polen, Hongarije en Slowakije is er in
de laatste jaren wel een daling opgetreden, maar bedraagt het tekort nog steeds zo'n 4%
van het BNP en is het nog altijd onderhevig aan de druk van verhoogde
overheidsuitgaven, die voor compensatie moeten zorgen voor de problemen in de
transitiefase.
Daarnaast lijkt het vermogen van de niet-agrarische sectoren in de Visegrad landen
om als "melkkoe" te dienen voor het genereren van steun aan de landbouw voorlopig
gering. In de transitiefase is de produktie in de industriële sector namelijk meer gedaald
dan in de landbouw (Tangermann, 1994 blz 11).
Tot slot lijkt het dalen van het comparatieve voordeel van de landbouw, door
Hayami genoemd als een aanleiding voor het geven van steun (Anderson & Hayami, 1986
blz 113), zich niet in alle Visegrad landen voor te doen. Hongarije en in iets mindere
mate Slowakije beschikken over grote gebieden vruchtbare grond en een structuur van
grote agrarische bedrijven, die mogelijk schaalvoordelen in de produktie kunnen halen.
Het is denkbaar dat deze twee landen een blijvend comparatief, voordeel in de agrarische
produktie zullen hebben, vergelijkbaar met dat van landen in de CAIRNS groep17
Van de punten, die Swinnen noemt en die aanleiding kunnen zijn voor het geven van
landbouwsteun, vormt de privatisering van agrarische bedrijven wellicht op korte termijn
de belangrijkste. De agrarische beroepsbevolking voelt zich nu meer dan voorheen

17

Een belangengroep van voedselexporterende landen, lid zijn onder meer Australië, Nieuw Zeeland,
Argentinië.
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betrokken bij het bedrijf waarin zij werkt, waardoor vaak een groter beroep op de
overheid wordt gedaan voor ondersteunende maatregelen. De overige implicaties, zoals
Swinnen ze geeft, en die vooral het gevolg zijn van een algemene economische groei,
zullen niet zozeer op de korte termijn plaatsvinden. Het is echter wel waarschijnlijk dat,
indien de economische groei aanhoudt en de groei in de landbouw hierbij achterblijft, de
bereidheid steun te geven aan de agrarische sector op lange termijn toeneemt. Wanneer
men de situatie in de landbouw en in de gehele economie van de Visegrad landen in
beschouwing neemt en hier de theorie omtrent de totstandkoming van landbouwbeleid op
toepast, lijken de meeste punten te wijzen op een toenemende druk de landbouw te
steunen en een grotere acceptatie ervan onder beleidsmakers en de bevolking. Onduidelijk
is nog in welke mate daadwerkelijk een protectionistischer beleid tot stand komt en in
welk tempo dit gebeurt.

2.6 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de steun aan de landbouw in de Visegrad landen
geschetst. Sinds de algemene liberalisering van de communistische landbouw begin jaren
negentig, is deze steun langzaam toegenomen. Een eventuele verdere stijging van de steun
in de toekomst, om de produktie weer op het oude niveau te krijgen, zal bemoeilijkt
worden door een aantal factoren.
Zo dreigen er door het voeren van een protectionistischer landbouwbeleid macroeconomische onevenwichtigheden te ontstaan. De inflatie kan door verhoogde
overheidsuitgaven aan de landbouw worden aangewakkerd en het begrotingstekort kan
onder druk komen te staan. Ook zal een verhoging van de steun aan de landbouw een
inkomensherverdeling tussen sectoren tot gevolg hebben, omdat mensen in niet-agrarische
sectoren worden belast om deze steun te kunnen financieren. Daarnaast brengt het
ingrijpen van de overheid in de agrarische sector het gevaar met zich mee dat kapitaal
wordt geïnvesteerd in ondernemingen met een lagere produktiviteit dan elders in de
economie het geval is. Deze macro-economische onevenwichtigheden zijn des te ernstiger
voor de economieën van de Visegrad landen omdat deze zich nog bevinden in de
transitiefase, die toch al gepaard gaat met instabiliteit en onzekerheden.
Naast deze macro-economische problemen zijn er ook nadelige gevolgen van een
grotere steun aan de landbouw op micro niveau, dat van de consument. Deze wordt bij
meer prijssteun namelijk geconfronteerd met een koopkrachtdaling, die aanzienlijk kan
zijn, gezien het grote aandeel van het inkomen dat aan voedsel besteed wordt. In de
transitiefase is juist een koopkrachtstijging van groot belang om de effectieve vraag, en
zodoende de produktie, aan te zwengelen.
Het landbouwbeleid wordt tevens begrensd door de financiële middelen, die de
overheid ter beschikking staan. Wanneer gekeken wordt naar de overheidsuitgaven aan de
landbouw als percentage van de totale overheidsuitgaven en als percentage van het BNP,
blijkt dat deze voor Polen, Hongarije en Slowakije hoger zijn de voor de EU. Dit lijkt
erop te wijzen dat de ruimte, die deze drie landen hebben om de steun aan de landbouw
te verhogen, gering is.
Tegenover deze beperkingen staan de bevindingen uit de theorie van de politieke
economie omtrent de totstandkoming van landbouwbeleid. Hieruit blijkt dat naarmate een
land een hogere graad van economische ontwikkeling bereikt, het zijn landbouw meer zal
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gaan steunen. Hoewel er momenteel sprake is van een aanzienlijke economische groei in
de Visegrad landen (zo'n 3 tot 5%), is de draagkracht van de niet-agrarische sectoren om
de steun aan de landbouw te kunnen financieren nog niet erg groot. Economische groei
zal waarschijnlijk pas op de lange termijn een substantiële toename van de steun aan de
landbouw toelaten. Wat misschien wel een tot een grotere druk kan leiden op beleidsmakers om de landbouw meer te beschermen, is het privatiseringsproces in de agrarische
sector. Hierdoor raakt de agrarische beroepsbevolking meer betrokken bij de economische
ontwikkelingen in de landbouw.
Al met al blijkt dus uit dit hoofdstuk dat een aantal zaken zeer knellend werkt voor een
uitbreiding van de steun aan de landbouw in de Visegrad landen. Deze hebben enerzijds
te maken met de nog enigszins instabiele situatie van de transitie-economie en anderzijds
met het feit dat de overheid en de niet-agrarische sectoren eenvoudigweg (nog) niet over
de financiële middelen beschikken, die een grotere bescherming van de landbouw
mogelijk maken.
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3 De toetreding tot de Europese Unie
Tijdens de Europese Top in Essen in december 1994 hebben de leiders van de lid-staten
van de Europese Unie (EU) opnieuw verklaard dat zij positief staan tegenover een
uitbreiding van de Unie met een aantal landen in centraal en oost-Europa18. Dit kwam
daarvoor reeds tot uitdrukking in het afsluiten van zogenaamde associatie akkoorden
tussen deze landen en EU. Deze hebben als doel door middel van een nauwe
samenwerking uiteindelijk te komen tot een toetreding van de geassocieerde landen. De
vier Visegrad landen lijken hiervoor het eerst in aanmerking te komen, gezien het feit dat
zij het verst gevorderd zijn in het transitieproces van een plan- naar een markteconomie.
Wanneer deze toetreding plaats zal vinden is nog niet duidelijk, maar dat dit voor het jaar
2000 geschiedt, lijkt uitgesloten.19
Voor het landbouwbeleid in de Visegrad landen heeft de toetreding grote gevolgen.
Het nationale beleid van de landen zal dan namelijk voor een groot deel worden
vervangen door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Zoals uit het
vorige hoofdstuk is gebleken spelen de Visegrad landen hier reeds op in door in het eigen
landbouwbeleid zoveel mogelijk de instrumenten en mechanismen te gebruiken, die ook in
het GLB gehanteerd worden. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de vraag
welk landbouwbeleid in de Visegrad landen het meest geschikt is met het oog op de
toekomstige toetreding tot de EU. Allereerst zal het huidige GLB worden beschreven en
de richting waarin zij zich ontwikkelt. Daarna zullen de consequenties van de toepassing
van het GLB op de landbouw in de Visegrad landen worden behandeld. In dit kader
komen de gevolgen voor de produktie, consumptie en het budget aan de orde en de
ervaringen uit voorgaande toetredingen. Tot slot wordt aan de hand van het voorgaande
onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van enkele strategieën met het oog op de
toekomstige toetreding.

3.1 Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Om er achter te komen welk landbouwbeleid de Visegrad landen kunnen voeren in de
aanloop naar de toetreding, is het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn met
de kenmerken van het GLB. Hieronder wordt het GLB in haar huidige vorm beschreven.
Achtereenvolgens komen aan de orde; de doelstellingen en beginselen, de werking, de
recente hervormingen en de factoren, die voor verdere veranderingen in de toekomst
kunnen zorgen.

De vier Visegrad landen, Roemenië, Bulgarije, Slovenië en de drie Baltische staten hebben te kennen
gegeven op termijn lid te willen worden van de EU.
19

De verschillende wet- en regelgeving in de Visegrad landen dient op veel terreinen te worden aangepast
aan de communautaire regels van de EU, alvorens toetreding plaats kan vinden. Ingevoerde produkten van
andere lid-staten dienen bijvoorbeeld op dezelfde manier behandeld te worden als produkten van eigen makelij.
Daarnaast moeten de eigen produkten aan bepaalde communautaire normen voldoen alvorens ze verhandeld
kunnen worden etc. De ervaring met de toetreding van eveneens relatief arme landen als Griekenland, Spanje en
Portugal leert dat door dit aanpassingsproces na de aanvraag nog vijf a tien jaar voorbij kunnen gaan voordat de
werkelijke toetreding plaatsvindt.
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3.1.1 De doelstellingen en beginselen
Het GLB is ontwikkeld in de periode 1958-1968, door de toen nog 6 lidstaten tellende
Europese Gemeenschap20. Uitgangspunt vormde het verdrag van Rome, dat op 1 januari
1958 van kracht werd. Volgens dat verdrag kon de landbouw niet aan "het vrije spel van
de economische krachten" worden overgelaten(Heringa, 1994 blz. 28).
Op de conferentie in Stresa(1958) werden onder leiding van de Nederlander S.L.
Mansholt de hoofdlijnen uitgezet voor het GLB, dat binnen een termijn van twaalf jaar
zou moeten worden ontwikkeld. De artikelen 38 tot en met 47 van het Verdrag van Rome
worden gezien als de 'grondwet' van de Europese landbouwpolitiek. In artikel 39 zijn de
volgende doelstellingen van het landbouwbeleid aangegeven:
- de produktiviteit in de landbouw moet toenemen. De produktiefactoren grond, arbeid
en kapitaal moeten zo optimaal mogelijk gebruikt worden;
- de bevolking, werkzaam in de landbouw, moet mede door die produktiviteitsgroei van
een redelijke levensstandaard verzekerd zijn. Dit betekent een redelijk inkomen voor
boeren, tuinders en alle anderen die in de land- en tuinbouw werkzaam zijn;
- de landbouwmarkten moeten gestabiliseerd worden. Vraag en aanbod van
landbouwprodukten moeten op elkaar worden afgestemd, zodat er geen langdurige
overschotten of tekorten ontstaan;
- de voedselvoorziening moet worden veiliggesteld;
- de consumenten moeten verzekerd zijn van een voedselpakket tegen redelijke prijzen.
Het GLB is op 1 juli 1968 voltooid. Het steunt op een aantal beginselen(Stichting Europa
Centrum, 1993 blz 12).
Allereerst is er één Europese markt met vrij handelsverkeer. De grenzen tussen de
inmiddels 15 lidstaten zijn afgebroken zodat elk produkt zonder belemmeringen binnen de
EU vervoerd kan worden. Dit betekent echter niet dat een zelfde produkt overal in de
Unie evenveel kost. Transportkosten, BTW tarieven, uiteenlopende winstmarges van de
detailhandel enz. zijn hiervan de oorzaak. De eenheid van markt houdt verder in dat voor
de invoer uit derde landen in alle 15 lidstaten dezelfde gemeenschappelijke douanetarieven
en invoerheffingen gelden.
Een tweede beginsel van de EU landbouwpolitiek is de communautaire preferentie.
Dit betekent dat bij aankoop van agrarische produkten de voorkeur uitgaat naar produkten
die binnen de Unie zijn geproduceerd. Deze voorkeur wordt gerealiseerd door bij de
invoer de hoogte van de tarieven zo te bepalen dat de invoerprijs steeds iets hoger ligt dan
de interne prijs.
Tenslotte is er de financiële solidariteit. Dit houdt in dat de lasten van het beleid
gezamenlijk worden opgebracht door de lidstaten(Mookhoek & Buck, 1994 blz 123).
Sommige landen zijn netto betalers aan het GLB zijn en anderen netto ontvangers. De EU
streeft er wel naar deze netto betalingen en netto ontvangsten binnen de perken te houden,
om eventuele spanningen tussen lidstaten zoveel mogelijk te voorkomen.

Sinds 1 november 1993 wordt de Europese Gemeenschap(EG) Europese Unie(EU) genoemd.

45

3.1.2 De werking
Het GLB kan worden onderverdeeld in het markt-en prijsbeleid aan de ene kant en het
structuurbeleid aan de andere kant.
Markt-en prijsbeleid
Bij het totstandkomen van het GLB in de jaren 60 is voor sommige produkten gekozen
voor een systeem van zgn. 'zware marktordening'. Dit systeem geldt met name voor
zuivel, graan, rundvlees en suiker en in een wat andere vorm voor wijn en olijfolie. Voor
zware marktordeningsprodukten wordt een prijsgarantie geboden. Deze wordt gerealiseerd
door bij invoer variabele heffingen te hanteren en door de mogelijkheid produkten tegen
een vooraf vastgestelde prijs aan te bieden aan interventiebureaus. Bij export naar landen
buiten de EU kunnen exporteurs zich bedienen van restituties ten laste van de EU indien
de prijs in de EU hoger is dan wereldmarktprijs (De Bont, 1994 blz 52).
Wat betreft het markt en prijsbeleid kunnen de produkten die niet onder een zware
marktordening vallen globaal in vier groepen worden verdeeld (Post, 1994 blz 65).
De eerste groep wordt gevormd door produkten met een lichte marktordening. Hierbij
vormt de bescherming aan de grens het meest kenmerkende element van de
marktordening. Dit is het geval bij marktordeningen voor varkensvlees, pluimveevlees,
eieren, verse groenten en vers fruit.
Bij de tweede groep zijn toeslagen het meest kenmerkende element van de
bescherming. Produkten die tot deze groep behoren zijn onder meer verwerkte groenten
en fruit, textielvezels, zaaizaden en tabak.
Schape- en geitevlees vormen een derde groep omdat hun regeling met zowel
grensbescherming als toeslagen een gemengd karakter heeft.
De vierde groep bestaat uit produkten waarvoor geen regeling bestaat. Hiertoe
behoren onder meer aardappelen en sierteeltprodukten.
Het marktordeningsmechanisme voor zware marktordeningsprodukten werkt als volgt.
Allereerst wordt er een richtprijs vastgesteld. Dat is de prijs die de boer eigenlijk moet
kunnen halen op de afzetmarkt. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de
produktie ontwikkeling. Wordt voor een bepaald jaar een stijging van de produktie
verwacht, dan kan dit een neerwaartse druk op de richtprijs tot gevolg hebben. De richtprijs is geen garantieprijs en het blijft elk jaar weer de vraag of de produktie tegen de
richtprijs verkocht kan worden.
Het tweede belangrijke prijsbegrip is de interventieprijs, die in feite een bodem in
de markt legt. Tegen deze prijs worden, wanneer de markt al dan niet tijdelijk onder druk
staat, produkten overgenomen door de interventiebureaus. De interventieprijs is dus wel
een garantieprijs voor de boer omdat de overheid intervenieert als koper indien de
werkelijke marktprijs beneden het interventieniveau daalt. Na opslag kan het produkt later
weer op de markt komen. De interventieprijs wordt van de richtprijs afgeleid en ligt er
een bepaald percentage onder. Naast de zware marktordeningsprodukten, komen ook
enkele lichte marktordeningsprodukten zoals olijfolie, koolzaad en zonnebloemzaad,
groenten en fruit, tabak en (zeer incidenteel) varkensvlees in aanmerking voor aankoop
door interventiebureaus.
Het derde prijsbegrip is de drempelprijs (voor eieren wordt dit de sluisprijs
genoemd, voor groenten en fruit de referentieprijs). Het is de minimumprijs waarvoor
produkten uit niet-EU landen mogen worden ingevoerd en is gelijk aan de richtprijs van
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een produkt verminderd met een coëfficiënt voor transport- en verwerkingskosten. Is de
werkelijke invoerprijs lager dan het drempelniveau, dan wordt een heffing opgelegd. De
drempelprijs wordt zodanig vastgesteld dat producenten in die EU-streken met de grootste
tekorten voor het betreffende produkt nog altijd de richtprijs kunnen halen.
Figuur 4.1 geeft een inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende prijzen.
Figuur 4.1 De agrarische prijzen in het zware marktordeningsmechanisme
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Als het aanbod van een bepaald produkt boven de vraag uitgroeit, treedt het volgende
mechanisme in werking. De interventieprijs geeft een garantie voor de prijsdaling.
Vervolgens probeert men de export te vergroten en de invoer af te remmen. Als de
wereldmarktprijs lager is dan de interne EU prijs, hetgeen meestal het geval is, wordt de
export gestimuleerd via restituties die het prijsverschil goed maken. Uitgaand van het
principe communautaire preferentie, wordt de invoer uit derde landen belast met een
heffing, die in het algemeen hoger is dan de restitutie en die het verschil tussen de (lage)
wereldmarktprijs en de (hoge) EU prijs wegneemt. Op deze manier werkt het GLB
eventuele overschotten weg.
Het structuurbeleid
In het verdrag van Rome was een belangrijke rol toebedeeld aan het structuurbeleid. De
structuur van de landbouw in de EU werd en wordt namelijk nog steeds gekenmerkt door
een grote diversiteit. Er kan een grove tweedeling gemaakt worden tussen de moderne
grote bedrijven die zich grotendeels in de noordelijke lidstaten bevinden en de kleine,
soms enigszins ouderwetse, bedrijven die overheersen in het zuiden van de Unie.
Bepaalde aspecten in de structuur van de EU landbouw vormen soms aanleiding tot zorg.
Zo werkt 40% van de boeren in berggebieden en andere benadeelde streken, is tweederde
werkzaam in het zuiden van de EU op landbouwbedrijven van ongeveer een kwart van de
bedrijfsgrootte van bedrijven in het noorden en maakt 20% van de boeren 80% van de
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produktie(Stichting Europa Centrum, 1994 blz 53). In het kader van het structuurbeleid
wordt financiële steun gegeven voor o.a. landbouwkundig onderzoek, voorlichting,
onderwijs, ruilverkaveling- of landinrichtingsprojecten, bedrijfsbeëindigingspremies,
bedrijfsinvesteringen ter bevordering van de modernisering, ontwikkelingsprojecten in
arme landelijke gebieden etc.
De gedachte bij het ontwikkelen van het GLB was om via een structuurbeleid te komen
tot een moderne produktieve landbouw, die geen steun nodig zou hebben om het inkomen
op peil te houden. Zolang dat nog niet het geval was, kon met behulp van
marktordeningsregelingen de agrarische sector en daarmee de voedselvoorziening worden
beschermd. Tot op heden worden de inkomens van mensen werkzaam in de landbouw
echter nog steeds door de EU ondersteund. Het budget van het markt-en prijsbeleid is dan
ook aanzienlijk hoger dan dat van het structuurbeleid. Hierbij moet wel vermeld worden
dat de EU slechts voor een deel van" de kosten van het structuurbeleid opdraait. Dit deel
wordt gefinancierd uit het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de
Landbouw(EOGFL), het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling. Het overige deel dienen de lidstaten zelf in de kosten bij te dragen. Dit
wordt co-financiering genoemd.

1.1.3 Hervormingen in de jaren 80 en 90
Toen het GLB in de jaren 50 en 60 werd ontwikkeld, was de EG netto importeur van de
belangrijkste agrarische produkten. Door technologische ontwikkelingen en een daarmee
samenhangende explosieve toename van de produktiviteit (produktie per dier of per
hectare) groeide de agrarische produktie-omvang in de daarop volgende decennia
aanzienlijk. Deze stijging van de produktie was waarschijnlijk voor een deel te danken
aan het GLB. De vrij hoge en stabiele interventieprijzen (vrijwel altijd hoger dan de
wereldmarktprijzen) waren een stimulans voor de boeren om de produktie uit te breiden.
De consumptiegroei van agrarische produkten in de EG bleef achter bij deze
produktiestijging. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat de Gemeenschap veranderde van
netto importeur in netto exporteur van de belangrijkste agrarische produkten. Het
omslagpunt lag omstreeks 1980 (Meester, 1994 blz 138).
Deze omslag van importeur naar exporteur had een tweetal effecten dat van belang was
voor de ontwikkeling van het GLB in de jaren 80 en 90.
Een eerste gevolg van de omslag was dat het GLB meer kosten met zich mee
bracht. Toen de EG nog netto importeur was, zorgden de heffingen aan de invoerkant
voor een bron van inkomsten. Eenmaal netto exporterend waren deze inkomsten minder,
terwijl de uitgaven juist hoger waren. De ontstane overschotten moesten immers
opgeslagen worden of door middel van restituties op de wereldmarkt worden afgezet.
Bovendien oefenden deze gesubsidieerde exporten een neerwaartse druk uit op de
wereldmarktprijs van een aantal produkten. Dit zorgde voor internationale
handelsconflicten tussen landen die van oudsher netto exporteurs waren van
landbouwprodukten21 en de EG.

met name de VS en landen behorend tot de zgn. Cairns Groep
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Deze twee effecten vormden de aanleiding tot een aantal hervormingen van het GLB.
Zo is in 1984 voor de melkveehouderij de superheffing op melk ingevoerd. Bij de
superheffing gaat het, afhankelijk van de door de lidstaat gekozen formule, in beginsel om
quota per melkveehouder of per zuivelfabriek. Door de binding van quota aan de grond is
de melkproduktie in feite ook gequoteerd per lidstaat. Indien meer dan dit quotum
geproduceerd wordt, moet een heffing over de overtollige produktie worden betaald. De
prijsgarantie voor zuivelprodukten is zo dus beperkt tot een bepaalde hoeveelheid. Op
deze manier is een plafonds gesteld aan de uitgaven voor de marktordening van
zuivelprodukten.
In reactie op de overschottenproblematiek en de druk van derde landen op de EU om haar
landbouw te liberaliseren is in 1992 een akkoord bereikt over een fundamentele
aanpassing van het graanbeleid. Dit akkoord is gebaseerd op het 'MacSharry-plan',
genoemd naar de toenmalige landbouwcommisaris R. MacSharry uit Ierland.
Voor akkerbouwgewassen(graan, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen)
is tot een sterke verlaging van de garantieprijzen besloten, circa 30% over de periode
1992-1995. De inkomensdaling voor de boer die als gevolg hiervan ontstaat, wordt
gecompenseerd door de toekenning van een toeslag per hectare. Deze toeslag is
gedifferentieerd naar regio op basis van de kg-opbrengsten in een referentieperiode. Door
de prijsverlagingen zijn de stabilisatoren en medeverantwoordelijkheidsheffingen
opgehouden te bestaan.
Voor telers van bovengenoemde produkten met een totale produktie van boven de 92 ton
geldt als voorwaarde voor het ontvangen van de compensatie het braakleggen van
tenminste 15% van het areaal of het bebouwen van deze grond met non-foodgewassen.
Boeren met een produktieareaal dat kleiner is dan het areaal dat bij de regionale kgopbrengst nodig is om 92 ton graan te produceren, hoeven geen grond uit produktie te
nemen.
De regeling voor rundvlees is door het MacSharryplan eveneens gewijzigd. De
interventieprijs voor rundvlees wordt met 15% verlaagd, verspreid over drie jaren,
ingaande op 1 juli 1993. De premies voor de produktie van rundvlees zijn tegelijkertijd
verhoogd om de inkomensdaling te compenseren. Uit milieuoverwegingen en met het doel
alleen weidebedrijven (die niet van de daling van de graanprijzen zullen profiteren) in
aanmerking te laten komen, is besloten om de toekenning ervan te beperken tot een
bepaalde veebezetting per hectare voedergewassen(Stichting Europa Centrum, 1994 blz
42).
Door de MacSharryhervormingen komen de Europese graan-en rundvleesprijzen dichter
bij de wereldmarktprijzen te liggen, waardoor het concurrentievermogen van de EU op
deze markt toeneemt.
3.1.4 Toekomstige ontwikkelingen
Hoe het GLB er in de toekomst uit zal zien, zal voor een groot deel afhangen van het

49

resultaat van de aanstaande WTO22 onderhandelingsronden en de ontwikkeling van de
uitgaven aan het GLB.
Op 15 april 1994 werd na een onderhandelingsproces van vele jaren de UruguayRonde(UR) van de GATT afgesloten. Onder grote druk van de V.S. en de Cairns-groep
werd landbouw op de agenda van de UR geplaatst. Voorheen was de landbouwsector
steeds apart behandeld in de GATT. De gemaakte afspraken voor de landbouw gelden
voor de periode 1995 tot en met 2000 en hebben betrekking op drie vormen van protectie
van de landbouw, te weten bescherming tegen invoer, interne steun en exportsteun.
Afgesproken is om op deze drie onderdelen te komen tot een aanzienlijke reductie voor
het jaar 2000 (zie hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde beschrijving).
Met de invoering van de MacSharry hervormingen in 1992 heeft de EU al voldaan aan de
verplichting voor wat betreft de interne steun. De reductieverplichting geldt namelijk niet
voor afzonderlijke produkten, maar voor de totale interne steun. Dit is gunstig voor de
EU omdat directe inkomenstoeslagen of compensatiebetalingen voor prijsdalingen (zoals
bij de MacSharry hervormingen het geval is voor granen en rundvlees) door de GATT
niet als handelsverstorend worden gezien en daarom in de zogenaamde "green box" vallen
van maatregelen, waarvoor geen reductieverplichting geldt. De verplichtingen voor de
invoerbescherming of markttoegang lijken evenmin voor problemen te zorgen (Mahé,
1994 annex B). De exportverplichtingen zijn van de drie onderdelen van het GATT
akkoord het meest bindend voor de ontwikkeling van het landbouwbeleid in de EU op
korte termijn. Vooralsnog is het onduidelijk of de EU haar afspraken omtrent het verlagen
van exportsubsidies voor het jaar 2000 kan nakomen (Mahé, 1994 annex B).
In het GATT akkoord is opgenomen dat in 1999 - één jaar voor het eind van de
toepassingsperiode van het huidige akkoord - nieuwe gesprekken tussen de
handelspartners zullen plaatsvinden om tot een verdere liberalisering van de wereldhandel
te komen. "Belangrijke exporteurs van landbouwprodukten zoals de V.S. en leden van de
Cairns groep zullen waarschijnlijk aandringen op het verder omlaagbrengen van elke
vorm van steun aan de landbouw. Het is dan ook te verwachten dat in de nieuwe WTO
onderhandelingsronde soortgelijke afspraken zullen worden gemaakt als in de Uruguay
Ronde. Voor de boeren in de EU houdt dit in dat zij, al dan niet gecompenseerd met
inkomenstoeslagen, moeten produceren tegen prijzen die nog dichter bij het niveau van de
wereldmarktprijs liggen. De nieuwe WTO onderhandelingen zullen dus voor een druk op
de EU zorgen om het GLB verder aan te passen en te liberaliseren.
Een belangrijk onderdeel van de budgetdiscipline voor de landbouwuitgaven is het
zogenaamde landbouwrichtsnoer. Het landbouwrichtsnoer geeft per jaar het maximum aan
van de uitgaven van de afdeling Garantie van het EOGFL. De hoogte van het richtsnoer
wordt bepaald door het initiële richtsnoer van 1988 te verhogen met de EU inflatie en een
deel (74%) van de groei van het BNP in de EU tot aan het betreffende jaar. De discipline
van het richtsnoer betekent dat de Raad van landbouwministers geen beslissingen mag
nemen die de uitgaven van het landbouwbeleid boven het richtsnoer doen stijgen.
In het tijdvak 1988-1992 bestond nog een aanzienlijke marge tussen de
gerealiseerde landbouwuitgaven en het richtsnoer. Dit betekende echter niet dat de

WTO=World Trade Organisation, op 01-01-1995 in werking getreden.De General Agreement on Tarrifs
and Trade(GATT), bij de oprichting slechts als tijdelijk verdrag bedoeld, is hierin overgegaan.
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uitgaven echt 'beheerst' waren. Tussen 1988 en 1992 stegen de landbouwuitgaven nog
met 18%. De oorzaak van de marge ligt veeleer in de hoge economische groei van de EU
(bijna 3% per jaar) en de hoge inflatie (ruim 5% per jaar) in deze jaren. Deze beide
factoren stuwden het richtsnoer met respectievelijk 8,3% en 21% omhoog (Mookhoek &
Buck, 1994 blz 130).
Sinds 1992 is de ruimte tussen het richtsnoer en de daadwerkelijke uitgaven
kleiner geworden. Dit komt enerzijds doordat het richtsnoer niet meer zo snel stijgt
vanwege de lagere economische groei en de afgenomen inflatie en anderzijds door de
uitvoering van de MacSharry hervormingen waarbij voor sommige produkten prijssteun
wordt vervangen door inkomenssteun. Volgens de Europese Commissie zullen de uitgaven
aan het GLB tot het jaar 2000 echter onder het richtsnoer kunnen blijven (Buckwell, 1994
blz 14). De veronderstelling hierachter is dat de directe inkomenstoeslagen in de nabije
toekomst op hetzelfde niveau zullen blijven. Eventuele verhogingen van deze
compensatiebetalingen kunnen de visie van de Europese Commissie dus nog ondergraven.
De belangrijkste overweging om de prijssteun gedeeltelijk te vervangen door toeslagen en
premies was het scheppen van ruimte voor handelspolitieke concessies. Deze
omschakeling betekent echter dat er van de tevens beoogde vermindering van de uitgaven
niet veel terecht komt. De bijdrage van de consumenten aan de agrarische
inkomensvorming via de prijs wordt immers gedeeltelijk vervangen door uit
belastinggelden gefinancierde inkomensondersteuning.
Uit verschillende kringen klinkt reeds lange tijd verzet tegen het dure, ingewikkelde
ingrijpen door het GLB in de Europese landbouw.
De kritiek uit de wetenschappelijke hoek richt zich vooral op de
welvaartsverliezen, die de bescherming van de landbouw met zich meebrengt. De hoge
prijs, die consumenten voor voedselprodukten moeten betalen en de kosten van
exportsubsidies betekenen een groter welvaartsverlies dan de welvaartswinst, die hier in
de vorm van hogere producenteninkomens tegenoverstaat. In recente rapporten van vier
onafhankelijke wetenschappers23, die met het oog op de toekomstige toetreding van een
aantal midden en oost-Europese landen in opdracht van de Europese Commissie
geschreven zijn, komt als belangrijke conclusie naar voren dat een vergaande
liberalisering van het GLB gewenst is. De MacSharry hervormingen dienen te worden
uitgebreid naar meerdere produkten en de directe inkomenssteun, die voor de prijssteun in
de plaats komt, dient geheel te worden afgebouwd (Tarditi, 1994 blz 36 & Tangermann,
1994 blz 54). Het uiteindelijke resultaat moet een efficiënte, op de marktgerichte
Europese landbouw zijn, die kan concurreren met agrarische producenten in de rest van
de wereld.
Daarnaast komt er ook kritiek op het huidige GLB uit sommige lid-staten zelf. Het
zijn vooral de landen, die over een redelijk moderne en efficiënte agrarische sector
beschikken, zoals Denemarken, Groot Brittannië (waar vrijhandel van oudsher een
gemeengoed is) en Nederland, die een liberaler GLB voorstaan. Zo wordt in Nederlandse
en Britse discussienota's de mogelijkheid geopperd van het uitbreiden van de MacSharry
hervormingen naar andere produkten en wordt zelfs gesproken over een mogelijke
renationalisatie van het landbouwbeleid (Ministerie van LNV, 1996 blz 24). Dit laatste
heeft ten dele te maken met de onvrede, die in deze landen heerst over de financiering

Buckwell, Tangermann, Tarditi & Mahé, allen geschreven in 1994.
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van het GLB. Groot Brittannië levert al geruime tijd een grotere bijdrage aan de
financiering van het GLB dan het bedrag, dat zij in de vorm van steun terugkrijgt, terwijl
Nederland sinds de MacSharry hervormingen te maken heeft met een verslechterende
netto positie ten aanzien van de kosten en baten van het GLB.
In het zogenaamde "Strategy Paper" van de Europese Commissie over de toetreding van
de midden- en oost-Europese landen op het gebied van de landbouw worden drie
mogelijkheden voor het toekomstig GLB geschetst; een status quo of handhaving van de
huidige situatie, een radicale hervorming en het verder ontwikkelen van de 1992
benadering" (Europese Commissie, 1995f blz 19). De eerste twee strategieën worden
verworpen.
De status quo betekent dat de prijzen voor agrarische produkten op hetzelfde
(hoge) niveau blijven. De produktie per hectare en per dier stijgt echter nog steeds in de
EU. Bij hoge prijzen zal het steeds moeilijker worden de overschotten, die hierdoor
mogelijkerwijs ontstaan, met subsidies te exporteren vanwege de GATT/WTO
verplichtingen, die in de toekomst alleen maar strenger zullen worden. Men kan dit
slechts voorkomen door het instellen van produktiequota, hetgeen echter een uitgebreide
en vaak ingewikkelde administratie en controle vereist. Bovendien noemt de Europese
Commissie als nadeel van de handhaving van het huidige beleid dat de toetreding van de
midden- en oost-Europese landen een aanzienlijke aanslag op het budget zou vormen (zie
3.2.2).
De radicale hervorming, zoals door de hierboven genoemde wetenschappers wordt
aangehangen en die op korte termijn een prijsverlaging naar het niveau van de
wereldmarkt inhoudt, wordt door de Europese Commissie afgewezen vanwege de sociale
gevolgen en risico's voor het milieu. Het op korte termijn geheel vervangen van
prijssteun door inkomenssteun brengt bovendien volgens de Commissie een te grote
uitgaven stijging met zich mee. Het daarna geleidelijk afbouwen van deze steun zou
echter voor veel boeren een te grote daling van het inkomen betekenen. Door de
inkomenssteun afhankelijk te maken van bepaalde milieumaatregelen, die de boer moet
treffen, kan de overheid op een indirecte manier het milieu beschermen. Als de
inkomenssteun wordt afgeschaft, bestaat deze mogelijkheid niet meer.
Het verder ontwikkelen van de "1992 benadering" (de MacSharry hervormingen)
heeft de voorkeur van de Europese Commissie. Deze benadering houdt een geleidelijke
omschakeling in van prijssteun op inkomenssteun, zodat het concurrentievermogen van
Europese agrarische produkten op de wereldmarkt groter wordt. De uitgavenstijging als
gevolg hiervan zal er echter niet toe mogen leiden dat het landbouwbudget de richtlijn
overschrijdt. De compensatiebetalingen voor de langzaam dalende prijzen worden
gekoppeld aan milieumaatregelen en hebben een duurzaam karakter.
Uit de hervormingen in de jaren tachtig en negentig en uit de zojuist aangehaalde bronnen
blijkt dat er inmiddels een algemeen besef bestaat dat het GLB in de toekomst minder op
interventie en meer op marktwerking gericht dient te zijn. Hoe snel en in welke mate dit
besef daadwerkelijk in daden wordt omgezet, valt nu nog niet vast te stellen, maar
duidelijk is wel dat het GLB in de toekomst zal worden aangepast. Voor de Visegrad
landen is het bij het afstemmen van hun landbouwbeleid op dat van de EU van belang te
weten wat deze veranderingen zullen zijn en wanneer zij plaats zullen vinden. Het GLB is
voor hen als het ware een "moving target", waarvan het onduidelijk is waar het zich op
het moment van toetreding zal bevinden (Tangermann, 1994 blz 28). Het GLB zal
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waarschijnlijk een liberaler karakter hebben op het moment van toetreding dan het nu
heeft, hetgeen impliceert dat het vermoedelijk voor de Visegrad landen weinig zin heeft
hun steun aan de landbouw op te trekken naar het huidige niveau van de EU24. Het is
echter de vraag in hoeverre het verschil tussen de twee steunniveaus op het moment van
toetreding is opgelost, aangezien de veranderingen in het GLB naar verwachting veel tijd
vergen.25
3.2 De toepassing van het GLB op de landbouw in de Visegrad landen
Alvorens enkele strategieën te analyseren, die de Visegrad landen in hun landbouwbeleid
kunnen hanteren in de aanloop naar de toetreding, is het van belang te onderzoeken wat
het uiteindelijke resultaat van die toetreding zal zijn, ofwel wat de toepassing van het
GLB op de landbouw in de Visegrad landen voor consequenties heeft. Allereerst worden
de gevolgen voor de produktie en de consumptie behandeld, daarna komen de inplicaties
voor het budget aan de orde. Tot slot wordt aan de hand van voorgaande toetredingen
aandacht besteed aan de vraag op welke manier de Visegrad landen het GLB kunnen
overnemen wanneer ze eenmaal lid zijn van de EU.

3.2.1 De gevolgen voor de produktie en de consumptie
Het GLB wordt door veel boeren in de Visegrad landen gezien als de oplossing voor het
merendeel van hun huidige problemen. Volgens Tangermann verklaart dit dan ook
gedeeltelijk de trend in het landbouwbeleid van de Visegrad landen mechanismen van het
GLB te kopiëren (Tangermann, 1994 blz 26).
De voornaamste reden waarom men in de agrarische sector van de Visegrad
landen het GLB als een soort panacee beschouwt, is de stabiliserende en vermoedelijk ook
stimulerende werking op de produktie, waar het interventiemechanisme voor zorgt. Dit
heeft vooral te maken met de hoogte van de garantieprijzen. Tabel 3.1 vergelijkt de
garantieprijzen voor de belangrijkste agrarische produkten van de Visegrad landen met die
van de EU.
Uit de tabel blijkt dat er aanzienlijke prijsverschillen van zo'n 40-50% bestaan tussen de
Visegrad landen en de EU. Deze hoge prijzen in de EU vormen de belangrijkste reden
waarom de agrarische belangengroepen in de Visegrad landen het GLB zien als een
uitweg uit de huidige problemen. Het zijn echter niet de huidige prijsverschillen, die
belangrijk zijn, maar de prijsverschillen op het moment van toetreding. Zoals reeds eerder
is opgemerkt zal dit eerder in 2005 dan in 2000 liggen. In de tussenliggende periode
zullen de prijzen in de EU waarschijnlijk de neiging hebben te dalen, terwijl er in de

zie voor vergelijking garantieprijzen 3.2.1, hieruit blijkt dat de EU aanzienlijk meer prijssteun op
agrarische produkten geeft dan de Visegrad landen.
Het vervangen van prijssteun door inkomenssteun stuit soms op verzet bij boeren omdat zij op deze
manier bij het verdienen van hun inkomen een grotere afhankelijkheid van de staat (in dit geval van de EU)
voelen en vrezen dat er makkelijker over de hoogte van hun inkomen beslist kan worden. Daarnaast wordt de
omschakeling op inkomenssteun en de uitgavenstijging, die dit met zich meebrengt beperkt door het
landbouwrichtsnoer.
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Visegrad landen juist een opwaartse druk op de prijzen valt te verwachten waardoor het
prijsverschil op het moment van toetreding vermoedelijk kleiner zal zijn dan nu het geval
is.
Tabel 3.1 Garantieprijzen voor enkele agrarische produkten in de Visegrad landen en
de EU in 199426
suiker1

tarwe

varkensvlees

melk

%EU

ecu/t

%EU

ecu/t

%EU

ecu/t

%EU

336

49

1110

30

1261

72

87

28

51

364

53

1609

44

1050

60

201

65

87

67

391

57

1566

43

-

-

171

55

Slowakije

92

71

-

-

1546

42

-

-

179

58

EU

129

ecu/t

%EU

Polen

89

69

Hongarije

66

Tsjechië

$/t

rundvlees

688

3680

1755

310

Bron: Europese Commissie, 1995a blz 15 en voor suiker: Buckwell, 1994 blz 42
'Cijfers voor 1993

De prijsdaling in de EU zal waarschijnlijk echter pas na 2000 optreden. De verlaging van
de prijzen voor graan en rundvlees in het kader van de MacSharry hervormingen is in
1995 voltooid, waardoor er tot 2000, wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt in de
WTO onderhandelingen, geen directe aanleiding is voor het verder verlagen van prijzen.
Pas na deze onderhandelingen zal er een grote prikkel zijn het GLB verder te hervormen,
waarbij een voortzetting van de zogenaamde MacSharry hervormingen de voorkeur van
de Europese Commissie lijkt te genieten. Dit betekent dat prijssteun geleidelijk vervangen
wordt door inkomenssteun, waardoor de garantieprijzen voor agrarische produkten
langzaam zullen dalen.
In de Visegrad landen zal de economische groei, die voor de komende jaren
voorspeld wordt, op den duur leiden tot een toename van de koopkracht onder de
bevolking. De vraag naar voedselprodukten zal hierdoor langzaam gaan stijgen, hetgeen
een opwaartse druk op de prijzen tot gevolg heeft. Daarnaast zal de agrarische
beroepsbevolking druk blijven uitoefenen op de regering de landbouwsteun te continueren
en zonodig uit te breiden, mogelijkerwijs in de vorm van een verhoging van de
garantieprijzen. Deze twee effecten zullen waarschijnlijk groter zijn dan het kleine
neerwaarste effect op de prijs van de eventuele produktiegroei in de komende jaren.
De twee tegenovergestelde prijsbewegingen in de Visegrad landen en de EU zullen,
gezien de gevolgen voor de inkomensvorming in zowel de EU als de Visegrad landen,27
Het vergelijken van garantieprijzen is over het algemeen een moeilijke opgave. Verschillen in
bovenstaande prijzen zijn gedeeltelijk het gevolg van verschillende prijs-, produkt-, en kwaliteitsdefinities,
wisselkoersen, die soms over- of ondergewaardeerd zijn en verschillende perioden, waarin de prijs is gemeten.
27

In de EU zal een prijsverlaging voor agrarische produkten tot een inkomensdaling bij boeren leiden,
wanneer deze niet volledig wordt gecompenseerd door directe inkomenssteun. In de Visegrad landen zal een
stijging van de voedselprijzen juist een aantasting van het reële inkomen van mensen in de niet-agrarische sector
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volgens Buckwell niet zo groot zijn dat zij op het moment van toetreding het prijsverschil
teniet zullen hebben gedaan (Buckwell, 1994 blz 43).
Om een ruwe indicatie te geven wat de invloed van de toepassing van het GLB op de
agrarische produktie in de Visegrad landen kan zijn, geeft Buckwell het volgende
voorbeeld; hij stelt dat het prijsverschil op het moment van toetreding nog ongeveer de
helft bedraagt van het huidige prijsverschil. Dit houdt in dat, wanneer het GLB voor de
Visegrad landen gaat gelden, de prijzen met zo'n 20-25% zullen stijgen. De
aanbodelasticiteiten, die gebruikt worden, liggen tussen de 0.3 en 0.6, hetgeen gebaseerd
is op het gemiddelde van de elasticiteiten afkomstig uit verschillende modellen, die voor
dit soort berekeningen zijn opgesteld. Hieruit volgt dat de produktiestijging in de
Visegrad landen als gevolg van het hanteren van de EU prijzen tussen de 6 en 15% zal
zijn(Buckwell, 1994 blz 43).
De werkelijke produktiestijging zal naast het prijsverschil nog afhankelijk zijn van andere
factoren. Zo zijn de structurele onvolkomenheden in de landbouw van de Visegrad landen
(zie hoofdstuk 1) en het tempo waarin deze worden weggewerkt natuurlijk medebepalend
voor de produktie ontwikkeling. Ook de mate waarin de investeringen in de landbouw
zullen toenemen als de Visegrad landen eenmaal lid zijn van de EU is belangrijk voor de
produktie.28 Tevens is het nog onduidelijk in welke mate de quota, die nu in de EU
gehanteerd worden voor een aantal produkten zoals suiker, melk, granen en oliezaden,
gaan gelden voor de Visegrad landen. Het voorspellen van de invloed van het GLB op de
agrarische produktie in de Visegrad landen is dan ook zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.
Het is echter waarschijnlijk dat, vooral door de prijsstijging, de produktie na de
toetreding substantieel zal toenemen.
Welk effect het GLB op de consumptie van voedselprodukten in de Visegrad landen zal
hebben is grotendeels afhankelijk van prijsstijging van deze produkten op het moment van
toetreding. Buckwell geeft hier een soortgelijk voorbeeld van. Wanneer er sprake is van
enige concurrentie in verwerkende industrie van agrarische produkten en in de afzet, zal
een prijsstijging voor de producenten met 20-25% (zie boven), niet helemaal worden
afgewenteld op de consument. Buckwell veronderstelt echter ter simplificatie dat door de
slechte situatie waarin de verwerkende industrie zich bevindt (de inefficiëntie en het
enigszins monopolistische karakter ervan) de prijsstijging in de primaire landbouw
volledig in de prijzen van de detailhandel tot uiting komt. Als de prijs voor de
producenten in de primaire landbouw ongeveer 50% bedraagt van de detailhandelsprijs zal
de laatste met 10-12% stijgen. Dit verlaagt het inkomen van de consument met 3-4% (de
uitgaven aan voedsel maken ongeveer 30% van de totale uitgaven uit). De consumptie van
voedselprodukten wordt hierdoor met 1-2% verlaagd (gegeven de veronderstelling dat de
inkomenselasticiteit ongeveer 0.4 is) (Buckwell, 1994 blz 44).
Deze twee voorbeelden dienen enkel om aan te geven dat de toepassing van het GLB in

tot gevolg hebben.
28

Wanneer de Visegrad landen eenmaal lid zijn van de EU, zullen zij niet meer over de mogelijkheid
beschikken wetgeving te hanteren, die buitenlandse investeringen discrimineert ten opzichte van binnenlandse.
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de Visegrad landen kan leiden tot een sterke produktietoename en tegelijkertijd en
consumptie-afname. De verschillende elasticiteiten zijn slechts ruwe schattingen en er
wordt in de voorbeelden geen rekening gehouden met eventuele discontinuïteiten.
Daarnaast ligt de toetreding ligt te ver in de toekomst om de precieze omvang van de
effecten te kunnen voorspellen.
3.2.2 De gevolgen voor het budget
Één van de basisprincipes van het GLB is het principe van financiële solidariteit. Dit
principe houdt in dat alle opbrengsten, die door het GLB worden gegenereerd (zoals
invoerheffingen, die de douane autoriteiten van de lid-staten ontvangen) ten gunste komen
van het gemeenschappelijke budget. De uitgaven aan het marktregime (zoals
exportsubsidies en interventieprijzen, die in de lidstaten gehanteerd worden) komen ten
laste van het gemeenschappelijk budget.
Deze financiële solidariteit werkt over het algemeen in het voordeel van de armere
lid-staten. Zoals uit tabel 1.1 is gebleken, hebben de Visegrad landen een laag BNP per
capita in vergelijking met het EU gemiddelde. Verwacht wordt dan ook dat ze bij
toetreding meer uit het budget zullen ontvangen dan ze er aan bij zullen dragen. De
bijdrage zal ongeveer proportioneel aan het inkomen zijn, terwijl het beroep op het
EOGFL en op de structuurfondsen aanzienlijk zal zijn. De Visegrad landen zullen
waarschijnlijk worden gezien als een regio waarvoor de doelstellingen 1, 2 en 5b van de
EU structuurpolitiek gelden.29 Ze zullen daarom in aanmerking komen voor een groot
bedrag aan EU structuursteun, zoals dit nu het geval is bij de vier armste lid-staten
(Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal), waar het bedrag, dat momenteel aan EU
structuursteun wordt ontvangen, per hoofd het hoogst is.
Wat tevens voordelig voor de Visegrad landen zou kunnen zijn, is de aanspraak
die zij mogelijkerwijs zouden kunnen maken op de directe inkomenstoeslagen, zoals die
na de MacSharry hervormingen voor granen en rundvlees worden verstrekt. Het is echter
de vraag of deze toeslagen ook daadwerkelijk aan de vier toetredende landen worden
gegeven. De boeren in de Visegrad landen hebben namelijk niet te maken gehad met
dalende prijzen voor granen en rundvlees, zoals hun collega's in de EU. De
inkomenstoeslagen zijn juist bedoeld als compensatie voor deze prijsdalingen. Het
tegenovergestelde is eerder het geval; waarschijnlijk zullen de prijzen voor agrarische
produkten in de Visegrad landen in de komende jaren langzaam stijgen (zie 3.2.1).
Gezien de grote stijging van de landbouwuitgaven van de EU, die op zal treden wanneer
directe inkomenstoeslagen tevens aan boeren in de Visegrad landen worden verstrekt, is
het nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurt (Munk, 1994 blz 44).
Al met al lijkt een toepassing van het GLB op de Visegrad landen uit budgettair oogpunt
voor deze landen zelf voordelig. Ze zullen immers grote 'netto ontvangers' zijn
(Haworth, 1994 blz 12). Anders ligt het voor de EU in haar totaliteit. Zij zal te maken

Doelstelling 1 heeft betrekking op regio's met minder dan 75% van het gemiddeld EU-inkomen per
capita, doelstelling 2 op regio's met werkloosheid door industrie in verval en doelstelling 5b op agrarische
regio's met een ontwikkelingsachterstand. Gebieden.die hiervoor in aanmerking komen, krijgen financiële steun
van de EU.
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krijgen met een aanzienlijke kostenstijging bij de toetreding. Tabel 3.2 geeft een schatting
van deze kosten uit verschillende onderzoeken.
Tabel 3.2 De stijging van de uitgaven aan het GLB als gevolg van de toetreding van
de Visegrad landen en Bulgarije en Roemenië tot de EU (in miljarden ECU)
Onderzoek:
MAFF
Tyers & Anderson
Tyers
Baldwin

Kosten inclusief Roemenië en
Bulgarije

Kosten voor de Visegrad landen

4.9 - 14.6

2.9-8.6

37.6

22.2

22-27

13.0- 15.9

11.6

6.8

Van Berkum

5.9-7.6

Bron: Buckwell, 1994 blz 56 en Euro pese Commissie, 1995a blz 5

De eerste vier onderzoeken uit de tabel richten zich naast de vier Visegrad landen ook op
Bulgarije en Roemenië. Om een ruwe indicatie van de totale kosten van toetreding van
slechts de vier Visegrad landen te krijgen, zijn de kosten in de eerste kolom
vermenigvuldigd met het aandeel dat de Visegrad landen hebben (zo'n 60%) in de totale
Bruto Agrarische Produktiewaarde van deze zes midden en oost-Europese landen.
De resultaten uit de tabel vertonen aanzienlijke verschillen. Dit is een gevolg van de
verschillende veronderstellingen omtrent de ontwikkeling van de produktie per hectare of
per dier, de consumptie, de prijsontwikkeling en het al dan niet toekennen van directe
inkomenstoeslagen. De schattingen omtrent de stijging van het budget zijn vrijwel
allemaal hoger dan een toename proportioneel aan het aantal inwoners van de Visegrad
landen.30
De uitbreiding van de EU brengt dus een aanzienlijke kostenstijging met zich mee indien
de Visegrad landen in de toekomst onder het huidige GLB vallen. Door sommigen wordt
dit als een extra reden gebruikt om het GLB te hervormen (Tangermann, 1994 blz 56).
3.2.3 De mogelijke overgangsfase en ervaringen uit voorgaande toetredingen.
Bij voorgaande toetredingen, waarbij sprake was van verschillen in het landbouwbeleid
tussen de toetredende landen en de EU, is het GLB echter niet hervormd. Het zijn tot nog
toe altijd de toetredende landen geweest, die hun landbouwbeleid aan het GLB moesten
aanpassen. Dit is een voortvloeisel uit het zogenaamde acquis communautair, hetgeen
inhoudt dat wanneer een land toetreedt tot de EU, het de verplichting op zich neemt alle
beleidsmaatsregelen van de EU als één pakket over te nemen. Het is voor toetredende
landen dus niet mogelijk het GLB slechts gedeeltelijk toe te passen, wanneer zij eenmaal
lid zijn. In het verleden is echter wel bij sommige toetredingen sprake geweest van een
overgangsfase. Dit was voornamelijk zo wanneer er verschillen in prijsniveau voor

Als het budget met hetzelfde percentage zou stijgen als de bevolking (17%), zou dat een toename van 6.5
miljard ECU betekenen.
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agrarische produkten bestonden tussen het toetredende land en de EU. Zoals in paragraaf
3.2.1 reeds is vermeld, is het waarschijnlijk dat op het moment van toetreding het huidige
prijsverschil tussen de Visegrad landen en de EU nog niet geheel is verdwenen. De
grootte van dit prijsverschil hangt af van de mate waarin in de Visegrad landen de prijzen
voor agrarische produkten in de komende jaren zullen stijgen (door een gunstige
economische groei) en van eventuele toekomstige hervormingen van het GLB, waardoor
mogelijkerwijs prijssteun wordt omgezet in directe inkomenssteun.
De EU heeft in het verleden reeds ervaring opgedaan met het integreren van toetredende
landen met een ander landbouwbeleid en een ander prijsniveau. Zo kwamen de prijzen
voor agrarische produkten in Groot Brittannië bij de toetreding in 1973 grotendeels tot
stand door de situatie op de wereldmarkt, terwijl de EU al een relatief hoog prijspeil
kende als gevolg van de steun aan de landbouw. Het landbouwbeleid van Groot Brittannië
werd op het GLB afgestemd tijdens "een overgangsfase, waarin de prijzen stegen naar het
niveau van de EU en waarin tegelijkertijd invoerheffingen en exportsubsidies werden
ingesteld. Het prijsverschil tijdens de overgangsfase werd tenietgedaan door
compenserende bedragen (accession compensatory amounts, ACA's) in de vorm van een
belasting of een subsidie bij de grens. Deze ACA's werden ingesteld om handelsstromen,
die als gevolg van het prijsverschil zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. Na verloop
van tijd werden deze ACA's langzaam afgebouwd (Tangermann, 1994 blz 59). Bij de
toetreding van de zuidelijke landen tot de EU was eveneens sprake van een
overgangsfase. Griekenland (toegetreden in 1980) kreeg een overgangsfase van zeven jaar
om de eigen markt voor te bereiden op de concurrentie binnen de EU. Portugal werd een
nog langere periode toegestaan toen het lid werd van de EU in 1986. In de eerste periode
van vijf jaar werd het Portugese landbouwbeleid zo ingericht dat de
reguleringsmechanismen van het GLB toegepast konden worden, waarna nog eens vijf
jaar nodig waren om de prijzen op hetzelfde niveau te krijgen. De Portugese prijzen
waren in veel gevallen hoger dan in de EU, hetgeen aanpassingsproblemen voor
Portugese boeren met zich mee bracht. Spanje daarentegen was in 1986 in staat om te
concurreren op de meeste agrarische markten van de EU, maar werd als een bedreiging
gezien voor de producenten in de EU van wijn, olijf olie en groenten en fruit. Spanje
kende hierdoor ook een transitieperiode, die echter korter was dan die van Portugal. Bij
de meest recente toetreding van de EFTA landen tot de EU in 1995 was sprake van een
prijsverschil, waarbij de prijzen voor agrarische produkten in de EU over het algemeen
lager waren dan in de toetredende landen.31 Deze toetreding vond plaats na de
totstandkoming van de interne markt in de EU in december 1992. Deze interne markt
sluit het bestaan van invoerheffingen en exportsubsidies in de handel tussen de lid-staten
uit. De EFTA landen besloten dan ook de (lagere) prijzen van het GLB zonder
overgangsfase over te nemen om zodoende tevens tegemoet te komen aan de GATT
afspraken (zie hoofdstuk 4) en aan de eigen wens het hoge prijsregime te verlaten.
De prijsdaling, die hierdoor optrad, werd gecompenseerd door directe inkomenssteun uit
Europese en nationale fondsen (Tangermann, 1994 blz 60).
Hoe de aanpassing van het landbouwbeleid van de Visegrad landen aan het GLB zal

In Zweden was al een begin gemaakt met het vervangen van prijssteun door inkomenssteun, waardoor de
prijzen voor agrarische produkten al enigszins gedaald waren.
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verlopen, wanneer de toetreding eenmaal heeft plaatsgevonden, is nog niet duidelijk. De
situatie valt waarschijnlijk het best te vergelijken met de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk en Spanje, die ook een lager prijspeil voor agrarische produkten kenden. Het
verschil is echter dat inmiddels de interne markt is gerealiseerd, waardoor de
compenserende bedragen in de vorm van interne invoerheffingen en exportsubsidies in de
regel niet zijn toegestaan. Het is echter denkbaar dat een toetreding tot de EU als een
speciaal geval wordt opgevat, waarbij een tijdelijke uitzondering op deze regel is
toegestaan. De voorspellingen omtrent de agrarische produktie in de Visegrad landen, die
in het zogenaamde 'Strategy Paper' van de Europese Commissie worden gebruikt, lijken
hierop te duiden. Bij deze produktieramingen wordt namelijk verondersteld dat voor de
Visegrad landen een overgangsfase van vijf jaar zal gelden (Europese Commissie, 1995f
blz 16).
3.3 Een tweetal strategieën
In deze paragraaf komen twee mogelijke strategieën voor het landbouwbeleid aan de orde,
die de Visegrad landen tot de toetreding kunnen voeren. Allereerst zal worden ingegaan
op de voor- en nadelen van het geleidelijk uitbreiden van de prijssteun, daarna op de
voors en tegens van het handhaven van het huidige prijsniveau.
3.3.1 Een geleidelijke toename van de prijssteun in de periode tot de toetreding
Een mogelijke strategie voor het te voeren landbouwbeleid met het oog op het toekomstig
EU lidmaatschap is het geleidelijk doen stijgen van de garantieprijzen voor agrarische
produkten tot het niveau van de EU. Er is een aantal overwegingen dat voor deze
strategie pleit.
De hele agrarische sector en ook de consumenten in de Visegrad landen zullen zich
moeten aanpassen aan de omstandigheden en prijzen op de agrarische markten na de
toetreding tot de EU. Door het geleidelijk naderen van de prijzen van het GLB zullen
grote schokken bij dit aanpassingsproces grotendeels worden vermeden. Het verrichten
van investeringen, die voor de Visegrad landen nodig zijn om efficiënt te kunnen opereren
onder het GLB, vereist tijd en geld. Het langzaam verhogen van de garantieprijzen in de
periode voorafgaand aan de toetreding zorgt ervoor dat boeren over een grotere
hoeveelheid financiële middelen kunnen beschikken, waarmee vervolgens de
noodzakelijke innovaties kunnen worden doorgevoerd.
Daarnaast zullen door het geleidelijk verhogen van de garantieprijzen de
overheidsinstanties, die later de GLB regelingen moeten uitvoeren (zoals de
interventiebureaus) alvast kunnen wennen aan hun taken. Zij zullen op deze manier niet
alleen vertrouwd raken met de wijze waarop ze dienen te opereren, maar ook geleidelijk
met de te verwachten hoeveelheden en prijzen, die na de toetreding zullen bestaan
(Tangermann, 1994 blz 37).
Een laatste belangrijke reden voor deze strategie heeft te maken met de produktie
omvang op het moment van toetreding. Het is namelijk nog maar de vraag of het voor de
Visegrad landen aantrekkelijk (en toegestaan) zal zijn de agrarische produktie uit te
breiden onder de hoge garantieprijzen wanneer de toetreding eenmaal een feit is. Voor de
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produkten waar quota gelden in het GLB, wordt de maximaal te produceren hoeveelheid
namelijk op de produktie omvang in het verleden gebaseerd.32 Dit was het geval toen
quota voor de suikerproduktie werden ingesteld en toen de quota voor melk werden
geïntroduceerd. Het meest recente voorbeeld hiervan was het vaststellen van het basis
areaal voor granen en oliezaden om zo de compensatiebetalingen en de braak te leggen
oppervlakte te berekenen. Voor de makers van het landbouwbeleid in de Visegrad landen
betekent dit dat ze een prikkel zullen hebben de produktie zoveel mogelijk uit te breiden
voor de toetreding. Op deze manier creëren ze een goede basis voor de toewijzing van
produktierechten en mogelijkerwijs zelfs compensatiebetalingen als het lidmaatschap van
de EU eenmaal verkregen is (Haworth, 1994 blz 16). Ervaringen uit voorgaande
toetredingen leren dat de quota voor de toetredende landen inderdaad op produktie uit het
verleden (voor de toetreding of op het moment zelf) gebaseerd zijn. Wat dit betreft zou
het voor de Visegrad landen voordelig kunnen zijn door middel van prijssteun de
agrarische produktie te stimuleren, zodat deze op de toetredingsdatum zo hoog mogelijk
is, waardoor na de toetreding voor een aanzienlijke produktie omvang garantieprijzen
gelden.
Het geleidelijk verhogen van de garantieprijzen lijkt op in veel opzichten op de gang van
zaken bij een overgangsfase, zoals beschreven in 3.2.3. Het grote verschil is echter dat
het verhogen van de prijzen tot het niveau van de EU, zoals in deze paragraaf wordt
beschreven, een nationaal, binnenlands beleid van de Visegrad landen is. Het is dus niet
een onderdeel van de associatie verdragen, die met de EU zijn afgesloten. Het verhogen
van de garantieprijzen zal dus moeten worden uitgevoerd en gefinancierd door de
Visegrad landen zelf. Tangermann en Josling hebben een schatting gemaakt van de kosten
voor de Visegrad landen van het verhogen van de garantieprijzen tot het niveau van de
EU (Tangermann, 1994 appendix lc). De Visegrad landen worden verondersteld in de
periode 1996 tot 2000 hun garantieprijzen in de landbouw geleidelijk te verhogen tot
prijzen, die gelden in de EU.33 De prijzen voor suiker, zuivelprodukten en rundvlees
zullen hierdoor aanzienlijk stijgen, terwijl de prijsstijging voor granen en overige
agrarische produkten geringer zal zijn. De prijzen voor granen in de EU zijn als gevolg
van de MacSharry hervormingen namelijk al gedaald en de prijsverschillen voor de
overige produkten zijn over het algemeen minder groot omdat de prijsvorming voor een
groter deel door marktkrachten plaatsvindt. Volgens Tangermann en Josling zal de
produktie van granen, suiker, zuivelprodukten en rundvlees in de Visegrad landen door
deze prijsstijgingen zodanig toenemen, dat er in 2000 voor deze produkten overschotten
zullen bestaan. Doordat de prijzen voor deze produkten zich in dit scenario boven de
wereldmarktprijzen zullen bevinden, zal het slechts mogelijk zijn deze overschotten te
exporteren indien gebruik wordt gemaakt van exportsubsidies. Naast deze subsidies zullen
er kosten verbonden zijn aan het verrichten van interventie aankopen, opslag en de
administratie en controle van het marktbeleid. Tangermann en Josling schatten deze totale
uitgaven in 2000 op 9 miljard ECU. De uitgaven voor het structuurbeleid zijn niet in dit

Vaak wordt een jaarlijks gemiddelde van een bepaalde periode (ook wel referentieperiode genoemd)
gebruikt als maatstaf voor de omvang van het quotum.
33

In het scenario van Tangermann en Josling worden door de Visegrad landen geen compensatiebetalingen
aan de boeren verricht voor produkten als granen, oliezaden en rundvlees, zoals in de EU. Als dit wel het geval
zou zijn, zouden de kosten aanzienlijk hoger uitvallen.
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bedrag opgenomen. Het totale bedrag (inclusief uitgaven voor het structuurbeleid) dat de
Visegrad landen in 1994 aan landbouwsteun gaven was 3.3 miljard ECU34. Dit betekent
dus dat de steun aan de landbouw in dit scenario fors zal toenemen (tussen 1994 en 2000
zullen de uitgaven volgens de schatting van Tangermann en Josling minstens
verdrievoudigen).
Dit is het eerste belangrijke nadeel van het geleidelijk verhogen van garantieprijzen
voor agrarische produkten. Deze strategie heeft een grote aanslag op het overheidsbudget
tot gevolg. Tangermann zegt hierover: "Budgetary expenditure on agricultural market
policies at these levels would cause serious fiscal problems and macro-economie
difficulties, and would probably be unsustainable" (Tangermann, 1994 blz 40). In
paragraaf 2.4.1 is deze problematiek reeds aan de orde geweest.
Een tweede nadeel van het verhogen van garantieprijzen is de koopkrachtdaling
voor de consument. Tabel 4.1 geeft aan dat de verschillen tussen de garantieprijzen in de
EU en de Visegrad landen voor de belangrijkste agrarische produkten ongeveer 40% zijn.
De stijging van de garantieprijzen zal voor een groot deel worden door gegeven door de
verwerkende industrie en de detailhandel, waardoor de prijs, die de consument moet
betalen, aanzienlijk zal stijgen. De koopkrachtdaling, die hiervan het gevolg is, zal nog
worden versterkt doordat de consument in de Visegrad landen een groot deel van het
inkomen aan voedsel besteedt (zie 2.4.2).
Tot slot heeft het verhogen van de garantieprijzen tot gevolg dat het
concurrentievermogen van de agrarische sector in de Visegrad landen op de wereldmarkt
wordt aangetast. In de lidstaten van de EU wordt juist gestreefd naar een concurrerende
landbouw, die steeds minder van overheidssteun afhankelijk is (zie 3.1.4). Het is dan ook
niet uit te sluiten dat op de lange termijn in het GLB hervormingen plaats zullen vinden,
waardoor de garantieprijzen zullen dalen. Wanneer de Visegrad landen de prijzen eenmaal
hebben verhoogd tot het niveau van de EU, kan dan ook het geval zich voordoen dat de
EU door de onderhandelingen in de komende WTO ronde juist verplicht worden deze
prijzen te verlagen (zie hoofdstuk 4). Het verlagen van garantieprijzen is een moeizaam
proces, wanneer boeren eenmaal aan deze steun gewend zijn geraakt en neemt, gezien het
te verwachten verzet uit de agrarische sector, over het algemeen meer tijd in beslag dan
de periode, die nodig was om de garantieprijzen te verhogen (Tangermann, 1994 blz 24).

3.3.2 Het handhaven van de huidige garantieprijzen in de landbouw
De strategie van het handhaven van de huidige garantieprijzen in de Visegrad landen
vormt wat betreft de voor- en nadelen als het ware het spiegelbeeld van het geleidelijk
verhogen van de garantieprijzen.
Een eerste voordeel is dat de landbouwuitgaven in de période tot de toetreding in
deze strategie ongeveer gelijk kunnen blijven. De kosten van de aanpassing aan de hogere
garantieprijzen van de EU zullen, wanneer de Visegrad landen besluiten de
garantieprijzen in de landbouw tot de toetreding niet verder te verhogen, voor een groot
deel voor rekening komen van de EU en niet van de Visegrad landen zelf. Als op het
moment van toetreding namelijk nog een prijsverschil bestaat en er vindt daarna een

De totale steun aan de landbouw per land uit de tabellen 2.1 t/m 2.4 bij elkaar opgeteld.
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transitieperiode plaats, zullen de kosten, die het verhogen van de prijzen in de Visegrad
landen met zich mee brengt, door alle lid-staten gezamenlijk gefinancierd worden wegens
het principe van communautaire financiering.
Ook de koopkrachtdaling, die voor de consument ontstaat wanneer de prijzen van
voedselprodukten stijgen, zal nu minder zijn. Deze prijzen zullen nu pas na de toetreding
gaan stijgen. Tot die tijd zullen de prijzen voor voedselprodukten min of meer gelijk
blijven, zodat de inkomensstijging van de bevolking in de Visegrad landen (als gevolg van
de economische groei) niet geheel of gedeeltelijk teniet wordt gedaan door stijgende
voedselprijzen. Als de consumenten in de Visegrad landen na de toetreding te maken
krijgen met stijgende voedselprijzen zal dit dus minder koopkrachtproblemen veroorzaken
omdat hun inkomens hoger zijn dan in de periode voorafgaand aan het lidmaatschap.
Tot slot wordt met het handhaven van het huidige prijspeil voorkomen dat de
Visegrad landen minder concurrerend worden op de wereldmarkt voor agrarische
produkten. Boeren zullen tegen de huidige prijzen moeten produceren. Degenen, die dit
niet lukt, zullen na verloop van tijd hun bedrijf beëindigen, waardoor alleen de meest
efficiënte agrarische bedrijven overblijven. Dit is met name belangrijk voor de agrarische
export van de Visegrad landen. Deze zal op de wereldmarkt moeten concurreren met
goedkope (soms gesubsidieerde) exporten van derde landen.35
Wat de voordelen zijn van de strategie om de garantieprijzen te verhogen tot het niveau
van de EU, zijn tegelijkertijd de nadelen van de strategie om de huidige prijzen te
handhaven. De Visegrad landen zijn op het moment van toetreding nog niet gewend aan
de hoogte van de prijzen. Daarnaast zullen de financiële middelen, waarover de boeren
beschikken slechts mondjesmaat toenemen indien de garantieprijzen op hetzelfde niveau
blijven. Hierdoor worden diepte- en uitbreidingsinvesteringen in de agrarische bedrijven,
die nodig zijn om te komen tot een moderne en efficiënte landbouw, bemoeilijkt.
Een ander nadeel van het handhaven van de huidige garantieprijzen is dat de
hoeveelheid steun, die de landbouw van de Visegrad landen op het moment van toetreding
tegemoet kan zien, mogelijkerwijs kleiner zal zijn dan het geval is wanneer de produktie
voor de toetreding gestimuleerd wordt door hogere garantieprijzen. De hoeveelheid steun
per land werd namelijk, zoals reeds eerder vermeld, in het verleden door de EU
gebaseerd op de produktie omvang in een referentieperiode. Deze referentieperiode lag
doorgaans een aantal jaren voor de steun daadwerkelijk werd toegekend. De produktie in
de landbouw zal, indien besloten wordt de huidige garantieprijzen te handhaven, niet
zoveel gestimuleerd worden als bij een verhoging van de garantieprijzen. De quota, die de
Visegrad landen op het moment van toetreding voor diverse agrarische produkten krijgen
toegewezen, zullen dan ook minder groot zijn.
Op dit laatste nadeel valt echter het één en ander af te dingen. Zo is het op dit moment
nog niet duidelijk wanneer de Visegrad landen tot de EU zullen toetreden. Dit heeft
directe gevolgen voor de omvang van de landbouwsteun, die zij zullen ontvangen als ze
Een belangrijk potentieel afzetgebied voor de export van agrarische produkten van de Visegrad landen is
de voormalige Soviet Unie. Voor de transitiefase ging het grootste deel van de export naar dit gebied. Door de
problemen in de transitiefase in de Visegrad landen (zie hoofdstuk 1) en door de concurrentie van goedkope
gesubsidieerde agrarische exporten van de E U ging een groot deel van deze exporten verloren. Gezien de
grootte en de nabijheid blijft de voormalige Soviet Unie echter een uiterst aantrekkelijke afzetmarkt in de nabije
toekomst
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eenmaal lid zijn. Hoe verder deze toetreding in de toekomst zal plaatsvinden, hoe minder
deze steun waarschijnlijk zal zijn. Zoals reeds eerder opgemerkt, zal de EU als gevolg
van de WTO onderhandelingen in 1999 (zie hoofdstuk 4) naar verwachting verplicht zijn
de omvang van de interne steun aan de landbouw verder te verlagen, de markttoegang te
vergroten en de exportsubsidies verder omlaag te brengen (Europese Commissie, 1995f
blz 13). De prijzen van agrarische produkten in de EU zullen zich naar het (over het
algemeen lagere) niveau van de wereldmarkt begeven, waardoor quotering van deze
produkten steeds minder noodzakelijk wordt. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre de
Visegrad landen door de produktie te stimuleren aanspraak kunnen maken op een grotere
hoeveelheid steun, dit vanwege de eenvoudige reden dat de produktie omvang van de
verschillende produkten in de toekomst in het liberalere GLB waarschijnlijk minder
beperkt zal worden. Daarnaast is, zoals reeds eerder is gebleken, nog niet duidelijk of de
Visegrad landen in aanmerking zullen komen voor directe inkomenstoeslagen, die in de
huidige EU worden gegeven als compensatie voor prijsdalingen (Munk, 1994 blz 44).
Deze onduidelijkheid omtrent het tijdstip van toetreding en de hoeveelheid steun,
die de agrarische sector in de Visegrad landen zal ontvangen, lijkt een groot deel van de
aanleiding voor het verhogen van de garantieprijzen weg te nemen. Men moet immers de
afweging maken in hoeverre de negatieve budgettaire gevolgen en de koopkrachtdaling
van de consument van deze strategie opwegen tegen de nog uiterst onzekere baten na de
toetreding. Zolang niet duidelijk is in hoeverre het daadwerkelijk zin heeft de produktie
voor de toetreding uit te breiden door het hanteren van hogere garantieprijzen, lijkt het
verstandig bij de besluitvorming omtrent het landbouwbeleid voor de komende paar jaren
de concrete nadelen van deze strategie zwaarder te laten wegen dan de nog onzekere
voordelen.
3.4 Samenvatting en conclusies
Wanneer de Visegrad landen lid worden van de EU, zal het landbouwbeleid worden
vervangen door het GLB. Het GLB heeft door de uitvoering van de MacSharry
hervormingen de afgelopen jaren een iets liberaler karakter gekregen. Verwacht wordt dat
in de toekomst het GLB zich verder zal ontwikkelen in de richting van een
landbouwbeleid, dat meer beslissingen aan de markt over laat en waarbij
overheidsingrijpen in de landbouw steeds minder wordt. Een belangrijk verschil met het
landbouwbeleid van de Visegrad landen is het niveau van de garantieprijzen; dit is
momenteel in de EU aanzienlijk hoger dan in de Visegrad landen. De agrarische
produktie in de Visegrad landen zal waarschijnlijk toenemen als ze, wanneer ze eenmaal
lid zijn, deze hogere garantieprijzen overnemen. Tegelijkertijd zal de consumptie van
voedselprodukten iets afnemen. Voor het budget van de Visegrad landen is de toetreding
tot de EU gunstig vanwege het principe van financiële solidariteit. Dit houdt in dat de
kosten van het GLB door de lidstaten gezamenlijk worden gefinancierd. De Visegrad
landen zullen waarschijnlijk meer ontvangen dan ze bij zullen dragen, wanneer het GLB
ook voor hen geldt. Indien er op het moment van toetreding nog een prijsverschil bestaat,
ligt het, gezien de ervaringen uit voorgaande toetredingen, voor de hand dat dit in een
overgangsfase geleidelijk wordt weggewerkt.
De Visegrad landen kunnen grofweg twee strategieën in hun landbouwbeleid
hanteren in de aanloop naar het lidmaatschap. Ze kunnen de garantieprijzen voor de
toetreding reeds verhogen tot het peil van de EU of de garantieprijzen op het huidige
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niveau houden. Een belangrijk nadeel van de eerste strategie is dat de verhoging van de
garantieprijzen door de Visegrad landen zelf gefinancierd dient te worden omdat ze nog
niet lid zijn van de EU. Daar komt bij dat hogere garantieprijzen voor agrarische
produkten tot een forse koopkrachtdaling van de consument kunnen leiden, gezien het
grote aandeel dat voedsel heeft in de totale uitgaven van de bevolking. Hier staat
tegenover dat de agrarische produktie door deze hogere garantieprijzen gestimuleerd
wordt, waardoor mogelijkerwijs bij de toetreding een grotere aanspraak kan worden
gemaakt op de hoeveelheid steun, die de Visegrad landen van de EU zullen krijgen. Of
deze steun ook daadwerkelijk hoger zal zijn, valt echter nog te bezien. Het is namelijk
nog niet duidelijk wanneer de Visegrad landen toe zullen treden en welke hervormingen
in de tussentijd in het GLB zullen plaatsvinden. Het gebruik van quota zal naar
verwachting minder worden als de prijzen van de EU zich in de richting van de
wereldmarktprijzen voor voedsel begeven. Hiermee lijkt de strategie van geleidelijke
prijsverhoging tot het niveau van de EU, om zodoende via een grote produktie aanspraak
te kunnen maken op steun, aan effectiviteit te verliezen. Gezien de hoge kosten die het
verhogen van de garantieprijzen met zich meebrengt en de nog onzekere opbrengsten,
lijkt voorzichtigheid voor de Visegrad landen dan ook geboden bij de besluitvorming
omtrent de hoogte van garantieprijzen. Het voeren van een protectionistischer
landbouwbeleid, dat gericht is op een zo optimaal mogelijke integratie in het GLB kan
dus een ongewenst resultaat hebben wanneer dat zelfde GLB zich in een proces bevindt
met als doel het realiseren van een landbouwbeleid, dat meer op de markt georiënteerd is.
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4. De GATT/WTO voorschriften
Het GATT-verdrag, de "General Agreement on Tariffs and Trade", trad in 1948 in
werking tussen 23 landen die voor het merendeel industrieland waren. Sindsdien zijn vele
landen, waaronder ook de Visegrad landen, toegetreden. De GATT is geen formele
internationale organisatie, maar een bindend verdrag tussen de leden, die verdragspartijen
worden genoemd. In essentie heeft de GATT drie functies, te weten een "gedragscode"
voor nationaal handelsbeleid, een forum voor handelspolitieke onderhandelingen en een
mechanisme voor het oplossen van handelsgeschillen. De GATT berust op zes
grondbeginselen (Ministerie van Economische Zaken, 1994 blz 97).
(1) Non-discriminatie, ofwel gelijke behandeling van verschillende handelspartners;
tariefvoordelen voor een handelspartner moeten automatisch gelden voor alle andere lidstaten, dit wordt de meestbegunstigingsclausule genoemd.
(2) Evenwicht van onderlinge rechten en plichten, met name wederkerigheid van
tariefconcessies over de gehele linie tot wederzijds voordeel (dus niet noodzakelijk per
sector).
(3) Bescherming van binnenlandse producenten tegen concurrerende buitenlandse
produkten kan in beginsel alleen via invoerrechten. Voor industrieprodukten geldt een
verbod op kwantitatieve import- en exportbeperkingen.36
(4) Nationale behandeling, dat wil zeggen gelijke behandeling van ingevoerde produkten
in vergelijking met "gelijke" binnenlandse produkten op het terrein van indirecte
belastingen regelgeving ten aanzien van verkoop en distributie.
(5) Transparantie, stabiliteit en voorspelbaarheid van het handelsbeleid door de "binding"
van tarieven in nationale schema's, dat wil zeggen tarieven mogen niet naar believen
worden verhoogd.
(6) Pragmatische geschillenbeslechting tussen partijen d.m.v. consultaties en indien nodig
GATT-panels.
Sinds de oprichting van de GATT zijn er zeven zogenaamde 'ronden' van een aantal jaren
geweest waarin beschermende maatregelen van de lid-staten, zoals invoertarieven,
invoerquota en exportsubsidies geleidelijk werden afgebouwd. Aan het einde van zo'n
ronde werden doorgaans nieuwe afspraken gemaakt over de voorschriften voor de
volgende ronde. De onderhandelingen in het kader van de GATT Uruguay Ronde (UR)
waren 29 september 1986 formeel gestart in Punt del Este in Uruguay. Verschillende
streefdata werden zonder resultaat gepasseerd, alvorens op 15 december 1993 het
eindpakket van de UR door alle lid-staten werd goedgekeurd. Een belangrijk resultaat van
de UR is de oprichting van de World Trade Organization (WTO). De WTO is de nieuwe
permanente multilaterale handelsorganisatie voor de handel in goederen en in diensten en
de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Zij is verantwoordelijk voor de
uitvoering en het beheer van alle verdragen uit de UR. De onderhandelingen over de
volgende liberaliseringsronde, die gepland staan voor 1999, zullen dan ook onder toezicht
van de WTO plaatsvinden.
In de meer dan zeven jaar durende onderhandelingen van de UR deden zich grote

'Er bestaan echter uitzonderingen voor landbouw en industrieën in opbouw in ontwikkelingslanden.
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tegenstellingen voor tussen partijen op politiek zeer gevoelige terreinen, waarbij vooral de
landbouw een groot struikelblok was. Tot de afsluiting van de onderhandelingen werd de
landbouwsector steeds apart behandeld in de GATT. Het "oude" GATT verdrag bevat
bijvoorbeeld een uitzondering voor de landbouwsector op het algemene verbod voor
kwantitatieve belemmeringen en staat ook exportsubsidies voor primaire
landbouwprodukten toe. Beide instrumenten zijn verboden voor industrieprodukten.
Weinig landen waren bereid hun invoerrechten voor landbouwprodukten in GATT-kader
te binden, waardoor hun bewegingsvrijheid tot verhoging van deze rechten aan banden
zou zijn gelegd. Pogingen in eerder GATT ronden om ook landbouw te onderwerpen aan
GATT-disciplines strandden steeds. Onder grote druk van de V.S. en de Cairns-groep,
werd landbouw op de agenda van de UR geplaatst37.
In dit hoofdstuk komen allereerst de resultaten van de UR voor de landbouwsector aan de
orde. Daarna wordt ingegaan op de vraag wat deze resultaten betekenen voor de Visegrad
landen indien zij hun huidige landbouwbeleid voortzetten en indien zij de prijssteun
uitbreiden naar het niveau van de EU. Tot slot wordt aandacht besteed aan betekenis voor
de GATT voorschriften voor de integratie van de landbouw in de Visegrad landen in het
GLB van de EU.

4.1 De resultaten van de Uruguay Ronde voor de agrarische sector
De onderhandelingen in de Uruguay Ronde hebben geleid tot een liberalisering van de
handel in agrarische produkten. De belangrijkste afspraken gelden voor drie
samenhangende terreinen in de landbouw, te weten de toegang tot de eigen markt, interne
steun en exportsteun.
Markttoegang
- Alle non-tarifaire maatregelen, zoals invoerverboden en -quota of variabele
landbouwheffingen, moeten worden omgezet in zogenaamde tariefequivalenten.
Ingevoerde primaire landbouwprodukten mogen voortaan alleen nog belast worden met
tarieven, die zijn opgebouwd uit eventuele reeds bestaande tarieven en de
tariefequivalenten. Kwantitatieve beperkingen in wat voor vorm dan ook zijn niet
toegestaan. Deze omzetting, die "tarificatie" wordt genoemd, maakt de onzichtbare
bescherming voor de binnenlandse landbouwprodukten zichtbaar in de hoogte van het
tarief. De tarieven moeten worden gebonden en vervolgens over een periode van zes jaar
(1994-2000) met gemiddeld 36% ten opzichte van de referentieperiode 1986-1990 worden
verminderd. De tariefverlaging vindt in zes gelijke stappen plaats. Lagere
reductiepercentages voor individuele produkten zijn mogelijk, maar de minimale reductie
dient 15% te bedragen.
- Tarificatie kan voor sommige, tot nu sterk beschermde produkten leiden tot prohibitief

De V.S. en de leden van de CAIRNS groep wilden op deze manier de EU ertoe dwingen de omvangrijke
subsidies op de export van haar agrarische produkten te verminderen.
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hoge tarieven van boven de 100%, die concurrerende import in feite onmogelijk maken.
Daarom hebben alle partijen de verplichting om ten minste de huidige markttoegang,
zoals die in de referentieperiode van 1986-88 bestond te handhaven. Tevens dienen landen
een minimum markttoegang te bieden. Deze laatstgenoemde marktopening moet worden
geboden in de vorm van een tariefcontingent tegen een verlaagd tarief. De omvang is in
het begin 3% van de binnenlandse consumptie (referentieperiode 1986-1990) en loopt op
tot 5% aan het einde van de implementatieperiode. Als de huidige markttoegang reeds
hoger is dan 5%, dient deze te worden gehandhaafd. Onder bepaalde voorwaarden mogen
landen als Japan voor enkele produkten (met name rijst) de tarificatie uitstellen tot het
einde van de overgangsperiode. In dat geval mag een invoerquotum worden gehandhaafd
dat oploopt van 4% tot 8% van de binnenlandse consumptie.
- Voor getarificeerde produkten mag bij plotselinge, omvangrijke invoerstromen of
bijzonder lage invoerprijzen tijdens de overgangsperiode een speciaal
vrijwaringsmechanisme worden ingeroepen. Op grond van aangegeven stijging in het
importvolume van een produkt mogen additionele importheffingen worden opgelegd. Bij
omvangrijke prijsdalingen ten opzichte van de gemiddelde prijzen in 1986-88 uitgedrukt in
lokale valuta, mogen eveneens additionele importheffmgen worden opgelegd. Dit kan per
importtransactie worden toegepast, afhankelijk van de prijs.

Interne steun
- Landen moeten hun totale geaggregeerde steunbudget voor de landbouwsector, met
uitzondering van toegestane subsidievormen, over een periode van zes jaar met 20%
verlagen ten opzichte van het steunniveau in de periode 1986-88. Het totaalbedrag dient
zowel produktspecifieke steun als niet produktgebonden steun te omvatten. Binnenlandse
steun, die minder dan 5% bedraagt van de produktiewaarde van individuele produkten of
in geval van niet produkt gebonden steun van de totale landbouwproduktie, is uitgesloten
van de reductieverplichting (Cahill, C 1995).
- Generieke, niet produktiegebonden steun, die geen of minimale handelseffecten heeft, is
uitgesloten van de reductieverplichting. Voorbeelden daarvan zijn onder meer
inspectiediensten, technische ondersteuning en onderzoek, volledig ontkoppelde directe
inkomenssteun, sociale "vangnet" en structurele aanpassingsprogramma's. Een groene
lijst, of "green box", geeft aan welke subsidievormen hiervoor in aanmerking komen.
Directe inkomenstoeslagen, die niettemin gedeeltelijk produktiegebonden zijn,
kwalificeren in de huidige GATT ronde ook, indien ze worden verstrekt in het kader van
een programma gericht op produktiebeheersing (braaklegging van arealen of beperking tot
een vast aantal dieren). Daarmee worden directe inkomenstoeslagen in het kader van het
hervormde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in ieder geval tot 2002 gedekt.

Exportsteun
-Voor exportsteun geldt een tweeledige discipline. Exportsubsidies op primaire
landbouwprodukten hoeven niet te worden afgeschaft, maar wel te worden verminderd.
Het budget voor exportsubsidies voor zeventien primaire landbouwprodukten (granen,
vlees, zuivelprodukten, etc.) moet in zes jaar met 36% worden gereduceerd ten opzichte
van 1986-90. Binnen produktgroepen zoals zuivel (melk, kaas en boter) is geen aggregatie
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van de reductieverplichting toegestaan.
-In aanvulling op de verlaging van het exportsubsidiebudget dient het gesubsidieerde
exportvolume per primair produkt gelijkmatig over een periode van zes jaar met 21% te
worden verminderd ten opzichte van 1986-90. Er bestaat een mogelijkheid tot enige
flexibiliteit in de fasering van de volumereducties in de jaren twee tot en met vijf van de
overgangsperiode. In het eerste jaar bedraagt de verplichte volumereductie echter 3,5%
ten opzichte van het gemiddelde gesubsidieerde exportvolume in 1986-90. Voor bepaalde
produkten, waarvan de export na 1990 hoger was dan in de genoemde referentieperiode,
mag evenwel als startpunt voor de volumereductie de gemiddelde export in 1991-1992
worden opgenomen op voorwaarde dat aan het einde van de zes jaar de volumereductie
21 % bedraagt van niveau in de referentieperiode.

4.2 Gevolgen voor de Visegrad landen
invoertarieven
In tabel 4.1 zijn drie tarieven voor vijf belangrijke agrarische produkten van de Visegrad
landen weergegeven. Alle tarieven zijn uitgedrukt als ad valorem equivalenten in
procenten van de wereldmarktprijzen in 1993. De eerste kolom bevat de tarieven die in
1993-94 aan de grens golden (in sommige gevallen inclusief invoerbelasting en voor Polen
inclusief zgn. 'countervailing duties'). De tweede kolom toont de gevolgen van het door
Tangermann beschreven scenario dat de garantieprijzen in de Visegrad landen tussen 1996
en 2000 geleidelijk worden verhoogd tot het niveau van de EU. De tarieven, die bij dit
scenario horen, zijn zogenaamde tariefequivalenten, die nodig zijn om het verschil tussen
(verhoogde) binnenlandse prijzen en de wereldmarktprijzen weg te nemen.38 In de derde
kolom zijn' de in de GATT overeengekomen maximum tarieven voor het jaar 2000 voor
de Visegrad landen weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat de overeengekomen GATT tarieven aanzienlijk verschillen tussen
de Visegrad landen. Voor Hongarije, Tsjechië en Slowakije (deze laatste twee landen
hebben voor de meeste produkten dezelfde tarieven) zijn de maximum tarieven over het
algemeen lager dan die van Polen.39
Uit de tabel valt verder af te leiden dat het geleidelijk verhogen van de tarieven tot
het niveau van de EU voor Hongarije, Tsjechië en Slowakije in de meeste gevallen
(behalve tarwe en varkensvlees) niet in overeenstemming met de GATT voorschriften zou
zijn. De tarieven zouden in 2000 dan voor drie van de vijf produkten hoger zijn dan de
voor dat jaar voorgeschreven maximum GATT tarieven. Zelfs bij een handhaving van de
garantieprijzen van 1993 zouden deze drie landen de GATT afspraken schenden voor wat
betreft tarwe en suiker.

In de praktijk zouden de tarieven, die bij dit scenario horen, nog iets hoger moeten zijn dan de
tariefequivalenten in de tabel omdat deze tariefequivalenten maar net voldoende zijn om de importpariteitsprijs
gelijk te maken aan de binnenlandse prijs.
Dit weerspiegelt de tamelijk hoge invoertarieven en andere vormen van invoerprotectie, die in Polen voor
de afsluiting van de Uruguay Ronde gebruikt werden
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Tabel 4.1 Tarieven in 1993, tariefequivalenten by prijsverhoging tot niveau EU in
2000 en GATT tarieven in 2000
Tarief in 1993 in %

Tariefequivalent in 2000 bij
verhoging prijzen tot niveau
EUin%

GATT tarieven in 2000 in %

Tarwe
Polen

27.2

12.4'

77.2

Hongarije

50.0

12.4

32.0

Tsjechië

30.0

12.4

21.2

Slowakije

30.0

12.4

21.2

Polen

48.4

134.5

169.1

Hongarije

80.0

134.5

68.0

Tsjechië

70.0

134.5

59.5

Slowakije

70.0

134.5

59.5

Polen

37.8

78.6

178.1

Hongarije

15.0

78.6

71.7

Tsjechië

30.0

78.6

34.0

Slowakije .

30.0

78.6

34.0

Polen

48.9

32.7

75.9

Hongarije

15.0

32.7

51.9

Tsjechië

30.0

32.7

38.5

Slowakije

30.0

32.7

38.5

Polen

48.4

147.1

102.0

Hongarije

60.0

147.1

101.8

Tsjechië

32.0

147.1

68.0

Suiker

Rundvlees

Varkensvlees

Boter

32.0
68.0
147.1
Slowakije
Bron: Tangerm ann, 1994 appendix 2 blz 7 + 8
'Dit relatief lage GATT tarief voor tarwe voor de EU is een gevolg van de hervormingen van het GLB, waarbij
prijssteun vervangen werd door inkomenssteun. Hierdoor kwam een lagere prijs tot stand, waardoor ook een
lager tarief mogelijk werd.

Voor Polen zou het geleidelijk verhogen van de garantieprijzen tot het niveau van de EU
alleen bij boter leiden tot een hoger tarief in 2000 dan het overeengekomen GATT tarief.
Wanneer de Poolse garantieprijzen van 1993 in stand zouden worden gehouden, zou dat

69

in 2000 bij geen enkel produkt voor problemen zorgen bij het nakomen van de GATT
verplichtingen.
Interne steun
De verplichtingen uit de Uruguay Ronde aangaande interne steun zijn uitgedrukt in
AMS.40 De analyse van Tangermann beperkt zich tot het marktsteun gedeelte van het
AMS van de Visegrad landen41 (directe betalingen en andere vormen van steun blijven
buiten beschouwing). In kolom één van tabel 4.2 is het AMS voor de Visegrad landen en
de EU van 1993 weergegeven, in kolom twee het te verwachten AMS in 2000 bij een
toename van de garantieprijzen tot het niveau van de EU en in kolom drie het maximum
GATT AMS in 2000. De cijfers in de eerste twee kolommen zijn uitgedrukt als
percentages van de maximum GATT-tarieven in 2000, die op 100 worden gesteld.

Tabel 4.2 index van het AMS voor de Visegrad landen en de EU in 1993, het AMS
in 2000 bij een toename van de prijzen tot het niveau van de EU en het maximum
GATT AMS in 2000
AMS in 1993

AMS in 2000 bij een
toename van de prijzen
tot niveau EU

Maximum GATT AMS

Polen

133.18

362.27

100

Hongarije

933.04

4276.84

100

***

***

***

92.96

90.25

100

Tsjechië/Slowakije
EU

Bron: Tangermann, 1994 appendix 2 blz 9 + 10

Evenals bij de tarieven is er bij de interne steun sprake van grote verschillen tussen de
Visegrad landen onderling. Het AMS van Polen bevond zich in 1993 33% boven het
maximum GATT AMS voor 2000. Hongarije heeft haar Maximum GATT AMS voor
2000 in 1993 in zeer ruime mate overschreden. Dit komt grotendeels doordat Hongarije
haar verplichtingen aangaande interne steun in nationale valuta is aangegaan, terwijl bij
Polen de maximum hoeveelheid interne steun in US $ is uitgedrukt. Ten gevolge van de

AMS = Aggregate Mesurement of Support, hiertoe wordt alle steun aan de landbouw gerekend, behalve
de steun die op de zogenaamde "groene lijst" staat.
41

De AMS, die voor een bepaald jaar wordt berekend, is erg gevoelig voor het aantal produkten waar in dat
jaar een garantieprijs voor geldt (het verschil tussen de binnenlandse prijs en de wereldmarktprijs wordt alleen in
de AMS opgenomen als voor het betreffende produkt een garantieprijs geldt). Tangermann gaat er in zijn analyse
van uit dat voor de volgende produkten een garantieprijs geldt; Tsjechië en Slowakije - tarwe, suiker, boter,
magere melkpoeder, kaas, rundvlees, varkensvlees; Hongarije - tarwe, maïs, boter, magere melkpoeder,
rundvlees, varkensvlees; Polen - tarwe, rogge, suiker, melk, varkensvlees; EU - granen, suiker, boter, magere
melkpoeder, kaas, rundvlees.

70

aanzienlijke inflatie, die in Hongarije na de GATT afspraken is opgetreden is de AMS
van dat land enorm toegenomen. Wat de reactie van de GATT in zo'n geval zal zijn is
nog onduidelijk. De regels van de GATT voor het berekenen van de AMS staan in
principe geen versoepeling toe voor inflatie. Alles dient berekend te worden in nominale
termen. Artikel 18.4 van het verdrag suggereert echter dat een uitzondering mogelijk is
wanneer een lid-staat te kampen heeft met een buitensporig hoge inflatie. Voor Hongarije
hangt dus veel af van de manier waarop deze enigszins vage clausule wordt uitgelegd.
Volgens Tangermann is het echter onwaarschijnlijk dat een automatische compensatie
voor inflatie wordt toegestaan (Tangermann, 1994 appendix 2 blz 4).
Bij de interne steunverplichtingen van Tsjechië en Slowakije treedt een ander
probleem op. In de referentieperiode werd in deze landen namelijk zeer weinig tot geen
marktsteun gegeven voor het merendeel van de agrarische produkten. In die periode
bestond de steun aan de landbouw in die landen, die toen nog in een staat verenigd
waren, voornamelijk uit directe betalingen. Tegenwoordig is in beide landen wel sprake
van een stelsel van garantieprijzen voor verschillende agrarische produkten. In de GATT
afspraken voor Tsjechië en Slowakije is interne steun in de vorm van garantieprijzen
echter buiten beschouwing gelaten omdat deze steun in de referentieperiode vrijwel
ontbrak. Het is nog onduidelijk hoe dit probleem moet worden opgelost en in welke mate
het Tsjechië en Slowakije is toegestaan in toekomst garantieprijzen te hanteren. Daar
komt nog bij dat Tsjechië en Slowakije, evenals Hongarije, hun AMS in nationale valuta
hebben vastgesteld en daarna te maken hebben gehad met een aanzienlijke inflatie.
Uit de tabel blijkt dat het handhaven van de garantieprijzen van 1993 voor alle Visegrad
landen tot gevolg heeft dat niet aan de GATT verplichtingen omtrent interne steun in 2000
kan worden voldaan. Een geleidelijke verhoging van de garantieprijzen tot het niveau van
de EU in 2000 leidt zelfs tot een enorme overschrijding van het maximum GATT AMS.
Naast deze zeer beperkende AMS verplichting voor de interne steun aan de landbouw van
de Visegrad landen, is er nog een GATT voorschrift, dat een toename van de interne
steun in de weg staat. Dit is de zogenaamde "due restraint" clausule in artikel 13 van de
GATT. Deze clausule verbiedt een toename van de steun per produkt vanaf het niveau
van 1992 (Buckwell, 1994 blz 50).

Exportsteun
Bij de verplichtingen aangaande exportsteun hebben Tsjechië, Slowakije en Hongarije
dezelfde problemen als bij de afspraken omtrent interne steun. Het is bij exportsteun
namelijk tevens zo dat door de hoge inflatie het maximum bedrag aan exportsubsidies in
2000 dreigt te worden overschreden. Daar komt nog bij dat bij exportsubsidies geen
versoepeling van de GATT voorschriften is toegestaan, wanneer een land een zeer hoge
inflatie heeft (zoals dat wellicht wel het geval is bij het AMS in artikel 18 van de GATT).
In 1993 was het bedrag dat de Visegrad landen aan exportsubsidies gaven voor vrijwel
alle agrarische produkten echter nog lager dan hun GATT verplichtingen in 2000
(Tangermann, 1994 appendix 2 blz 11). De hoeveelheden die in 1993 al dan niet met
subsidies geëxporteerd werden, waren daarentegen voor de meeste produkten hoger dan
de door de GATT bepaalde maximum hoeveelheid toegestane gesubsidieerde exporten
voor 2000, zie tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Agrarische exporten (al dan niet gesubsidieerd) van de Visegrad landen en gesubsidieerde
exporten van de EU in 1993 en de maximum hoeveelheid toegestane gesubsidieerde exporten in 2000.
Maximum toegestane hoeveelheid
gesubsidieerde exporten in 2000
(xlOOOt)

Exporten in 1993 (xlOOOt)

Granen
0

4

1305

3343

Tsjechië

0

177

Slowakije

109

152

EU

23409

280342

Totaal

24823

31810

Polen

104

112

Hongarije'

32

144

Tsjechië

0

85

Slowakije

4

10

EU

1151

47102

Totaal

1292

5061

Polen

41

34

Hongarije'

83

58

Tsjechië

50

5

Slowakije

28

24

EU

817

13232

Totaal

1019

1414

Polen

37

127

Hongarije'

0

11

Tsjechië

70

85

Slowakije

15

10

EU

243

3922

Totaal

362

1414

Polen
Hongarije'

Suiker

Rundvlees

Magere Melkpoeder

Bron: Buckwell, 1994 appendix B
'Exporten van 1992
^Gesubsidieerde exporten
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Polen, Hongarije en Tsjechië exporteerden in 1993 bij drie van de vier produkten meer
dan de maximum toegestane hoeveelheid gesubsidieerde exporten en Slowakije bij twee
van de vier. Deze exporten waren mogelijk tegen prijzen, die (aanzienlijk) lager waren
dan de EU prijzen. Dit duidt erop dat wanneer besloten wordt de garantieprijzen in de
Visegrad landen geleidelijk te verhogen tot het niveau van de EU, de exportsubsidies per
produkt zullen toenemen. Daarnaast zal de omvang van de export waarschijnlijk
toenemen, doordat boeren door de hogere garantieprijzen gestimuleerd worden hun
produktie uit te breiden. De Visegrad landen zullen daarom vrijwel zeker bij het uitvoeren
van deze strategie hun GATT exportverplichtingen schaden zowel voor de maximum
hoeveelheid als het maximum bedrag.
4.3 Het integreren van de GATT verplichtingen van de Visegrad landen en de EU.
Bij de toetreding van de Visegrad landen tot de EU zullen de GATT verplichtingen van
beide moeten worden geïntegreerd. Dit zal op een manier dienen te geschieden waar alle
GATT handelspartners mee akkoord gaan. Het is denkbaar dat het de Visegrad landen
door de GATT wordt toegestaan de steun aan hun
landbouw te verhogen om zo op het niveau van de EU te komen. Wanneer men de GATT
verplichtingen van de EU en de Visegrad landen integreert, zal het waarschijnlijk echter
niet zo mogen zijn dat de totale toegestane steun aan de landbouw in de EU na de
toetreding hoger is dan de som van de steunverplichtingen van de Visegrad landen en de
EU voor de toetreding. Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, hebben de Visegrad
landen zelf nauwelijks ruimte in hun GATT verplichtingen om de steun aan de landbouw
uit te breiden. Het is daarom belangrijk te weten of de GATT verplichtingen voor de
landbouw van de EU nog een zekere toename van de steun toestaan, die gebruikt kan
worden voor het verhogen van de steun aan de agrarische sector in de Visegrad landen tot
het niveau van de EU.
Markttoegang
Het harmoniseren van tarieven van de Visegrad landen en de EU kan leiden tot een
verlies aan bescherming bij de toetredende landen of tot een verminderde markttoegang
voor de niet EU handelspartners. Het verlies aan invoerbescherming treedt op indien de
tarieven van de Visegrad landen hoger zijn dan die van de EU, terwijl een verminderde
markttoegang plaatsvindt als de tarieven lager zijn. De Visegrad landen dienen normaal
gesproken namelijk de tarieven van de EU over te nemen op basis van het "acquis
communautair". Enkele uitzonderingen daargelaten, zijn de tarieven van de EU over het
algemeen hoger dan die van de Visegrad landen (Buckwell, 1994 blz 52/53). Dit heeft te
maken met de hogere garantieprijzen in de landbouw van de EU, waardoor ook hogere
tarieven noodzakelijk zijn.
De tarieven van de Visegrad landen zouden bij toetreding tot de EU in de meeste gevallen
dus verhoogd dienen te worden. Hierdoor wordt de markttoegang, die derde landen
hebben tot de agrarische markten van de Visegrad landen, echter minder. Dit zal
waarschijnlijk op verzet stuiten bij de GATT handelspartners. Volgens Buckwell zijn voor
dit probleem twee oplossingen (Buckwell, 1994 blz 54).
Ten eerste kan aan deze derde landen in niet agrarische sectoren compenserende
handelsconcessies worden gegeven.
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Ten tweede kan het EU tarief verlaagd worden, zodat de markttoegang van derde
landen tot de (dan grotere) EU gelijk blijft. Dit zou men kunnen bewerkstelligen door
nieuwe maximum tarieven voor de uitgebreide EU overeen te komen, die gewogen
gemiddelde tarieven zijn (waarbij men de omvang van de invoer in de periode voor de
toetreding als gewicht gebruikt). Omdat voor vrijwel alle produkten de invoer van de EU
aanzienlijk groter is dan de invoer van de Visegrad landen, zal het nieuwe gewogen tarief
dichterbij het oude EU tarief liggen dan bij het tarief van de Visegrad landen.
Een derde voor de hand liggende oplossing zou het hanteren van tariefcontingenten
zijn. Binnen deze contingenten zou dan een laag tarief gelden, waartegen goederen van
derde landen in de EU kunnen worden ingevoerd.
In hoeverre een van deze scenario's ook daadwerkelijk op zal treden, is nog onduidelijk.
Veel zal afhangen van de houding van de GATT handelspartners. Tenzij deze overtuigd
kunnen worden dat de politieke en veiligheidsoverwegingen bij toetreding van de Visegrad
landen tot de EU belangrijker zullen zijn dan de negatieve gevolgen van een verhoging
van de Visegrad tarieven, zullen ze waarschijnlijk niet al te toegeeflijk zijn bij het
verlenen van een uitzonderingspositie aan de Visegrad landen.

Interne steun
Wanneer de Visegrad landen toetreden tot de EU, zullen de maximum AMS bedragen bij
elkaar worden opgeteld. Zoals uit paragraaf 4.2 is gebleken, kampen Hongarije, Tsjechië
en Slowakije met het probleem dat zij inmiddels hun maximum AMS reeds overschreden
hebben door de hoge inflatie, die in deze landen is opgetreden. Uit tabel 4.2 blijkt echter
ook dat de EU nog over een aanzienlijke ruimte beschikt tussen het daadwerkelijke AMS
en het maximum GATT AMS.42 Buckwell toont aan dat deze ruimte voldoende groot is
om de overschrijdingen van het GATT AMS van de Visegrad landen op te vangen, zie
tabel 4.4 op bladzijde 7443 (Buckwell, 1994 blz 50).
In tabel 4.4 wordt het verschil weergegeven tussen het geaggregeerde AMS van de EU en
de Visegrad landen in 1993 en het geaggregeerde GATT AMS plafonds.
Uit de tabel blijkt dat, wanneer men het niveau van de steun aan de landbouw in de
Visegrad landen in 1993 verhoogd zou hebben tot dat van de EU, het geaggregeerde
AMS (56.962 miljard ECU) nog aanzienlijk lager zou zijn dan het geaggregeerde GATT
AMS plafonds voor 1995 (76.107 miljard ECU). De tabel geeft tevens een voorspelling
van het AMS in 2003, waarbij verondersteld wordt dat door de hogere prijzen van het
GLB de agrarische produktie in de Visegrad landen jaarlijks met 2.5% groeit en de
produktie in de EU met 1%. Het GATT AMS plafonds wordt verondersteld verder te
dalen. Het gevolg hiervan is dat de ruimte onder het GATT AMS plafonds snel kleiner
wordt. Voorlopig heeft de EU echter nog voldoende speling nissen haar daadwerkelijke-

Dit is vooral een gevolg van de MacSharry hervormingen, waar voor een aantal produkten prijssteun door
inkomenssteun werd vervangen. Deze inkomenssteun valt grotendeels onder de vormen van steun die op de
"groene lijst" staan en is dus niet onderhevig aan een reductieverplichting.
43

De kans bestaat dat in 2002 de directe inkomenstoeslagen door de WTO niet meer tot de zgn. green box
worden gerekend. Dit zou betekenen dat de ruimte die de EU bij haar interne verplichten heeft aanzienlijk
vermindert.
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en maximum AMS om de GATT verplichtingen van de Visegrad landen aangaande
interne steun op te nemen.
Tabel 4.4 De ruimte tussen het geaggregeerde AMS van de EU en de Visegrad
landen en het geaggregeerde GATT AMS plafonds.

Het Geaggregeerde AMS van de
EU1 en de Visegrad landen bij
verhoging van de landbouwsteun in
de Visegrad landen tot EU niveau
(miljoen ECU)
Geaggregeerd GATT AMS
plafonds (miljoen ECU)

1993

2003

56962

59451

76197

64619

Bron:Buckwell, 1994 blz 50

Exportsteun
Uit tabel 4.3 blijkt dat de EU van alle vijf vermelde agrarische produkten in 1993 een
grotere hoeveelheid met subsidies exporteerde dan de door de GATT maximum
toegestane hoeveelheid in 2000. De EU zal dus in de tussenliggende periode de omvang
van de gesubsidieerde exporten voor veel produkten fors moeten verminderen. Zoals
reeds uit paragraaf 4.2 is gebleken, overschreed de omvang van de export (al dan niet
gesubsidieerd) van agrarische produkten van de Visegrad landen in veel gevallen de
maximum" toegestane hoeveelheid gesubsidieerde exporten. Wanneer men de
gesubsidieerde exporten van de EU en de exporten van de Visegrad landen van 1993 bij
elkaar optelt, komt men voor elk van de vijf agrarische produkten in de tabel dan ook
hoger uit dan de geaggregeerde maximum toegestane hoeveelheid gesubsidieerde
exporten. De EU heeft dus niet de mogelijkheid om een verhoging van subsidies op
agrarische exporten van de Visegrad landen binnen haar GATT verplichtingen op te
nemen omdat zij zelf al moeite heeft haar eigen reductie van gesubsidieerde exporten te
realiseren.
4.4 Samenvatting en conclusies
De vier Visegrad landen hebben allemaal het GATT verdrag ondertekend en dienen zich
daarom te houden aan de afspraken, die in de Uruguay Ronde zijn gemaakt. Voor de
landbouw gelden deze afspraken grotendeels voor drie vormen van steun; bescherming
tegen invoer, interne steun en exportsteun. Op deze drie gebieden is men
reductieverplichtingen overeengekomen, waaraan men in het jaar 2000 moet voldoen.
Voor wat betreft de afspraken omtrent markttoegang, voldoet alleen Polen
momenteel aan de GATT verplichtingen. De overige drie landen hebben voor sommige
produkten tarieven, die in 1993 hoger waren dan de maximum GATT tarieven voor het
jaar 2000. Alle vier de Visegrad landen gaven in 1993 meer interne steun aan de
landbouw dan zij in 2000 door de GATT maximaal zijn toegestaan te verstrekken. In
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1993 waren de subsidies, die de Visegrad landen voor de export van de belangrijkste
agrarische produkten uitgaven, lager dan de maximum GATT bedragen voor het jaar
2000. Wanneer echter besloten zou worden de agrarische exportprodukten met hetzelfde
bedrag te subsidiëren als in de EU, zou zowel het maximum bedrag als het maximum
volume, dat door de GATT is voorgeschreven, overschreden worden. Hetzelfde geldt
voor de bescherming tegen invoer en de interne steun; als deze op hetzelfde niveau als de
EU zouden worden gebracht, zouden de GATT voorschriften in ruime mate geschonden
worden.
Het is mogelijk dat het de Visegrad landen in het kader van de toekomstige
toetreding wordt toegestaan de GATT verplichtingen niet geheel na te komen wanneer
men de bescherming aan de landbouw op hetzelfde niveau brengt als de EU. Dit zal
echter alleen het geval zijn ais de steun aan de landbouw in de EU na de toetreding
kleiner is dan de geaggregeerde GATT verplichtingen van de EU en de Visegrad landen.
Voor de verplichtingen aangaande interne steun lijkt dit voorlopig geen probleem op te
leveren; de EU beschikt hier nog over voldoende ruimte om de overschrijding van de
Visegrad landen te compenseren. Het is nog niet duidelijk hoe de verplichtingen
aangaande markttoegang geïntegreerd moeten worden. De EU zal waarschijnlijk bij de
volgende WTO onderhandelingen in de landbouw of in andere sectoren concessies moeten
doen aan de handelspartners om zodoende de tariefverhogingen van de Visegrad landen
mogelijk te maken. Op het gebied van de exportsubsidies tot slot, heeft de EU geen
enkele speling. De EU overschrijdt hier vooralsnog de maximum bedragen en
hoeveelheden, die door de GATT voor het jaar 2000 zijn voorgeschreven.
Al met al vormen de GATT voorschriften en de toekomstige WTO
onderhandelingen (die waarschijnlijk een verdergaande liberalisering van de wereldhandel
als uitkomst hebben) een grote belemmering voor het uitbreiden van de steun aan de
landbouw in de Visegrad landen. De Visegrad landen overschrijden momenteel al een
groot aantal van deze voorschriften. Zelfs als in de WTO besloten wordt dat de
toekomstige toetreding van de Visegrad landen tot de EU een hierboven beschreven
uitzondering rechtvaardigt, is het voor de Visegrad landen waarschijnlijk niet mogelijk de
steun aan de landbouw te verhogen tot het niveau van de EU.
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Conclusie
In deze scriptie is aandacht besteed aan de vraag of een uitbreiding van de steun aan de
landbouw in de Visegrad landen wenselijk is. Aanleiding voor deze vraag zijn de
belangrijke veranderingen die zich sinds 1989 in de agrarische sector van deze landen
hebben voorgedaan. Wanneer men enkel de huidige situatie in de landbouw in
ogenschouw neemt en andere factoren buiten beschouwing laat, is het antwoord op de
vraag bevestigend. De landbouw in de Visegrad landen heeft de afgelopen jaren namelijk
te maken gehad met forse produktiedalingen. Deze dalingen waren vooral het gevolg van
het overschakelen • van een planmatige aanpak in de agrarische sector op een meer
marktgerichte benadering. Dit zogenaamde transitieproces in de landbouw had als
voornaamste kenmerken dat de grote staats- en collectieve bedrijven geprivatiseerd
werden en dat beslissingen omtrent produktie voortaan door particulieren werden
genomen. Dit privatiseringsproces,' dat over het algemeen traag verliep, bracht veel
problemen met zich mee, waaronder onduidelijkheid omtrent grondeigendomsrechten,
onbekendheid van de nieuwe eigenaren met het produceren voor de markt en het
wegvallen van een voor de landbouw noodzakelijk institutioneel kader (financiële markten
werken niet en de wetgeving is in veel gevallen nog niet aangepast aan de nieuwe
situatie). Het vreemde vermogen, dat in de agrarische sector geïnvesteerd wordt, is door
het hoge risico dat met deze problemen gepaard gaat dan ook gering. Boeren beschikken
over het algemeen over weinig financiële middelen en hebben daardoor nauwelijks de
mogelijkheid hun produktie uit te breiden. Een combinatie van structuurhulp en een stelsel
van garantieprijzen lijkt dan ook een uitweg te bieden uit het dal waar de landbouw in de
Visegrad landen tijdens de transitiefase in geraakt is. Structuurhulp is nodig om de
problemen, die ontstaan door het privatiseringsproces, op te lossen, terwijl een stelsel van
garantieprijzen de prijsvorming op de agrarische markten stabiliseert en er voor zorgt dat
boeren over financiële middelen kunnen beschikken.
Sinds 1992 zijn in alle Visegrad landen dan ook steunmechanismen voor de
belangrijkste agrarische produkten geïntroduceerd. Het niveau van de steun is echter laag
wanneer men het vergelijkt met dat van de EU. Een uitbreiding van de steun stuit op een
aantal problemen. Zo vormen verhoogde uitgaven aan de landbouw een aanslag op het
overheidsbudget. Alle Visegrad landen voeren momenteel een krap budgettair en monetair
beleid, dat erop gericht is de inflatie te bestrijden en een zo klein mogelijk
overheidstekort te realiseren. Een verhoging van de uitgaven aan de landbouw zou dit
beleid doorkruisen. Daarnaast leidt een verhoging van de garantieprijzen tot een
koopkrachtdaling bij de consument. Deze daling kan aanzienlijk zijn omdat de uitgaven
aan voedsel in de Visegrad landen een groot deel uitmaken van de totale uitgaven.
Een ander belangrijk aspect bij de bepaling van het landbouwbeleid van de
Visegrad landen is de toekomstige toetreding tot de EU. Op het moment van toetreding
zal het nationale landbouwbeleid namelijk voor een groot deel vervangen worden door het
GLB van de EU. Het steunniveau aan de landbouw in de EU ligt hoger dan dat van de
Visegrad landen, hetgeen zou kunnen betekenen dat de Visegrad landen voor de
toetreding hun steun aan de landbouw zouden moeten verhogen tot het niveau van de EU.
Toetredende landen moeten namelijk op basis van het acquis communautair de in de EU
bestaande regelgeving en steunmechanismen als geheel overnemen. Bij voorgaande
toetredingen is in sommige gevallen in de landbouw echter gebruik gemaakt van een
overgangsfase, waarbij de prijzen voor agrarische produkten in de toetredende landen,
wanneer deze eenmaal lid zijn, geleidelijk op dezelfde hoogte werden gebracht als de EU
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prijzen. Het grote verschil is dat de kosten van het verhogen van de garantieprijzen in dit
geval door de gehele EU worden gedragen en niet alleen door de toetredende landen,
hetgeen wel het geval is indien de prijzen voor de toetreding worden verhoogd. Zo bezien
lijkt het dus aantrekkelijk voor de Visegrad landen de garantieprijzen in de landbouw op
het huidige niveau te houden in de periode tot de toetreding. Daar komt nog bij dat het
GLB in de toekomst door interne en externe druk (de weerzin van lidstaten tegen de hoge
kosten ervan en de toekomstige WTO onderhandelingen) waarschijnlijk steeds liberaler zal
worden. In dit opzicht is het van belang voor de Visegrad landen over een agrarische
sector te beschikken, die in de toekomst de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd kan
bieden. Dit zal grotendeels zonder overheidssteun moeten gebeuren.
Een laatste factor, die zeer beperkend werkt voor het uitbreiden van de steun aan
de landbouw zijn de GATT voorschriften. Op een aantal gebieden voldoen de Visegrad
landen nu al niet aan de GATT verplichtingen voor de landbouw in het jaar 2000. Een
geleidelijke verhoging van de garantieprijzen tot het niveau van de EU zal dan ook zeker
leiden tot een forse overschrijding van de GATT verplichtingen voor de interne steun, de
markttoegang en de gesubsidieerde export. Wanneer de GATT toestaat dat de
verplichtingen van de Visegrad landen en die van de EU worden geaggregeerd en de
Visegrad landen verhogen hun garantieprijzen tot het niveau van de EU, levert dit alleen
voor de interne steun geen bezwaar op. Voor de markttoegang en de exportsubsidies stuit
dit echter eveneens op problemen.
Al met al creëert het verhogen van de steun aan de landbouw waarschijnlijk meer
problemen dan het oplost. Tegenover het op korte termijn verlichten van de moeilijkheden
van de boeren in de Visegrad landen door een uitbreiding van de steun, dreigt op de lange
termijn het gevaar dat de agrarische sector blijvend afhankelijk zal worden van
overheidssteun en dat door het ontbreken van marktprikkels het concurrentievermogen
niet gestimuleerd wordt. Deze concurrentiekracht is in de toekomst juist belangrijk,
gezien de wereldwijde liberalisering van de handel in agrarische produkten als gevolg van
de GATT/WTO afspraken. De ervaring van de EU leert bovendien dat wanneer
overheidssteun aan de landbouw eenmaal een feit is, het verminderen ervan een zeer
moeizaam en tijdrovend proces is. Daarnaast kan een verhoging van de landbouwsteun in
de Visegrad landen tot macro-economische onevenwichtigheden leiden, hetgeen voor
economieën in transitie extra problematisch is. Gezien deze overwegingen is de conclusie
van deze scriptie dan ook dat het verhogen van de steun aan de landbouw in de Visegrad
landen over het algemeen niet wenselijk is.
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Annex 1 Produktie, consumptie en produktie per hectare/dier van de belangrijkste
agrarische produkten in 1989, 1994 en 2000 (voorspelling)
Produktie (OOOt)

consumptie (OOOt)

1989

1989

1994

2000

1994

2000

produktie t/ ha of
kg/koe
1989 1994 2000

(produktie/ha EU = 4.9)1

Granen
Polen

26958 21764 28200

29315 22225 27500

3.2

2.6

3.3

Hongarije

15388 11569 12900

13033 11085

10919

5.5

3.9

4.6

Tsjechië

7793 7210

7856

7840

6793

7418

4.7

4.1

4.5

Slowakije

4249 3700

4409

4239

3637

3876

5.2

4.3

5.1

Oliezaden

(produktie/ha EU = 2.0)

Polen

1586

756

1265

1096

685

850

2.8

2.0

2.3

Hongarije

915

756

1177

871

555

1029

2.0

1.6

2.1

Tsjechië

339

512

585

339

462

539

2.8

2.1

2.3

Slowakije

147

155

233

121

154

162

2.3

1.8

2.2

Bietsuiker

(produktie/ha EU =7.6)

Polen

1730

1329

1650

1703

1155

1600

4.1

3.3

5.2

Hongarije

540

456

507

444

467

475

4.5

4.3

5.9

Tsjechië

567

375

370

495

413

368

4.5

4.1

5.2

Slowakije

188

122

167

268

239

234

3.4

3.8

4.8

(produktie/ha NL = 46.6)2

Aardappelen
Polen

34291 23058 29450

Hongarije

1332

823

Tsjechië

2422

1342

745

382

Slowakije

33602 22953 28750

18.5

13.6

19.0

1302

900

18.6

14.2

1350

2176

1392 1352

21.1

16.4

19.6

531

975

493

13.6

9.6

19.7

Melk

545

(produktie/koe in kg EU = 5156)

Polen

16404 11920 14000

15741 12320 13825

3358

3083

3500

Hongarije

2862 2000

2120

2806 2060 2448

5043

4762

4944

Tsjechië

4991 3197

3014

3570 2589 2764

4064

4057

4702

Slowakije

2055

1276

1446 1068 1166

3647

2253

3760

820

Vervolg van de tabel op volgende bladzijde

1989

Produktie (OOOt)
1994

2000

Consumptie (OOOt)
1989
1994

2000

Rundvlees
Polen

637

450

550

691

464

593

Hongarije

114

80

80

91

95

128

Tsjechië

272

184

215

254

165

176

Slowakije

147

73

68

79

64

70

Polen

1854

1609

1785

1865

1705

1896

Hongarije

1014

600

699

882

598

714

Tsjechië

552

465

522

543

480

512

Slowakije

274

172

186

232

177

191

Varkensvlees

Bron: Europese Commissie, 1995a
'Cijfers EU voor 1994
2
Cijfers Nederland voor 1994 uit "Landbouwcijfers 1995, LEI"

•Annex Graph 7,1. Czech Republic: price relationships
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• Annex Graph "J.L Hungary: price relationships
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• Annex Graph 1,3. Poland: price relationships
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• Annex Graph %A. Slovak Republic: price relationships
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