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VOORWOORD

De totstandkoming van de bananenmarktordening in de EU heeft sinds 1992 veel (politiek) stof
doen opwaaien. Ook in Nederland heeft deze Brusselse regeling met zijn sterk protectionistisch
karakter gezorgd voor veel ongenoegen bij politiek, handel en consumenten. Met name de sterke
stijging van de bananenprijzen die het gevolg is van de marktordening is daar de oorzaak van.
In deze scriptie van Erick Westerman, student aan de Landbouw Universiteit te Wageningen,
wordt de totstandkoming van de marktordening nog eens nauwkeurig uiteengerafeld. Daarnaast
beschrijft hij de economische en handelseffecten van de nieuwe regeling en onderzoekt hij of een
stelsel in de vorm van hectaretoeslagen geen beter alternatief is. Naar mijn mening is hij
uitstekend geslaagd in het schrijven van een zeer leesbaar stuk dat de niet-ingewijde op de hoogte
kan brengen van alle "in en outs" van het beleid dat sinds 1992 is gevoerd. Ik wens U dan ook
veel genoegen bij het lezen van deze scriptie.
Henk Riphagen
desk manager plantaardige produkten
directie internationale zaken
juli 1995
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INLEIDING

1.1

Achtergronden

Na veel andere landbouwprodukten is er vanaf 1 juli 1993 ook voor bananen een Gemeenschappelijke marktordening1 van kracht geworden. Het totstandkomen van deze marktordening heeft
aanleiding gegeven tot veel commotie, zowel binnen als buiten de grenzen van de Europese
Gemeenschap. Dit is zo hoog opgelopen dat zelfs gesproken kan worden van een heuse bananenstrijd....
In het kader van de eenwording van de EG zijn op 1 januari 1993 de EG-binnengrenzen
opgeheven. De verschillende regelingen ten aanzien van de invoer van bananen in de lidstaten van
de EG konden hierdoor niet naast elkaar blijven bestaan. Een aantal lidstaten beperkte de invoer
van bananen uit derde landen (dollarlanden), via allerlei quota-regelingen, om de afzet van
bananen uit de EG en uit voormalige koloniën (ACS-landen) te kunnen realiseren op de EG-markt.
In de andere lidstaten was wel een vrije invoer, eventueel tegen een invoerheffing van 20%, van
bananen uit derde landen mogelijk. In de discussie over een Gemeenschappelijke bananenmarktordening stonden deze groepen lidstaten lijnrecht tegenover elkaar; hetgeen uiteindelijk ontaarde in
een (politieke) bananenstrijd. In december 1992 besloten de Europese ministers van Landbouw
uiteindelijk, na lang getouwtrek, tot de instelling van een Gemeenschappelijke marktordening voor
bananen. Deze marktordening bestaat uit vooral handelspolitieke instrumenten, zoals de instelling
van quota voor bananen uit de EG en de ACS-landen en een tariefcontingent voor bananen uit
derde landen.
Na de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening is, vanwege het
protectionistisch karakter ervan, de politieke tegenstelling binnen de EG gebleven. De traditionele
handel in bananen uit derde landen verloor marktaandeel en de producenten in deze gebieden
werden geconfronteerd met grote overproduktie. Ook van buiten de EG kwam veel kritiek op deze
marktordening. Rapporten van de GATT en de Wereldbank wezen de marktordening resoluut af.
Globaal spitst de bananenstrijd zich toe op een discussie tussen vrijhandel en protectie. Voorstanders van vrijhandel willen een liberaler bananenregime en voorstanders van protectie zijn gebaat
bij de huidige marktordening. In het kader van verdere discussie binnen en buiten de EG is het
belangrijk te weten welke effecten er zijn opgetreden tengevolge van de Gemeenschappelijke
bananenmarktordening voor bananen. Daaraan kan dit onderzoek een bijdrage leveren.
1.2

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is drieledig, namelijk:
1.
analyse van het besluitvormingsproces omtrent de totstandkoming van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening;
2.
bepalen van de (korte termijn) effecten van de marktordening op de produktie, consumptie
en handel van bananen èn
3.
nagaan of een andere beleid, namelijk het geven van directe inkomenssteun aan de
producenten van preferentiële bananen, een alternatief zou kunnen zijn.

'Omdat de Europese Unie pas na de inwerkingtreding van de bananenmarktordening is ontstaan zal in deze scriptie nog
consequent worden gesproken van de Europese Gemeenschap.
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Daartoe kunnen de volgende onderzoeksvragen worden gesteld:
a.
Hoe zit de handel van bananen naar de EG in elkaar?
b.
Welke regelingen ten aanzien van de invoer van bananen hadden de lidstaten tot 1 juli
1993?
c.
Welke belangen lagen achter de verschillende standpunten van de lidstaten ten aanzien van
dit dossier?
d.
Hoe is de uiteindelijke marktordening tot stand gekomen?
e.
Is de bananenmarktordening effectief en efficiënt?
f.
Is de marktordening juridisch inpasbaar met betrekking tot het EG-recht en internationale
verdragen?
g.
Kan directe inkomensteun via hectaretoeslagen een alternatief zijn?
1.3

Methode van onderzoek en indeling scriptie

De methode van onderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van literatuur en uit gesprekken met
personen, die te maken hebben met de bovengenoemde onderzoeksvragen. Het onderzoek heeft
geresulteerd in deze scriptie.
De scriptie is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de bananenketen
vanuit het gezichtspunt van de EG-import. Daarnaast worden de regelingen ten aanzien van de
invoer van bananen in de verschillende lidstaten behandeld. In ihoofdstuk 3 komt het besluitvormingsproces omtrent de totstandkoming van de bananenmarktordening aan de orde, gevolgd door
een uiteenzetting van de marktordening. In hoofdstuk 4 worden de (korte termijn) effecten op de
produktie, consumptie en handelsstromen geanalyseerd. Tenslotte moet in hoofdstuk 5 blijken of
directe inkomenssteun via hectaretoeslagen, in plaats van de huidige marktordening, een goed
alternatief kan zijn. Deze scriptie wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies.
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2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van de wereldhandel van bananen tot 1 juli 1993.
In het bijzonder zal de aandacht zich richten op de plaats die de EG in deze handel had. De
volgende vragen staan daarbij centraal. Welke wereldhandelsstromen kunnen worden onderscheiden (paragraaf 2.2)? Wat zijn de belangrijkste schakels in de bananenketen vanuit het gezichtspunt
van de importhandel van de EG (paragraaf 2.3)? En welke regelingen golden tot 1 juli 1993 in de
EG-lidstaten (paragraaf 2.4)? Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies (paragraaf
2.5).
2.2

Wereldhandelsstromen

De 6 grootste bananenproducerende landen van de wereld bevinden zich vooral in Azië en LatijnsAmerika (Tabel 2.1).
Tabel 2.1. Bananenproduktie1 in tonnen van de 6 meest-producerende landen (*1000).
Land

1991

1992

India

7.150

7.487

Brazilië

5.541

5.624

Filipijnen

2.951

3.005

Ecuador

3.525

3.995

Indonesië

2.472

2.500

China

2.178

2.647

49.148

51.108

Wereldproduktie
Bron: FAO Yearbook Production; vol. 47, 1993.

Van de geproduceerde bananen is gemiddeld ±22% bestemd voor export; ±78% wordt in de
landen zelf geconsumeerd. Deze percentages verschillen per land1. Het blijkt dat de grootste
producerende landen vooral voor eigen gebruik produceren. In onderstaande wereldkaart zijn de
belangrijkste exporterende landen aangegeven (figuur 2.1).

'Heijbroek en Graveland, 1993.
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Figuur 2.1. De belangrijkste bananenexporterende landen (Bron: Fitzpatrick and Associates,
1990).
De 6 grootste bananen-exporterende landen bevinden zich vooral in Latijns-Amerika (tabel 2.2).
Deze landen namen in 1993 ±77% van de wereldexport voor hun rekening.
Tabel 2.2. Bananen-export van de 6 grootste bananen-exporterende landen in tonnen (*1000).
1989

1990

1991

1992

1993

Ecuador

1.648,9

2.160,0

2.667,6

2.511,1

2.402,6

Costa Rica

1.406,5

1.544,4

1.537,8

1.749,3

1.833,0

Colombia

937,1

1.067,5

1.269,7

1.356,0

1.400,0

Filipijnen

851,0

839,8

955,4

821,7

1.144,3

Honduras

902,8

830,4

850,0

784,0

800,0

Panama

714,6

776,2

720,4

" 742,1

708,4

8.509,6

9.406,4

10.323,1

10.492,1

10.783,2

Land

Wereldexport

Bron: FAO.
De bananenexport richt zich vooral op de drie grote consumentenmarkten de EG, de VS en Japan
(tabel 2.3). De import van de EG en de VS komt met name uit de Latijns-Amerikaanse landen,
terwijl Japan vooral importeert uit Aziatische landen.
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Tabel 2.3. Bananen-import van de grootste bananen-importerende landen in tonnen (*1000).
Land

1989

1990

1991

1992

1993

EG

3.017,9

3.383,6

3.603,4

3.735,3

3.446,0

901,0

1.171,0

1.295,7

1.320,0

1.060,0

2.760,0

2.850,0

2.900,0

3.153,0

3.203,0

773,7

757,5

803,3

777,2

913,3

8.222,0

8.759,7

9.519,3

9.894,8

10.109,3

w.v.
Duitsland

VS
Japan

Wereldimport
Bron: F A O .

De EG is 's werelds grootste importeur van bananen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de
bananenconsumptie in de EG naar herkomst. Het gaat om een aantal jaren vóór de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening.
Met betrekking tot de consumptie van bananen in de EG kan op basis van herkomst een onderscheid worden gemaakt in drie typen bananen:
1.
Dollarbananen: bananen uit met name de Latijns-Amerikaanse landen. De aanduiding
'dollarbananen' heeft te maken met het feit dat deze bananen vooral door een aantal grote
(Amerikaanse) transnationale ondernemingen worden geproduceerd, die in dollars worden
betaald.
2.
ACS-bananen: bananen uit (voormalige) koloniën van EG-lidstaten in Africa, het
Caraïbisch gebied en landen rond de Stille Zuidzee. In het kader van het Verdrag van
Lomé IV hebben verschillende produkten uit deze landen een preferentiële status op de
EG-markt.
3.
EG-bananen: bananen uit de EG-lidstaten en Overzeese provincies. Voor deze bananen
gelden in het algemeen dezelfde kenmerken als voor ACS-bananen.
Gemiddeld kwam, voor de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening,
ongeveer 20% van de bananen uit de EG-gebieden, 18% uit de ACS-landen en 62% uit de dollarzone. In paragraaf 2.4 zal de import van bananen per EG-lidstaat worden behandeld, waarbij de
aandacht zich met name zal richten op verschillende regelingen ten aanzien van de invoer van
bananen.
2.3

Schakels in de bananenketen

Er moet een aantal schakels worden gepasseerd alvorens de bananen de consumenten bereiken
(Figuur 2.2). Aan de hand van onderstaand schema zullen, in onderstaande paragrafen, de
verschillende schakels aan de orde komen.
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Figuur 2.2. De schakels in de bananenketen betreffende de EG-consumptie2.

2

Zie ook Heijbroek en Graveland, 1993,figure5.1.
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Producenten

Producenten van bananen kunnen op basis van een aantal kenmerken van elkaar worden onderscheiden. De belangrijkste kenmerken zijn bedrijfsgrootte en organisatie van de bedrijven. Ten
aanzien van de bedrijfsgrootte kan een drietal categorieën worden aangeduid, namelijk:
1.
bedrijven tussen 0 en 20 ha; deze komen vooral voor in het Caraïbisch gebied en in de
EG;
2.
bedrijven tussen 20 en 50 ha; deze komen in alle produktiegebieden voor. Bijvoorbeeld in
Ecuador zijn ook veel kleine producenten;
3.
bedrijven groter dan 50 ha; zowel in de dollarlanden als in de ACS-landen (West-Africa
en Jamaica) komen grote plantages voor.
De produktiemethode op de kleinere bedrijven is in het algemeen minder modern dan op de grote
plantages. Dit komt tot uiting in een lagere produktie per ha.
Op basis van de organisatievorm van bedrijven kan, grofweg, onderscheid worden gemaakt in de
volgende bedrijfstypen:
a.
onafhankelijke producenten; deze groep producenten vult in de dollarlanden in het
algemeen de exportcapaciteit aan van de transnationale ondernemingen. Het gevolg
hiervan is dat ze vaak dienen als buffer met een geringe afzetzekerheid. Om zelfstandig te
exporteren is het van belang dat ze zich organiseren in bijvoorbeeld coöperaties, die onder
andere de verkoop- en/of exportfunctie vervullen;
b.
grote nationale ondernemingen; deze zijn zelfstandig exporterend of hebben veelal lange
termijn contracten met de transnationale ondernemingen. Deze ondernemingen fungeren in
mindere mate als buffer;
c.
transnationale ondernemingen; de produktie van bananen vindt plaats op grote plantages.
De belangrijkste kenmerken van deze organisatievorm zijn een efficiënte produktie (economies of scale), een hoge produktie per ha, een goede kwaliteit en een relatief grote input
van kapitaal.
Er wordt nogal eens de indruk gewekt dat EG- en ACS-bananen alleen op kleine familiebedrijven
en dollarbananen op grote plantages worden geproduceerd. Dit blijkt een valse tegenstelling te
zijn. De kenmerken bedrijfsgrootte en bedrijfstype zijn niet per definitie gebonden aan een bepaald
gebied. Ook het argument dat EG- en ACS-produktie milieuvriendelijker zou zijn dan de
produktie in dollarlanden is niet in z'n algemeenheid van toepassing. Vanwege een hogere
infectiegraad voor allerlei ziekten is het chemicaliëngebruik in het Caraïbisch gebied groter dan .
elders. Bovendien zijn ook in de ACS-gebieden grote problemen met erosie3.
De export van dollarbananen uit met name Latijns-Amerika is voor een belangrijk deel (±70%) in
handen van transnationale ondernemingen. Daarnaast vinden de dollarbananen, eventueel via
exporteurs, hun weg naar onafhankelijke Europese importeurs.
De export van ACS-bananen naar de EG-markt verloopt in het algemeen via onafhankelijke
Europese importeurs. Een klein deel van de export verloopt via transnationale ondernemingen,
mits de producenten voldoen aan opgelegde maatstaven ten aanzien van kwaliteit en verpakking.

3

Ontleend aan gesprek met J. Douglas van Solidaridad, d.d. 21-06-1995.
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Transnationale ondernemingen

Deze ondernemingen hebben een belangrijke plaats in de bananenketen; de schakels van produktie
tot rijper zijn verticaal geïntegreerd. De volgende factoren bepalen het bestaansrecht van verticaal
geïntegreerde ondernemingen in de wereldhandel van bananen:
1.
De beperkte houdbaarheid van bananen; het is belangrijk dat de kwaliteit van de bananen
goed is en blijft.
2.
De te overbruggen afstanden; er moeten per boot veelal grote afstanden worden afgelegd
tussen de produktiegebieden en de consumentenmarkten.
De bananen moeten op een efficiënte wijze worden geproduceerd en gedistribueerd, met behoud
van kwaliteit. Dit vereist een groot en duur logistiek apparaat en een grote marketingafdeling. In
verticaal geïntegreerde ondernemingen kunnen de verschillende processen beter op elkaar worden
afgestemd, waardoor grote schaalvoordelen behaald kunnen worden. Daarnaast zijn grote
investeringen vereist in onder andere infrastructuur en gekoeld transport; dit kan alleen door
kapitaalkrachtige ondernemingen worden gerealiseerd.
Door deze ondernemingen vindt, na een modern produktieproces en een efficiënt verpakkings- en
distributieproces naar de exporthaven, relatief snelle inscheping plaats en worden de bananen
geconditioneerd naar de EG verscheept. Vanuit de meer perifere gebieden verlopen deze processen
minder efficiënt. De verpakking en ontsmetting van de bananen vindt op een nog traditionele
(minder efficiënte) wijze plaats, soms is het schip te groot voor de haven en vaak zijn de hoeveelheden te klein om het schip in één keer vol te laden.
Naast de eigen geproduceerde bananen worden ook bananen aangekocht van onafhankelijke
producenten. De transnationale ondernemingen hebben veelal geen eigen rijphuizen4; zij verkopen
de bananen rechtstreeks aan de Europese rijpers of laten 'in loon' rijpen. Omdat deze ondernemingen een eigen merknaam voor hun produkten hebben, blijven zij in de praktijk verantwoordelijk
voor het eindprodukt. De kwaliteit van de bananen bepaalt in belangrijke mate het beeld dat
consumenten van een merk hebben.
De drie grootste (Amerikaanse) transnationale ondernemingen zijn:
1. Chiquita Brands International met een aandeel in de werelbananenmarkt van ±34% in 19915.
Bezitten met name plantages in Midden- en Zuid-Amerika en nemen daarnaast bananen af van
'onafhankelijke' producenten (langdurige contracten).
2. Dole Food Company Inc. heeft in 1991 een aandeel in de wereldbananenmarkt van ±20%.
Bezitten met name plantages in Honduras en Costa Rica en hebben ook contracten met 'onafhankelijke' producenten.
3. Del Monte heeft in 1991 een aandeel in de wereldbananenmarkt van 15%.
Men is niet altijd gelukkig met de oligopolistische marktstruktuur, veroorzaakt door de hegemonie
van de transnationale ondernemingen. Bijvoorbeeld is in 1974 door de regeringen van Colombia,
Costa Rica, Guatamala, Honduras en Panama de UBEP (Unión de Paises Esportadores de Banano)
opgericht. Later zijn daar nog bijgekomen: de "Dominicaanse Republiek, Venezuela, Nicaragua en
als waarnemer Ecuador. De UBEP heeft tot doelstelling enerzijds het verkleinen van de afhankelijkheid van de multinationals en anderzijds het. streven naar een groter deel van de bananenopbrengsten/-winsten.

4

Rijpers kopen groene bananen bij de importeurs of multinationals en laten de bananen in klimaatruimten rijpen. Rijpers
zijn in het algemeen groothandelaren in groente- en fruitprodukten.
5

Cijfers ontleend aan Adrichem, 1994.
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De instrumenten die daarbij zijn ingezet zijn:
•
instellen van een exportbelasting (onder druk van de transnationale ondernemingen zijn de
exportbelastingen inmiddels afgeschaft);
•
nationalisatie van een aantal plantages;
•
oprichting van een gemeenschappelijke verkooporganisatie in 1979: 'Comunbana'. Dit is
in 1983 gestrand, doordat de transnationale ondernemingen een belangrijk deel van het
distributieproces in handen hadden.
2.3.3

Overige exporteurs

Dollarbananen worden ook geëxporteerd door onafhankelijke organisaties, soms gesteund door
nationale overheden. Zij verkopen de bananen, na transport naar de EG, aan importeurs. Ook
wordt door producenten of overkoepelende producentenorganisaties rechtstreeks aan importeurs
verkocht. De export van ACS-bananen vindt vooral op deze laatste wijze plaats; een voorbeeld
hiervan is de export van bananen uit de voormalig Engelse Windward eilanden via Geest (zie
paragraaf 2.4.3).
2.3.4

Importeurs

De drie grootste Europese importeurs, Geest, Fyffes en Pomona/GIEB, zijn vooral gericht op de
import van bananen uit de traditionele ACS-landen.
Geest Industries Limited (Brits) vervoert en importeert een groot deel van produktie van de
voormalig Engelse Windward-eilanden op de Britse markt. Daarnaast heeft Geest ook belangen op
het vaste land van Europa; het gaat daarbij om import van dollarbananen en bananen uit het
Caraïbisch gebied. Geest heeft daartoe (meerderheids)belangen in het Belgische AMV Cargo, het
Franse Pomona SA en de Italiaanse De Nadai groep.
Fyffes was oorspronkelijk een merknaam van het Amerikaanse concern United Fruit (nu Chiquita
Brands International), gebezigd voor 2e kwaliteit bananen in onder andere de Benelux en Duitsland. Deze bananen waren echter le kwaliteit in het VK. Het betrof onder andere ACS-bananen uit
Suriname. Toen United Fruit in de rode cijfers terecht kwam, werd dit gedeelte van het bedrijf
afgestoten en verkocht aan McCan (daar zullen ze met het oog op de marktordening per 1 juli
1993 wel spijt van hebben!). Fyffes is bezig, naast de handel in ACS-bananen, het marktaandeel
in de handel van dollarbananen te vergroten door onder andere een betere prijs te bieden aan de
onafhankelijke producenten dan de transnationale ondernemingen. Fyffes bezit de helft van de
aandelen van het Nederlandse bedrijf Velleman & Tas, die echter onafhankelijk van Fyffes
opereert.
Pomona/GIEB is een Franse onderneming en verscheepte in 1989 ongeveer 28% van de voor
Frankrijk bestemde bananen6.
In Nederland is importeur Velleman & Tas (merknaam: Turbana), als importeur van dollarbananen
uit Colombia, steeds belangrijker geworden.
De verschillen tussen het opereren van de 3 grote (Amerikaanse) transnationale ondernemingen en
de grote Europese importeurs verdwijnen zo langzamerhand. Ook Geest en Fyffes hebben
inmiddels zelf plantages in dollarlanden. Het belangrijkste verschil is dat de (Amerikaanse)
transnationale ondernemingen een eigen merknaam voeren voor hun bananen. Mede daardoor
hebben zij meer aandacht voor kwaliteit(sbewaking).
De onafhankelijke importeurs verkopen de bananen aan rijpers of bezitten zelf rijphuizen.

'Fitzpatrick and Associates, 1990.
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2.3.5

Tussen protectie en vrijhandel

Rijpers en groothandel

Rijpers zijn eigenaar van de produkten en hebben deze groen gekocht bij bovengenoemde
importeurs of transnationale ondernemingen. Rijpers zijn in het algemeen groothandelaren in
groente- en fruitprodukten. Kleinere groothandelaren kopen gele bananen bij de rijpers. Het kan
voorkomen dat rijpers bij overbenutting van de rijpingscapaciteit groene bananen doorverkopen
aan andere rijpers.
2.3.6

Via detailhandel naar de consumenten

Via de detailhandel, markt, supermarkt, groentespeciaalzaak en deurverkoop, komen de bananen
bij de consumenten terecht. De Europese Gemeenschap is met ±350 miljoen consumenten de
grootste consumentenmarkt ter wereld. Ten aanzien van de consumptie van bananen bestaan er
grote verschillen tussen de lidstaten. In Duitsland eet men de meeste bananen per hoofd van de
bevolking (1989: 10.1 kg; 1990: 13.2 kg; 1991: 14.6 kg). In het Verenigd Koninkrijk eet men
±7 kg per hoofd; er wordt wel een stijgende tendens waargenomen. In Frankrijk eet men
aanzienlijk minder bananen: in 1991 4.2 kg per hoofd van de bevolking. In Spanje is de consumptie sterk gebonden aan de seizoensmatige beschikbaarheid van bananen van de Canarische
Eilanden (8.9 kg per hoofd in 1991)7.
2.4

Segmentering van de EG-bananenmarkt tot 1 juli 1993

Tot 1 juli 1993 hadden de lidstaten van de EG eigen regelingen met betrekking tot de invoer van
bananen. Deze regelingen bepaalden ook in een belangrijke mate de standpunten in het besluitvormingsproces over de Gemeenschappelijke marktordening voor bananen.
Er kan een onderscheid gemaakt worden in een viertal segmenten8, nl.:
(1)
segment zonder tarieven: Duitsland (1991: 37% EG-consumptie);
(2)
segment met tarieven: België, Denemarken, Ierland, Luxemburg en Nederland (1991: 9%
EG-consumptie);
(3)
segment met preferentiële invoer uit ACS-landen: Italië: en Verenigd Koninkrijk (1991:
26% EG-consumptie);
(4)
segment met eigen bananenproduktie: Frankrijk, Griekenland, Spanje en Portugal (1991:
28% EG-consumptie). In Frankrijk en Griekenland werden daarnaast vooral ACS-bananen
ingevoerd.
In onderstaande volgt een uiteenzetting van deze 'oude' regelingen9.
2.4.1

Segment 1: Duitsland

In Duitsland werden dollarbananen ingevoerd zonder enige heffing. Bij het totstandkomen van het
Verdrag van Rome in 1957 is een protocol opgenomen waardoor Duitsland een uitzonderingspositie had ten aanzien van de import van bananen. Duitsland mocht heffingvrij een bepaald
contingent bananen invoeren; dit contingent kon jaarlijks worden aangepast aan de vraag. Bananen
staan in Duitsland symbool voor vrijheid10.
7

Heijbroek en Graveland, 1993.

"FAO, 1992.
'Zie onder andere Hollander, 1989.
l0

Wessels, 1995, p.11-12.
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Voor de voormalig Westduitsers, omdat bananen belangrijk waren in het voedingspakket van met
name de kinderen tijdens de voedselschaarste direct na de Tweede Wereldoorlog. Na 1989 zijn
bananen, voor de voormalig Oostduitsers, een belangrijk luxe-produkt geworden.
2.4.2

Segment 2: Benelux, Ierland en Denemarken

In de Beneluxlanden, Ierland en Denemarken werden bijna uitsluitend dollarbananen ingevoerd
tegen een importtarief van 20%.
2.4.3

Segment 3: Het Verenigd Koninkrijk en Italië

In het Verenigd Koninkrijk kende men een zeer protectionistisch importsysteem voor dollarbananen, dat dateerde uit 1932 toen Jamaica een 'imperial preference' kreeg. Er werden importlicenties voor dollarbananen uitgegeven aan de handelaren door de 'Import Licensing Branche (ILB)'
van 'the Govemment's Department of Trade and Industry (DTI)'. Het doel was de preferentiële
bananen uit ACS-landen te beschermen. Voorafgaande aan een jaar werd het aanbod en de verdeling van de importlicenties voor dat jaar bepaald in de 'Banana Trade Advisory Committee (BTAQ', onder auspiciën van 'the Government Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
(MAFF)'. De BTAC werd voorgezeten door een vertegenwoordiger van de MAFF; verder waren
de drie grote importeurs van traditionele ACS-bananen in het VK (Geest, Fyffes en Jamaica
Producers) en het DTI vertegenwoordigd. Het vastgestelde aanbod van bananen werd voor wat de
ACS-bananen betreft verdeeld over de drie genoemde importeurs. Voor het resterende (kleine)
deel werden vergunningen voor de invoer van dollarbananen afgegeven aan onafhankelijke importeurs of aan niet-VK importeurs. Deze licenties werden per kwartaal uitgegeven. Maandelijks
werd gekeken of aan het afgesproken aanbod kon worden voldaan. Tekorten werden door de drie
grote importeurs met dollarbananen aangevuld".
Er werden in het VK voornamelijk bananen uit ACS-landen (voormalige koloniën) geïmporteerd,
met name van de Windwardeilanden (St. Lucia, St. Vincent, Dominica en Greneda; in 1988:
35%) en van de Jamaica-groep (Jamaica, Belize en Suriname; in 1988: 48%). Geest had lang het
exclusieve recht om van de Windward eilanden te importeren12. Van overheidswege werd een
leveringsverplichting, aan Geest, opgelegd aan de lokale producenten, omdat de schepen van
Geest de eilanden voorzagen van een vrij constante aanvoer van allerlei stukgoed. Voor de
producenten waren de langjarige prijsafspraken met Geest beklemmend. Geest bepaalde uiteindelijk de prijzen voor de producenten. Eventuele inefficiënties in onder andere het distributieproces
konden zodoende worden afgewenteld op de producenten. De producenten op de Windwardeilanden zijn tegenwoordig georganiseerd in Winbeco (was: Winban). Deze organisatie mag sinds kort
ongeveer 10% buiten de drie genoemde importeurs om exporteren.
Vanaf Jamaica werd de export van bananen geregeld via BECO (Banana Export Company) een
overkoepelend exportorgaan van producenten, die zelf schepen charterde. In het VK werden de
bananen verkocht aan Jamaica Producers, Fyffes, Geest en een aantal onafhankelijke importeurs.

"Köler, 1991.
"Hollander, 1989.
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Tussen protectie en vrijhandel

In Italië kwam nog een bescheiden deel van de totale bananeninvoer uit Somalië, een voormalige
kolonie13. Het Italiaanse invoerbeleid bestond uit kwantitatieve restricties, ook voor invoer via
andere lidstaten, middels invoervergunningen aangevuld met een consumptiebelasting. De invoervergunningen werden pas afgegeven als de schepen al in de havens lagen. Werden er te weinig
vergunningen afgegeven - als de overheid bijvoorbeeld vond dat bananen teveel concurreerden met
ander Italiaans fruit - dan werden de overige reeds in kwaliteit verminderde bananen in Portugal
gedumpt.
Voor de import van dollarbananen in Italië en het VK gold ook het importtarief van 20%.
2.4.4

Segment 4: Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland

De landen van dit segment voorzagen voor het grootste gedeelte in hun eigen behoeften. Spanje en
Portugal door respectievelijk eigen produktie op de Canarische Eilanden en Madeira. In Griekenland was tot 1988 de invoer van bananen verboden, maar na uitspraak van het Hof van Luxemburg werd invoer toegestaan van kleine hoeveelheden uit ACS- en dollarlanden.
Ook in deze landen gold een invoertarief van 20% op dollarbananen.
In Frankrijk werden bananen ingevoerd vanuit de provincies Guadeloupe en Martinique (Franse
Antillen) en vanuit voormalige Africaanse koloniën (Kameroen en Ivoorkust) in de 'vaste'
verhouding 1:2. Het semi-private 'Comité Interprofessionel Bananier' (CIB) bepaalde de
hoeveelheid die geïmporteerd mocht worden en verstrekte licenties aan de importeurs. Bij tekorten
werd er contact gezocht met het publieke orgaan 'Groupement d'Interêt Economique Bananier'
(GIEB). Dit orgaan kocht de benodigde dollarbananen en verkocht ze tegen de (hogere) prijs van
de EG/ACS-bananen aan het CIB. De winsten van het GIEB vloeiden naar de Staatskas en zouden
theoretisch ten goede komen aan de producenten in de overzeese gebieden14. Gevolg: Dollarbananen kwamen in heel beperkte mate binnen; bovendien gold het importtarief van 20%.
2.5

Conclusies

i De EG is 's werelds grootste bananenimporteur (±35% van de wereldhandel). Gemiddeld komt
i 20% van de EG-bananenconsumptie uit de EG-gebieden, 18% uit de ACS-landen en 62% uit de
j dollarlanden.
Tot 1 juli 1993 waren de EG-lidstaten, op basis van herkomst van de bananen, onder te verdelen
in 4 segmenten:
1.
segment zonder tarieven: Duitsland;
2.
segment met tarieven: België, Denemarken, Ierland, Luxemburg en Nederland.
3.
segment met preferentiële invoer uit ACS-landen: Italië en Verenigd Koninkrijk.
4.
segment met eigen bananenproduktie: Frankrijk, Griekenland, Spanje en Portugal.
De lidstaten in de segmenten 3 en 4 hadden sterk protectionistische regelingen ten aanzien van de
invoer van bananen. De invoer van dollarbananen werd sterk aan banden gelegd en EG- en/of
ACS-bananen hadden een preferentiële status. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk had
het bedrijfsleven (verschepers en importeurs .van respectievelijk EG- en ACS-bananen) veel
invloed op de uitvoering van de invoerregelingen. Hierdoor had de handel in EG- en ACSbananen een oligopolistisch karakter.

13

De laatste jaren is dit vanwege de politieke problemen in Somalië nihil.

14

Fitzpatrick and Associates, 1990.
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Het grootste deel van de dollarbananen werd geïmporteerd door 3 transnationale, verticaal
geïntegreerde, ondernemingen. Door de beperkte houdbaarheid van het produkt en de grote
transportafstanden waren er via verticale integratie grote schaalvoordelen te behalen. Ook de
handel (en produktie) van dollarbananen had een oligopolistisch karakter.
In de discussie omtrent de EG-bananenmarktordening is een kunstmatig onderscheid ontstaan
tussen de bananenproduktie in de EG- en ACS-gebieden enerzijds en de dollargebieden anderzijds.
De produktie zou in de eerste gebieden op een kleinschaliger, en milieuvriendelijker wijze
plaatsvinden. Het is gebleken dat deze tegenstelling vals is. Een beter onderscheid tussen
producenten kan gemaakt worden op basis van de bedrijfstype:
a.
onafhankelijke producenten;
b.
grote nationale ondernemingen;
c.
transnationale ondernemingen.
Deze bedrijfstypen komen in alle onderscheiden produktiegebieden voor.

3

ONTSTAAN GEMEENSCHAPPELIJKE BANANENMARKTORDENING

3.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat tot 1 juli 1993 de EG-lidstaten verschillende regelingen
hadden ten aanzien van de invoer van bananen. Door maatregelen op basis van art. 115 van het
EEG-Verdrag konden dergelijke verschillen naast elkaar bestaan. Allerlei ongewenste handelsroutes binnen de EG werden zo voorkomen. Door het wegvallen van de EG-binnengrenzen per 1
januari 1993 verloor art. 115 zijn werking; controle aan de binnengrenzen was immers niet meer
mogelijk. De Europese Commissie en de lidstaten met een beschermde bananenmarkt vreesden
verdringing van de EG- en ACS-bananen door de goedkopere dollarbananen. Een dergelijke
ontwikkeling zou bovendien in strijd zijn met het Verdrag van Lomé IV tussen de EG en de ACSlanden. In art. 1 van het Bananenprotocol van dit verdrag staat namelijk:
"In respect to its banana exports to the Community markets no ACP State shall be placed, as regards
acces to its traditional markets and its advantages on those markets, in a less favourable situation than
in the past or at present."

Bovenstaande was voor de Commissie aanleiding om met een voorstel voor een Gemeenschappelijke bananenmarktordening te komen.
Bij het ontwerpen van de EG-bananenmarktordening was men gebonden aan een aantal internationale verdragen waar de EG in participeert. De belangrijkste hiervan waren het Verdrag van Lomé
IV en de GATT. Enerzijds moesten de exportmogelijkheden van ACS-landen beschermd worden
en anderzijds moest men rekening houden met de, op vrijhandel gerichte, uitgangspunten van de
GATT en de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Uruguay-Ronde met betrekking tot
het landbouwbeleid.
Binnen het arsenaal van inkomensondersteunende maatregelen kan een onderscheid worden
gemaakt naar handelsverstorende en handelsneutrale instrumenten. In het kader van UR dient de
eerste groep (bijvoorbeeld quota-regelingen, variabele invoerheffingen en exportrestituties)
geleidelijk afgebroken te worden, terwijl de tweede groep (waaronder directe inkomenssteun) blijft
toegestaan1. Men heeft afspraken gemaakt over tarificatie; dat wil zeggen het omzetten van
gehanteerde (variabele) invoerheffingen en andere grensbelemmeringen (invoerquota) in invoertarieven, die vervolgens na een aantal jaren verlaagd worden met gemiddeld 36 %2. Het blijft in
GATT-kader mogelijk een 'waiver' aan te vragen; dat wil zeggen het betreffende produkt buiten
de onderhandelingen over handelsliberalisatie te houden. Mede onder invloed van de GATT is het
Europees Landbouwbeleid aan hervorming onderhevig. De nadruk is meer komen te liggen bij
directe inkomenssteun in plaats van het klassieke markt- en prijsbeleid.
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de bananenmarktordening tot stand is gekomen
(paragraaf 3.3) en welke (economische) belangen achter de opstelling van de verschillende
lidstaten zaten (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.4 wordt de Gemeenschappelijke bananenmarktordening beknopt uiteengezet. Latere wijzigingen en aanvullingen komen ook aan de orde. Dit
hoofdstuk zal worden afgesloten met een aantal conclusies (paragraaf 3.5).

'Hoogh, 1994.
^ o n t , 1994.
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3.2

Tussen protectie en vrijhandel

Belangen EG-lidstaten

Bij de besluitvormingsprocedure betreffende de bananenmarktordening namen de EG-lidstaten
verschillende standpunten in. Verschillende (economische) belangen lagen hieraan ten grondslag.
De lidstaten kunnen grofweg verdeeld worden in twee groepen:
1.
Voorstanders van protectie: Frankrijk, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk. Deze lidstaten steunden, min of meer vanaf het begin het voorgestelde beleid van de Commissie. Het Verenigd Koninkrijk hield zich in eerste instantie op de
vlakte vanwege het uit de wind willen houden van het (Britse) Voorzitterschap. Italië,
eigenlijk niet protectionistisch ingesteld, sloot zich bij deze groep aan vanwege banden met
Somalië (ex-kolonie) en het grote belang dat men had bij een ander punt dat in die tijd
speelde, de Italiaanse melkquota.
2.
Voorstanders van vrijhandel: Beneluxlanden, Duitsland en Denemarken. Deze lidstaten
waren tegenstanders van de door de Commissie voorgestelde regeling. Om EG- en ACSbananenproducenten enigszins tegemoet te komen, waren deze lidstaten bereid een laag
invoertarief op dollarbananen te accepteren, aangevuld met structuurmaatregelen.
In onderstaande (sub-)paragrafen zullen de (economische) belangen van de verschillende lidstaten
uiteengezet worden.
3.2.1

Voorstanders protectie

De EG- en ACS-produktie heeft, volgens de voorstanders van protectie, een aantal kenmerken die
bescherming zou vereisen3:
•
De bananenteelt is van groot sociaal-economisch belang voor betrokken gebieden en
landen. Men is zeer afhankelijk van de bananenexport, die voor de broodnodige buitenlandse valuta zorgt en werkgelegenheid biedt. Bijvoorbeeld op de Windward Eilanden
zorgde de bananensector in 1991 voor 50% van de totale exportinkomsten en voor 30%
van de werkgelegenheid4. Op individuele eilanden zijn deze cijfers vaak nog hoger.
•
In de betrokken gebieden en landen is er sprake van grote werkloosheid (±30% in EGgebieden) en gebrek aan levensvatbare economische alternatieven.
•
De EG-en ACS-produktie kenmerkt zich ten opzichte van de produktie van dollarbananen
door hoge arbeidskosten en relatief ongunstige produktieomstandigheden.
Spanje, Portugal, Frankrijk en Griekenland hadden direct belang bij bescherming van de EG- en
ACS-produktie, omdat zij zelf bananen produceerden en/of ACS-bananen importeerden. Het
belang van het Verenigd Koninkrijk (en Italië) werd bepaald door de banden met voormalige
koloniën. Zij hielden vast aan het Verdrag van Lomé IV. Ierland importeerde dollarbananen.
Sinds de verantwoordelijkheid ten aanzien van de bananenproblematiek bij het Ministerie van
Landbouw was komen te liggen volgde Ierland de Britse koers, wellicht onder invloed van
Fyffes5. In paragraaf 2.4 is duidelijk geworden dat met name in het Verenigd Koninkrijk de
importeurs grote zeggenschap hebben gehad bij het bepalen en verdelen van de invoer. De indruk
bestaat dat naast de belangen van de EG- en ACS-producenten ook de economische belangen van
de grote EG-importeurs een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de Gemeenschappelijke
bananenmarktordening. De uiteindelijke marktordening biedt namelijk in belangrijke mate
bescherming aan de traditionele handel in EG- en ACS-bananen (zie paragraaf 3.4).

'Agence Europe, 1995a.
4

Cijfers ontleend aan mrs. J.M. Purnell.

'Ontleend aan gesprek met drs. J.A.M, van Sluisveld d.d. 18-04-1993.
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Voorstanders vrijhandel

Deze groep lidstaten, de Beneluxlanden, Duitsland en Denemarken, had geen eigen produktie en
geen banden met oud-kolonièn, wat betreft bananen. Dit verklaart grotendeels hun liberale
standpunt. De consumenten en de handel (importeurs en andere marktdeelnemers) waren immers
het meest gebaat bij lage prijzen en vrije handel. Een protectionistisch beleid zou in strijd zijn met
de handelspolitieke doelen van deze lidstaten. Ze maakten zich danook sterk voor een GATTconform bananenregime; dat wil zeggen geen invoerquota, maar tarificatie. Het standpunt van
deze lidstaten was onder andere uiteengezet in het Memorandum van de Benelux6:
•
Er dient rekening gehouden te worden met de belangen van de consumenten, de bananenproducenten in de Gemeenschap, de Canarische Eilanden, de ACS-landen en van de
traditionele leveranciers (Midden- en Zuid-Amerika).
•
Onaanvaardbaar zijn:
a. de handhaving van de status-quo (onverenigbaar met doelstellingen interne markt EG);
b. een communautair quota-stelsel (strookt niet met verplichtingen Uruguay-ronde, brengt
grote spanningen teweeg in de internationale bananenhandel, er wordt niet of nauwelijks
ingespeeld op stijgende trend van consumentenvraag en gevaar voor fraude en het ontstaan
van een dubbele markt;
c. een stelsel van minimum importprijzen of referentieprijzen (gaat ten koste van producenten in Latijns-Amerika en de EG-consumenten en doet afbreuk aan internationale
verplichtingen in het kader van de GATT).
•
De voor de Benelux enig aanvaardbare oplossing is een kwantitatief onbeperkte invoer van
bananen met aan buitengrenzen uniforme regels voor de invoer uit derde landen. Men
heeft een voorkeur voor de afschaffing van het invoertarief, maar men wil rekening
houden met bestaande structuurverschillen tussen de produktie van EG- en ACS-bananen
en dollarbananen.
•
Er moet worden voorzien in een overgangsperiode waarin geschetste liberalisering
gefaseerd kan worden ingevoerd met behulp van passende maatregelen, zodat de concurrentiepositie van de betrokken bananenproducenten wordt versterkt.
3.3

Besluitvormingsproces

De EG-bananenmarktordening is op de klassieke wijze tot stand gekomen. In het besluitvormingsproces zijn de volgende fasen te onderscheiden7:
1.
voorbereiding van het Commissievoorstel;
2.
totstandkoming Commissievoorstel;
3.
voorbereiding van de behandeling in de Raad in een Raadswerkgroep;
4.
voorbereiding van de behandeling in de Raad in het Speciaal Landbouw Comité (CSA);
5.
besluitvorming in de Landbouwraad;
6.
uitvoering van de marktordening.
In onderstaande (sub-)paragrafen zullen de onderscheiden fasen aan de orde komen.

'Commissie van de Buitenlandse Economische Betrekkingen, 1990.
TCapteyn en VerLoren van Themaat, 1987, p. 170-190 en Meester, 1994, p.36-50.
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3.3.1

Tussen protectie en vrijhandel

Voorstel Commissie

De belangrijke functie van de Commissie bij de totstandkoming van Raadsbesluiten berust op drie
beginselen8:
1.
zonder voorstel van de Commissie kan de Raad geen besluit nemen (exclusief initiatiefrecht);
2.
zolang de Raad zijn besluit nog niet heeft genomen, mag de Commissie haar voorstel
wijzigen;
3.
de Raad mag alleen met unanimiteit van het voorstel afwijken.
Het voorstel van de Commissie is een ontwerp-besluit, dat niet alleen het formele uitgangspunt,
maar ook de materiële grondslag vormt waarop de Raad beslist.
Met betrekking tot de bananenmarktordening heeft het Directoraat-Generaal VI (landbouw) van de
Commissie het voortouw gekregen om het Commissievoorstel voor te bereiden9.
Op basis van deze ambtelijke voorbereiding vond politiek overleg binnen het geheel van de Commissie zelf plaats. Dit werd voorbereid in het overleg van chefs van de kabinetten van de
Commissarissen. Ook de Commissie bleek verdeeld te zijn over het bananenregime, maar kwam
uiteindelijk toch tot een voorstel10.
Het Commissievoorstel voor een Gemeenschappelijke bananenmarktordening (Com(92)359
def.)" was gebaseerd op de volgende principes:
1.
De gemeenschappelijke marktordening moest het mogelijk maken om, zonder te tornen
aan de internationale verplichtingen van de Gemeenschap, op de markt van de Gemeenschap tegen voor zowel de telers als de consumenten redelijke prijzen bananen af te zetten
uit de Gemeenschap en uit de ACS-Staten, die traditioneel leveranciers waren van de
Gemeenschap. De invoer uit de andere aan de Gemeenschap leverende derde landen mocht
daarbij niet worden geschaad, terwijl de producenten een behoorlijk inkomen zouden
moeten worden verschaft.
2.
Produktiviteitsverbetering moest worden nagestreefd door structurele tekortkomingen, die
het concurrentievermogen van de bananenteelt in de Gemeenschap beperken, te verhelpen.
3.
Compenserende steun moest worden verleend aan EG-producenten ter dekking van
eventueel inkomensverlies als gevolg van de toepassing van de nieuwe regeling, zodat de
produktie in de Gemeenschap zou kunnen worden gehandhaafd bij het kostenpeil dat
voortvloeide uit de bijzondere situatie op structureel gebied, zolang in deze situatie niet
door middel van de structuurmaatregelen verbetering zou zijn gebracht.
4.
Met alle belanghebbenden zal rekening dienen worden gehouden bij de toepassing van de
regeling.

"Kapteyn en VerLoren van Themaat, 1987, p.177-179.
*DG VI (landbouw), benadert vraagstukken veelal vanuit het gezichtspunt van de EG-producenten en is daardoor in het
algemeen protectionistischer ingesteld dan bijvoorbeeld DG I (externe handel).
10

Het Financieele Dagblad, 1992.

"PB nr. C 232 van 10-09-1992, blz. 3.
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Het Commissievoorstel bestond uit een intern en een extern deel. Het interne deel bevatte:
•
Opstellen van kwaliteitsnormen voor verse en handelsnormen voor verwerkte bananen.
•
Herstructurering van de sector en verbetering van de marktpositie door opzetten van
nationale steunregimes voor bananentelersverenigingen; tevens de mogelijkheid te opteren
voor rooipremies.
•
Mogelijkheid tot inkomenscompensatie ten behoeve van de EU-producenten bij tegenvallende opbrengsten.
Het externe deel bevatte:
•
Een quotasysteem voor de import van niet-preferentiële bananen (dollarbananen en niettraditionele ACS bananen), belast met een tarief van 20%. Het quorum bestond uit een
basiscontingent van 2 miljoen ton en een extra contingent dat elk jaar op basis van een
geraamde balans zou worden vastgesteld. 70% van beide contingenten was beschikbaar
voor traditionele importeurs, waarvan 5% voor nieuwe marktdeelnemers. Voor de overige
30% van beide contingenten gold de 'partnershipregeling'12.
•
Dit quotasysteem was complementair aan de 'traditionele invoer' (heffingvrij) uit de ACSlanden en de EG-produktiegebieden.
De Commissie wenste zich in dit kader niet te binden aan tarificatie (zie paragraaf 3.1) en de
daaraan gekoppelde tariefverlagingen. Voor dit voorstel zou danook een 'waiver' in de GATT
moeten worden aangevraagd.
Dit protectionistisch voorstel is ter behandeling naar de Raad van Ministers (Landbouwraad) en ter
advisering naar het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité gezonden. Het EP
kwam met een groot aantal wijzigingsvoorstellen; de Commissie was echter niet verplicht deze
voorstellen over te nemen. Het Economisch en Sociaal Comité stemde in met het voorstel13.
3.3.2

Besluitvorming in de Landbouwraad14

3.3.2.1

Procedures

De voorbereiding voor de behandeling in de Landbouwraad vond plaats in de Ad-hoc Raadswerkgroep Bananen. Deze werkgroep bestond uit deskundigen van de lidstaten, voorgezeten door de
lidstaat die het Voorzitterschap bekleedde; ook de Commissie nam deel. Tijdens de werkgroepsvergaderingen richtte de aandacht zich met name op de technische aspecten, zoals de definitie van
marktdeelnemers, de partnershipformule, de vorm van inkomenssteun, en dergelijke. Het door het
Raadssecretariaat vastgelegd verslag van het werkgroepoverleg ging naar het Speciaal Landbouw
Comité (CSA).

"De partnershipregeling hield in dat marktdeelnemers zich ertoe zouden verbinden naast de import van een hoeveelheid
dollarbananen een bepaalde hoeveelheid EG- en ACS-bananen af te zetten. Dit was om de afzet van EG- en ACSbananen te garanderen.
"Tempel en Horst, 1994, p. 132-136.
,4

Zie voor procedures: Kapteyn en VerLoren van Themaat, 1987, p.170-190 en Meester, 1994, p.36-50.
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Het CSA, het hoogst ambtelijke voorbereidingsorgaan van de besluiten in de Landbouwraad, werd
evenals de Raadswerkgroepen voorgezeten door de lidstaat die het Voorzitterschap bekleedde. In
deze fase kunnen in de regel de nationale vertegenwoordigers amendementen indienen; dit kan de
Commissie al of niet tot wijziging van haar voorstel aanleiding geven. Het CSA sluit de ambtelijke besprekingen af met het besluit het al of niet gewijzigde voorstel aan de Raad voor te leggen,
eventueel vergezeld van amendementen en adviezen van de geraadpleegde instellingen. Wordt er
in het CSA overeenstemming bereikt dan is het besluit in afwachting van het advies van het EP
een hamerstuk in de plenaire vergadering van de Landbouwraad. Wordt er geen volledige
overeenstemming bereikt in het CSA dan komt er discussie in de Raad naar aanleiding van vastgestelde discussiepunten.
Met betrekking tot de behandeling van de bananenmarktordening in de Landbouwraad kan een
aantal algemene opmerkingen worden gemaakt. Ten aanzien van de uiteindelijke stemming over de
bananenmarktordening was gekwalificeerde meerderheid vereist15.
Er is een aantal mogelijkheden om de besluitvorming te bespoedigen16:
• Restreint en superrestreint; bij restreint wordt de fysieke toegang tot de Raad beperkt door het
aantal ambtelijke adviseurs te beperken. Bij superrestreint zijn in de regel, per lidstaat, de minister
en één ambtenaar in de zaal.
• Biechtstoelprocedure; het Voorzitterschap kan in aanwezigheid van de Commissie met de
lidstaten afzonderlijk onderhandelen. Zodra duidelijk is dat voor een compromisvoorstel een
gekwalificeerde meerderheid is te bereiken en de Commissie zich eveneens met het compromis
kan verenigen, zal deze laatste het compromisvoorstel formeel tot het hare maken en daarmee een
besluit met gekwalificeerde meerderheid mogelijk maken.
• Pakketvorming; door een aantal raadspunten te koppelen tot een pakket moeten lidstaten
prioriteiten stellen.
• Marathonzittingen; hierdoor wordt de druk vergroot op lidstaten om tot besluitvorming te
komen. Er is in de Landbouwraad een tendens naar twee grote besluitvormingsrondes per jaar; de
eerste omstreeks kerst en de tweede in het voorjaar over de prijzen.
3.3.2.2

Periode voor de Landbouwraad van december 1992

Vanaf de Landbouwraad van juli 1992 betrokken de lidstaten hun stellingen. De voorstanders van
een liberale regeling vertegenwoordigden een blokkerende minderheid (meer dan 23 stemmen).
Samenvattend kan gesteld worden dat de lidstaten en de Commissie zich tijdens de vergaderingen
van de Ad-hoc Raadswerkgroep Bananen en de CSA verder ingroeven in hun stellingen. Pas in de
laatste weken voor de Landbouwraad van december 1992 leken er enige openingen te komen.

"Gekwalificeerde vereist tenminste 54 van de 76 stemmen. (Wordt niet op basis van een commissievoorsel besloten dan
geldt bovendien dat tenminste 8 lidstaten vóór stemmen.) Het aantal stemmen was als volgt verdeeld: Duitsland,
Frankrijk, Italië en Verenigd Koninkrijk allen 10 stemmen; Spanje 8; België, Griekenland, Nederland en Portugal allen
S stemmen; Denemarken en Ierland beide 3 stemmen en Luxemburg 2 stemmen.
,6

Groot, 1995, p.282-283.
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In de periode tussen juli en december 1992 stonden de onderstaande punten ter discussie17:
• Economische noodzaak voor betrokken gebieden. Het voorstel werd verdedigd door Portugal,
Spanje, Griekenland en Frankrijk. De marktordening zou van vitaal belang zijn voor de betrokken
EG- en ACS-gebieden. Diversificatie werd niet als een reëel alternatief gezien. Voor Griekenland
en Spanje ging het voorstel eigenlijk niet ver genoeg; ze wilden hogere steun voor de producenten. Bovendien mocht de steun in geen geval tijdelijk en degressief van aard zijn. In paragraaf
2.3.1 werd duidelijk dat deze argumenten niet in het algemeen voor de betrokken gebieden
golden.
• GATT-conformiteit. Vooral de voorstanders van vrijhandel vonden dat de marktordening GATTconform moest zijn. Zij pleitten danook voor tarificatie. De zelfvoorzieningsgraad van de EG van
slechts 20% - en het betrof ook nog produktie in perifere gebieden - rechtvaardigde geen 'waiver'
in het GATT. Dit zou andere gesprekspartners in de GATT uitlokken om ook allerlei uitzonderingen te bedingen.
• Alternatieven. De Commissie benadrukte dat een stelsel van alleen tarificatie volstrekt onvoldoende bescherming zou bieden aan de bananenproducenten in de EG en de ACS-landen.
Nederland vond een hectaretoeslag als steun veel simpeler en het zou de marktwerking beter in
stand houden. Bovendien zou dit beter aansluiten bij de hervormingen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. De Commissie was tegen het verlenen van hectaresteun, omdat de hoeveelheid
geoogste bananen per hectare sterk verschilde en het uitvoeringsproblemen op zou leveren. Het
voorstel van de Commissie om een diversificatiefonds voor de Latijnsamerikaanse landen in te
stellen vond Duitsland niet acceptabel; de bananenproducenten in deze landen waren immers het
meest efficiënt in de wereld.
• Quotaregeling. Lidstaten die tot 1 juli 1993 voornamelijk dollarbananen importeerden,
verwachtten dat het instellen van invoerquota zou leiden tot prijsstijgingen. Het kunstmatig
duurder maken van de bananen vonden zij in strijd met de elementaire concurrentieregels. De
Commissie verwachtte geen grote veranderingen in prijzen. De regeling zou ook negatief
uitwerken voor de bananenproducenten in Latijns-Amerikaanse landen.
• Partnershipformule. De Commissie heeft de partnershipformule geïntroduceerd om de afzet van
EG- en ACS-bananen te waarborgen. Voor een aantal lidstaten was de partnershipformule
onaanvaardbaar; het zou leiden tot een onaanvaardbare verdeling van de quota. Spanje wilde juist
dat de formule werd aangepast tot een 50/50-verhouding in plaats van de 70/30-verhouding.
• Definitie marktdeelnemers. Er was grote onduidelijkheid over de definitie van de marktdeelnemers, die de invoervergunningen zouden krijgen toegedeeld.
• Uitvoerbaarheid. Door verschillende lidstaten werd verwacht dat de marktordening zou leiden
tot veel administratieve rompslomp; de regeling was veel te bureaucratisch. Met name de
partnershipformule was te dirigistisch en fraudegevoelig.
In het laatste CSA voor de Landbouwraad in december 1992 kwam de Voorzitter met een compromis ten aanzien van het externe deel van de regeling:
•
Het invoerquotum werd vervangen door een tariefcontingent voor dollarbananen (tarief =
95-100 ecu/ton); voor de invoer boven dit contingent gold een extra tarief = Y. Bij een
toiej^ntii^n^kanLin_tej^sMlingJtot
een invoerquotum, boven het contingent worden
ingevoerj^^,
•
De toewijzing van het contingent aan de marktdeelnemers werd: 66,5% aan handelaren in
dollarbanen, 30% aan handelaren in ACS/EG-bananen en 3,5% aan nieuwkomers.
Het tariefcontingent viel, onder voorbehoud van de invulling van de cijfers, goed bij de tegenstanders van het oorspronkelijk Commissievoorstel. De overige lidstaten waren.minder positief.

,T

Op individuele punten kan het voorkomen dat de standpunten anders zijn verdeeld dan volgens de scheidslijn in
paragraaf 3.2.
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3.3.2.3

Tussen protectie en vrijhandel

Landbouwraad december 1992

Tijdens deze Landbouwraad kwam men na een marathonzitting, tijdens een superrestreint, tot
besluitvorming over het bananendossier. De blokkerende minderheid (Duitsland, België,
Nederland en Denemarken) viel na een aantal biechtstoelprocedures uiteen. België en Nederland
gingen uiteindelijk akkoord met een pakket, waar ook het bananendossier deel van uit maakte. De
Belgische positie was tijdens de stemming over het bananendossier onduidelijk. Vanuit Nederlands
oogpunt is het besluit als volgt tot stand gekomen.
Men kwam tot pakketvorming van agendapunten, om de onderhandelingsmogelijkheden ten
aanzien van deze punten te verruimen. Het pakket bevatte in eerste instantie onder andere de
voorgestelde verhoging van de Italiaanse melkquota, het agro-monetair systeem en het bananendossier. Tijdens de biechtstoelprocedures moesten de delegaties prioriteiten aangeven binnen
het pakket. De Nederlandse delegatie gaf het punt van de Italiaanse melkquota de hoogste
prioriteit, gevolgd door het agro-monetair systeem en het bananendossier. Het punt van de
Italiaanse melkquota lag in Nederland politiek zeer gevoelig. Het besluit ten aanzien van het agromonetair systeem (omrekening van de ECU naar eigen valuta) had direct invloed op de prijzen
voor de Nederlandse boeren. Bananen werden in Nederland niet geproduceerd; het ging Nederland
vooral om de handelspolitieke aspecten. De rangorde van de punten op het prioriteitenlijstje werd
in belangrijke mate bepaald door de politieke positie van de Minister van LNV (in die tijd
Bukman). De Minister van LNV werd in eigen land het meest beoordeeld op punten die direct de
belangen van de Nederlandse boeren aangingen. Met betrekking tot de prioriteiten zat de
Nederlandse delegatie (inclusief de vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken)
op één lijn. Op het Duits prioriteitenlijstje stonden het agro-monetair systeem en het bananendossier bovenaan. Door een akkoord tussen Duitsland en Italië was het vraagstuk van de Italiaanse
melkquota op een lagere plaats terechtgekomen.
Tijdens de Raad werkte de Britse Voorzitter (Gummer) een compromis uit. Het compromis met
betrekking tot de Italiaanse melkquota was voor Nederland ononderhandelbaar; een compromis op
dit punt zou niet te verkopen zijn aan de Nederlandse achterban. Na de biechtstoelprocedure
splitste Gummer, nadat de prioriteiten van de lidstaten bekend waren, het pakket. Het punt van de
Italiaanse melkquota werd er uitgehaald. Door een soepelere opstelling van Duitsland ten aanzien
van dit punt werden wel verklaringen afgelegd voor verder overleg. Vanwege het agro-monetaire
punt had Nederland er belang bij het pakket niet te laten springen. Wellicht speelde de kandidatuur van Lubbers voor het voorzitterschap van de Commissie hierbij ook een rol. Het pakket werd
uiteindelijk aangenomen.
Alles overziend hebben de volgende aspecten een belangrijke rol gespeeld ten aanzien van het
totstandkomen van de bananenmarktordening:
a. Pakketvorming. Het feit dat er een pakket is gevormd, is zeker van invloed geweest op de
besluitvorming ten aanzien van het bananendossier. "Het was voor het bananendossier ongelukkig
dat het punt van de Italiaanse melkquota in het pakket zat", aldus ir. W.J.G. Laan18. Van
strategisch belang was dat Duitsland toezeggingen heeft gedaan aan Italië met betrekking tot de
melkquota. Duitsland vroeg daarna wel steun van Nederland voor het bananendossier, maar daar
kon Nederland vanwege het agro-monetaire punt niet in meegaan.
b. Belangen lidstaten. Ook speelde een rol dat het bananendossier voor Nederland een handelspolitiek probleem was. Het ging niet direct om belangen van producenten. Voor de Minister van
LNV was dit niet direct een punt waar hij op afgerekend zou worden. Wellicht was de minister
gedurende de lange marathonzittingen minder gemotiveerd om tot het uiterste te gaan voor de

"Ontleend aan gesprek met ir. W.J.G. Laan d.d. 17-05-1995.

Ontstaan Gemeenschappelijk bananenmarktordening

23

bananen dan voor de punten met een hogere prioriteit. Voor met name de Franse en de Spaanse
Minister ging het wel om directe producenten belangen. Het Verenigd Koninkrijk, in december
Voorzitter, had naast de belangen van de ex-koloniën ook belang bij afronding van de besluitvorming. Mede door deze factoren is het gewicht voor Nederland weggevallen uit het dossier.
c. Communicatie. In de relatie met Duitsland was de onderlinge afstemming niet optimaal.
Duitsland wilde niet investeren in de partners en wilde niet iets toegeven op andere punten; dit
laatste zou 'dodelijk' zijn voor de Duitse Minister. De Britten en de Fransen wilden wel
investeren. De Britten hebben bijvoorbeeld op het agro-monetaire punt toegegeven.
d. Intern. Binnen het Kabinet was overeenstemming over de te volgen lijn; men koos voor een
liberaal beleid. Bukman had ten aanzien van het bananendossier geen onderhandelingsruimte. Na
telefonisch contact met Lubbers tijdens de Landbouwraad heeft Bukman onderhandelingsruimte
genomen19. Bukman kon akkoord gaan met het pakket als het punt van de Italiaanse melkquota
uit het pakket werd gehaald. Na onderhandelingen met Gummer werd aan deze voorwaarde
voldaan. Bukman kon toen eigenlijk niet meer tegen het pakket stemmen, maar hij had de
besluitvorming nog wel kunnen rekken teneinde er een beter compromis uit te slepen20.
Concluderend kunnen bij de beoordeling van het handelen van de Nederlandse delegatie twee
visies worden gehanteerd. Ten eerste kan het oordeel negatief zijn. Uiteindelijk hebben de Italianen hun melkquota gekregen en is dit protectionistisch bananenregime vastgesteld. Ten tweede kan
het oordeel positiever zijn. De Minister van LNV heeft ingezet op de punten Italiaanse melkquota
en het agro-monetair systeem; over het eerste is geen besluit genomen en over het tweede punt is
in Nederlands voordeel besloten. Een uiteindelijk oordeel hangt af van de waarde die men hecht
aan het besluit over het agro-monetair systeem.
3.3.2.4

Landbouwraad februari 1993

In het Nederlands Kabinet was men niet gelukkig met het politieke besluit in december 1992 over
de bananenmarktordening. Vooral vanuit het Ministerie van Economische Zaken kwam veel
kritiek. Bukman moest danook terugkomen op het besluit van december. Het ging in de Landbouwraad van februari echter om de uitwerking en vaststelling van het besluit in december 1992.
Veel speelruimte om af te wijken van dat besluit was er niet meer.
Nederland vond dat over het interne deel nog niet was besloten en gaf vier punten aan waar
volstrekte duidelijkheid over moest komen om het extern deel formeel te kunnen aanvaarden21:
1.
Mogelijke spiraal in de verdeling van het tariefcontingent ten gevolge van voortschrijdend
gemiddelde; hierdoor zou het aandeel van de traditionele marktdeelnemers in dollarbananen in de loop van de tijd steeds kleiner worden.
2.
Duidelijkheid omtrent definitie van marktdeelnemer.
3.
Duidelijkheid over hoe een eventueel extra contingent moest worden verdeeld over de
marktdeelnemers; dit was een voorwaarde om in te stemmen met de beheerscomitéprocedure voor vaststelling van het eventueel extra contingent.
4.
De tariefreductie van 36% diende volledig te gelden.
Verder was de Nederlandse instemming afhankelijk van de inhoud van het interne deel.

"Ontleend aan gesprek met drs. P. Bukman d.d. 14-06-1995.
^Ontleend aan gesprek met prof. dr. ir. G. Meester d.d. 28-06-1995.
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De Juridische dienst van de Raad verklaarde dat het akkoord van december verenigbaar was met
het Verdrag van Lomé IV en met het bananenprotocol van het EG-verdrag. Betreffende de GATTconformiteit zouden onderhandelingen moeten plaatsvinden met de partners. Verder stelde de
Juridische dienst dat er geen sprake was van discriminatie aangezien ACS-producenten en producenten van dollarbananen niet gelijk waren.
Frankrijk dreigde vervolgens met een vertrouwenscrisis ten aanzien van Nederland. Frankrijk had
inmiddels de Minister-president en de President ingelicht over de ontwikkelingen tijdens deze
vergadering; hierover was een aantal lidstaten zeer ontstemd. De vergadering werd op verzoek
van Frankrijk in beslotenheid (ministers + 1) voortgezet. Na veel schorsingen en bilateraal
overleg bleven de posities gehandhaafd. Nederland en België wilden overleg met hun eigen
regeringen, de vergadering werd daartoe geschorst. Na de schorsing hield Nederland vast aan
gestelde ophelderingen in de verdragtekst en kwam België met de volgende punten:
•
verduidelijking van de definitie van marktdeelnemer;
•
bepaling waarin groei van het contingent zou worden mogelijk gemaakt;
•
bepaling die zou voorzien in uitzondering heruitgevoerde bananen;
•
bepaling die mogelijk zou maken dat niet toegekende certificaten worden toegewezen aan
handelaren in dollarbananen;
•
garantie dat de regeling zou moeten worden herzien als in het kader van de GATT te
zware compensaties worden geëist. Bovendien zouden deze compensaties alleen in de
sector bananen mogen worden verleend.
Over de Belgische eisen leek onderhandelingsruimte te zijn; men stuitte echter vooral op de
Nederlandse eis van GATT-conformiteit (tarificatie, inclusief substantiële verlaging van de
tarieven). Na verdere discussie vond stemming plaats. Nederland, België en Duitsland stemden
tegen. Omdat Denemarken, inmiddels Voorzitter, ineens het verzet opgaf kon er een gekwalificeerde meerderheid ontstaan voor het Commissievoorstel. De Gemeenschappelijke bananenmarktordening was een feit.
Achteraf gezien is het de vraag of Nederland in februari 1993 zo'n harde opstelling had moeten
kiezen. Serieuze onderhandeling was hierdoor niet mogelijk. Nederland had zich wellicht meer
moeten richten op verbeteringen binnen de onderhandelingsruimte. Bijvoorbeeld de verdeling van
de invoerlicenties is door Nederland niet, als onderhandelingspunt, op politiek niveau gebracht.
3.3.3

Uitvoering marktordening

De Commissie stelt via de beheerscomité-procedure uitvoerjngsverordeningen vast. In het
beheerscomité (ambtelijke deskundigen uit alle lidstaten voorgezeten door een ambtenaar van de
Commissie) worden de door de Commissie voorgestane maatregelen besproken en vindt stemming
plaats om tot een advies aan de Commissie te komen. Zonodig zal de Commissie haar voorstellen
zodanig aanpassen, dat een negatief advies wordt vermeden. Bij een negatief advies, er is een
gekwalificeerde meerderheid tegen het Commissievoorstel en treedt een procedure in werking
waarbij de Raad een voorgenomen Commissiebesluit kan tegenhouden en wijzigen. Brengt het
beheerscomité een instemmend advies uit of kan het niet tot advies komen dan kan de Raad het
Commissiebesluit echter niet met een andersluidend besluit ongedaan maken. Bovenstaande maakt
duidelijk dat de Commissie via de beheerscomité-procedure veel handelingsvrijheid heeft; pas bij
een negatief advies hoeft ze haar voorstellen te wijzigen.
Uitvoerende organen van de lidstaten moeten de Europese besluiten vastleggen in nationale
regelgeving, het bedrijfsleven inlichten en de feitelijke uitvoering ter hand nemen.
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In Nederland is het Produktschap voor Groenten en Fruit het uitvoerend orgaan namens het
Ministerie van LNV. Het Produktschap heeft de volgende taken:
registreren van marktdeelnemers en afgezette hoeveelheden naar functies. De controle
hierop vindt plaats door de A.I.D..
de geregistreerde gegevens worden opgegeven aan de Commissie, die op basis van de
aangevraagde hoeveelheden het percentage van de toewijzing vasstelt (verminderingscoëfficiënt),
uitvoering van deze toekenning.
3.4

Gemeenschappelijke bananenmarktordening

Er zijn twee belangrijke verordeningen in het kader van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening:
1.
Verordening nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen22.
2.
Verordening Nr. 1442/93 van de Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter
toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap23.
Na de totstandkoming van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening zijn er aanvullingen
gekomen op bovengenoemde verordeningen. De belangrijkste aanvullingen zijn in het kader van
het Framework Agreement24 en de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie. In onderstaande (sub-)paragrafen zal een en ander nader worden uitgewerkt.
3.4.1

Belangrijkste bepalingen

In deze paragraaf wordt, aan de hand van bovenstaande verordeningen, de Gemeenschappelijke
bananenmarktordening in hoofdlijnen uiteengezet (zie bijlage 2 voor een gedetailleerde uiteenzetting). Evenals het oorspronkelijke Commissievoorstel bestaat de Gemeenschappelijke bananenmarktordening uit een intern en een extern deel.
Het interne deel bevat:
•
Opstellen van kwaliteitsnormen voor verse en handelsnormen voor verwerkte bananen.
•
Herstructurering van de sector en verbetering van de marktpositie door opzetten van
nationale steunregimes voor bananentelersverenigingen; tevens de mogelijkheid te opteren
voor rooipremies.
•
Aan telers in de Gemeenschap die lid zijn van een erkende telersvereniging en die op de
markt van de Gemeenschap bananen afzetten wordt een compenserende steun toegekend
voor het eventuele verlies aan opbrengsten. De maximale hoeveelheid in de EU-geproduceerde bananen waarvoor compenserende steun wordt verstrekt is 854.000 ton verdeeld
over de produktiegebieden (zie bijlage 3, tabel 1). In de praktijk wordt de steun bepaald
door het verschil tussen de gemiddelde opbrengst van EG:bananen en de gemiddelde
opbrengst van dollarbananen in de EG.

J2

PB nr. L 47 van 25-02-1993, blz.1.

B

PB nr. L 142 van 12-06-1993, blz. 6.

"Overeenkomst tussen de Commissie en 4 Latijnsamerikaanse landen die een GATT-panel hadden aangevraagd.
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Het externe deel bevat:
•
De traditionele invoer uit de ACS-landen is gesteld op 857.700 ton netto-gewicht verdeeld
over de producerende landen (zie bijlage 3, tabel 2) en kan vrij in de Gemeenschap
worden ingevoerd.
•
Er is een tariefcontingent van 2.000.000 ton netto gewicht bestaande uit (1) niet-traditionele invoer uit de ACS-landen25 en (2) invoer uit de dollarlanden. Het invoertarief is
gesteld op respectievelijk 0 ECU/ton voor de niet-traditionele invoer uit de ACS-landen en
100 ECU/ton voor de invoer uit de dollarlanden. Voor hoeveelheden boven het tariefcontingent zijn de tarieven gesteld op respectievelijk 750 ECU/ton voor de invoer van niettraditionele ACS-bananen en 850 ECU/ton voor de invoer van dollarbananen.
•
Voor elke invoer van bananen in de Gemeenschap moet een invoercertificaat worden
overgelegd, die wordt verstrekt aan iedere belanghebbende die daarom verzoekt.
•
Het tariefcontingent wordt als volgt verdeeld over de marktdeelnemers:
66,5% Categorie A: marktdeelnemers die bananen uit derde landen en/of niet-traditionele
ACS-bananen hebben afgezet.
30,0% Categorie B: marktdeelnemers die bananen uit de Gemeenschap en/of traditionele
ACS-bananen hebben afgezet.
3,5% Categorie C: voor de categorie in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemers
die vanaf 1992 of later zijn begonnen andere bananen dan uit de Gemeenschap
en/of traditionele ACS-bananen af te zetten (nieuwkomers).
Ten aanzien van het begrip marktdeelnemer is een onderscheid gemaakt naar functie, met elk een
eigen wegingsfactor:
a.
Aankoopfunctie (l e importeur): Aankoop van groene bananen van oorsprong uit derde
landen en/of uit ACS-landen van de producenten, of eventueel produktie, gevolgd door
verzending ervan en verkoop ervan in de Gemeenschap. Wegingscoëffïciënt = 57%.
b.
Inklaringsfunctie (2e importeur): Voorziening met groene bananen en in het vrije verkeer
brengen ervan, een en ander als eigenaar "van deze bananen, en verkoop met het oog op
een latere afzet op de communautaire markt; het dragen van de risico's van kwaliteitsslechtering of verlies van het produkt wordt gelijkgesteld met het dragen van het risico dat
op de eigenaar van het produkt rust. Wegingscoëfficiënt = 15%.
c.
Rijpingsfunctie: Groene bananen als eigenaar ervan laten rijpen en afzetten op de markt
van de Gemeenschap. Wegingscoëffïciënt = 28%.
Overwegingen hierbij waren dat die economische subjecten als 'marktdeelnemer' moeten worden
beschouwd die de belangrijkste handelskosten en -risico's, welke aan de aankoop van verse
produkten bij de producenten in derde landen, aan de voorziening van de communautaire markt en
aan het rijpen zijn verbonden, voor eigen rekening hebben gedragen. Er worden
wegingscoëfficiënten gehanteerd om rekening te houden met het belang van de vervulde economische functie en de gedragen handelsrisico's26.

M

Het onderscheid tussen traditionele en niet-traditionele ACS-produktie was reeds vastgelegd in het Verdrag van Lomé

rv.
M

De Commissie heeft de risico's echter niet berekend en daarom zijn de genoemde percentages vrij willekeurig
vastgesteld.
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Rechten op invoercertificaten kunnen worden overgedragen:
a.
tussen marktdeelnemers die tot dezelfde categorie marktdeelnemers behoren;
b.
door marktdeelnemers van categorie A aan marktdeelnemers van categorie B en omgekeerd;
c.
door marktdeelnemers van categorie A of B aan marktdeelnemers van categorie C.
Overdracht van categorie C naar categorie A of B is niet toegestaan.
Men achtte het niet wenselijk kunstmatige of speculatieve betrekkingen te doen ontstaan of
verstoringen van normale handelsbetrekkingen te veroorzaken door overdrachten van invoercertificaten van nieuwe marktdeelnemers aan marktdeelnemers van categorieën A en B toe te
staan.
Ten opzichte van het oorspronkelijk Commissievoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen het
vervangen van het quotum voor dollarbananen door een tariefcontingent en het vervangen van de
I partnershipregeling door de verdeling van het tariefcontingent over de categorieën A, B en C.
i Vanuit Nederlands gezichtspunt zijn dit geen duidelijke verbeteringen. Immers, door het
j prohibitief tarief voor hoeveelheden die boven het contingent worden ingevoerd, kan het
j tariefcontingent worden opgevat als een quotum. De toekenning van 30% van tariefcontingent aan
! categorie B beperkt in grote mate de invoermogelijkheden van de traditionele handel in dollarbana! nen (zie hoofdstuk 4).
Daarnaast kan worden geconstateerd dat enerzijds de quota voor EG- en traditionele ACS-bananen
veel hoger zijn dan de traditionele invoer en dat anderzijds het tariefcontingent voor dollarbananen
een stuk lager is dan normaal (vergelijk bijlagen 1 en 3). Dit impliceert een verkrapping van de
markt en zal gevolgen hebben voor prijzen en consumptie van bananen.
3.4.2

Framework Agreement

Om de aanvragers van een GATT-panel (Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Venezuela en
Guatamala) tegen de Gemeenschappelijke marktordening tegemoet te komen is met deze landen
(behalve Guatamala) het Framework Agreement gesloten (zie ook paragraaf 4.2.3).
Het betreft een vijftal afspraken:
a.
Het tariefcontingent werd verhoogd tot 2.100.000 ton in 1994 en 2.200.000 ton in 1995
en de daaropvolgende jaren. Er is een vaste procentuele verdeling van het contingent over
de betrokken landen (zie bijlage 4, tabel 3). Kan een land niet voldoen aan het toebedeelde
qoutum, dan wordt het resterende deel via dezelfde allocatie aan de andere landen
toegekend. Hetzelfde geldt bij een vergroting van het tariefcontingent.
b.
De vier verdragsluitende partijen mogen exportcertificaten uitgeven tot 70%27 van het
aan hen toebedeelde quotum. Dit om regelmatige en stabiele handelsrelaties te kunnen
opbouwen tussen producenten en importeurs onder de conditie dat de exportcertificaten
zonder discriminatie worden toegewezen. De marktdeelnemers van categorie B zijn
vrijgesteld van de verplichting om bij invoer uit deze landen exportcertificaten te overleggen.
c.
Het tarief met betrekking tot het tariefcontingent wordt verlaagd naar 75 ECU/ton.
d.
Eén en ander gaat uiterlijk in per 1 januari 1995.
e.
De vier verdragsluitende Latijns-Amerikaanse landen, lid van de Gatt, hebben hun
aanklacht bij de GATT met betrekking tot de Gemeenschappelijke marktordening
ingetrokken.

"Deze 70% is gebaseerd op de 66.5 + 3.5% van categorie A en C. Marktdeelnemers van categorie B hoeven geen
exportcertificaten over te leggen bij import vanuit de genoemde vier landen.

28

3.4.3

Tussen protectie en vrijhandel

Toetreding nieuwe lidstaten Europese Unie

Tengevolge van de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de EU zal het tariefcontingent verhoogd worden naar 2.533.000 ton voor 1995. Het is alleen nog de vraag hoe het extra
tariefcontingent aan de marktdeelnemers zal worden toegedeeld. Gebeurt dit ook via de 70/30regeling en de functieonderscheiding dan zal dit ernstige gevolgen hebben voor de rechten van de
traditionele leveranciers (zie hoofdstuk 4).
3.5

Conclusies

In augustus 1992 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een Gemeenschappelijke marktordening voor bananen. Ter ondersteuning van EG- en ACS-bananen werd onder andere een quotum
voor niet-preferentiële bananen voorgesteld. Tijdens de besluitvormingsprocedure op basis van het
Commissievoorstel waren de EG-lidstaten verdeeld. Voorstanders van het voorstel waren
Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië. De belangen van
deze lidstaten lagen bij het beschermen van eigen produktie of produktie van oud-koloniën (ACSlanden), beschermen van eigen handelshuizen en/of andere punten die in die tijd speelden
(Italiaanse melkquota). Tegenstanders van het voorstel waren de Beneluxlanden, Duitsland en
Denemarken; zij vormden lange tijd een blokkerende minderheid. Deze lidstaten wilden een
liberale marktordening in verband met consumenten- en handelsbelangen.
Tijdens de politieke besluitvorming in de Landbouwraad van december 1992 werd het bananendossier onderdeel van een pakket met ondermeer de punten Italiaanse melkquota en agromonetair systeem. Tijdens biechtstoelprocedures moesten de lidstaten prioriteiten aangeven.
Nederland gaf de hoogste prioriteit aan de Italiaanse melkquota en het agro-monetair systeem. Het
bleek niet mogelijk naast deze twee prioriteiten het standpunt ten aanzien van het bananendossier
vast te houden. Uiteindelijk stemde Nederland (en ook België) voor het pakket, de blokkerende
minderheid ten aanzien van het bananendossier was uit elkaar gevallen. Door een andere opstelling
van Nederland was het wellicht mogelijk geweest om een beter compromis te bewerkstelligen. In
de Landbouwraad van februari 1993 werd dit politiek besluit verder uitgewerkt en vastgesteld.
Nederland kwam, onder druk van het Kabinet, terug op het besluit van december. Dit bleek niet
meer mogelijk te zijn. Nederland plaatste zich door deze houding buiten de onderhandelingen en
had zich wellicht beter kunnen concentreren op verbeteringen binnen het akkoord van december.
/ Uiteindelijk is een Gemeenschappelijke marktordening voor bananen tot stand gekomen, met als
belangrijkste componenten een beperkt tariefcontingent voor dollarbananen en ruime quota voor de
I invoer van EG- en ACS-bananen. De tarieven van het tariefcontingent zijn zodanig vastgesteld dat
i het tariefcontingent kan worden opgevat als een quotum. Bovendien is 30% van het tariefI contingent (verdeling via invoerlicenties) toegedeeld aan marktdeelnemers die voorheen in EG- en
| traditionele ACS-bananen hebben gehandeld. De marktdeelnemers zijn onderscheiden op basis van
f een drietal functies met verschillende wegingsfactoren. In hoofdstuk 4 zal duidelijk worden wat de
' (korte termijn) effecten van deze marktordening zijn.
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4.1

Effectiviteit en efficiëntie

In paragraaf 3.3.1 is een viertal principes genoemd waar de Gemeenschappelijke bananenmarktordening op is gebaseerd. Samenvattend moet de marktordening:
1.
de afzet van EG- en ACS-bananenproduktie tegen redelijke prijzen voor zowel consumenten als producenten realiseren, zonder dat daarbij de invoer uit derde landen wordt
geschaad;
2.
produktiviteitsverbetering in de EG- en ACS-bananenproduktie stimuleren;
3.
het inkomensverlies dat de EG- en ACS-producenten eventueel lijden als gevolg van de
nieuwe regeling dekken door het geven van compenserende steun èn
4.
rekening houden met alle belanghebbenden bij de toepassing van de regeling.
Bovendien was het uitgangspunt van deze marktordening het bewerkstelligen van een interne
markt voor bananen.
Aan de hand van deze principes zal de effectiviteit en efficiëntie van de marktordening worden
bepaald. Zijn de doelstellingen van de marktordening verwezenlijkt en is dit op een doelmatige
wijze gebeurd? Het gaat daarbij om de volgende aandachtspunten:
a.
De effecten op prijzen en consumptie in de lidstaten (paragraaf 4.1.2)
b.
De verdeling van baten en lasten (paragraaf 4.1.3)
c.
Het creëren van voorwaarden voor echte concurrentie (paragraaf 4.1.4).
d.
Het inschakelen van alle belanghebbenden (paragraaf 4.1.5).
Voorafgaand aan de beschrijving van de (korte termijn) effecten zullen in paragraaf 4.1.1 kort de
verwachte effecten worden aangegeven. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op een aantal
modelstudies1.
4.1.1

Verwachte (welvaarts)effecten

Het totaal van regelingen met betrekking tot de bananeninvoer in de EG voor 1 juli 1993 was,
volgens berekeningen van de Wereldbank, zeer inefficiënt2. Volgens deze berekeningen hebben de
EG- en ACS-producenten in 1990, ten opzichte van een vrijhandelssituatie, 302 min. US$
inkomenssteun ontvangen door hogere producentenprijzen. De EG-consumenten zouden daarvoor
1605 min. US$ hebben betaald door hogere consumentenprijzen. Dus voor elke dollar steun aan
de EG- en ACS-producenten bedroegen de kosten voor de EG-consumenten US$ 5.30. Deze grote
inefficiëntie is veroorzaakt door optredende allocatieverliezen en monopoliewinsten. Door de
verschillende quota-regelingen (zie paragraaf 2.4) in een aantal lidstaten werd de competitie op de
EG-bananenmarkt beperkt. Hierdoor zijn grote monopoliewinsten bij de EG-importeurs terecht
gekomen, volgens de berekeningen 918 min. US$. Allocatieverliezen traden op, omdat produktiefactoren, die zonder bescherming van de markt onrendabel zouden zijn, in produktie zijn
gebleven3. De netto-kosten voor de hele EG van het totaal van regelingen bedroegen 575 min.
US$.

'Dit zijn lineaire programmeringsmodellen en/of statische partiële welvaartsmodellen. Deze modellen staan enigszins
buiten de werkelijkheid, doordat in het algemeen onvoldoende rekening wordt gehouden met specifieke regionale
factoren en de ceteris paribus clausule vaak wordt gehanteerd. Bovendien zijn de uitkomsten sterk afhankelijk van de
gestelde doelstellingen.
2

Borrell en Yang, 1992.

'Naert, 1994.
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In het algemeen geldt dat naarmate het marktregime liberaler is, de baten voor de EG hoger zijn4.
Borrell en Yang (1992) concluderen, na modelmatige berekeningen, dat het Commissievoorstel
(Com(92)359 def.) in het gunstigste geval dezelfde welvaartseffecten zal hebben als het geheel van
de oude regelingen. Alleen verschuift een deel van de lasten naar de consumenten in de noordelijke lidstaten. Het blijkt, gegeven een vrij onvoorspelbare markt, moeilijk te zijn om de juiste
hoogte van het quotum te bepalen, zó dat de opbrengsten van de EG- en ACS-bananen gelijk
blijven aan de huidige situatie. Het is voor de Commissie voordeliger om, conservatief, het
quotum (te) laag in te stellen. Doordat de prijzen voor EG- en ACS-bananen dan hoger uitvallen,
hoeft dan minder steun te worden betaald aan de EG-producentên. Het gevolg hiervan is wel dat
dit leidt tot hogere consumentenprijzen in met name de noordelijke lidstaten. Omdat het tariefcontingent voor dollarbananen kan worden opgevat als een quotum kunnen ten aanzien van de
Gemeenschappelijke bananenmarktordening dezelfde conclusies worden getrokken.
De FAO verwacht op middellange termijn (tot 1997) een stijging van de consumptie van bananen
in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Spanje en Portugal tengevolge van de
import van meer dollarbananen. In Ierland zal de stijgende trend worden voortgezet. In Duitsland
wordt een jaarlijkse daling van de consumptie van 2.4% verwacht door geringere beschikbaarheid
van bananen en de daarmee samenhangende prijsstijgingen. Dalingen van de consumptie worden
ook verwacht in de Benelux en Denemarken (1 % per jaar) tengevolge van hogere importprijzen en
veranderingen van de importmix5.
4.1.2

Prijzen en consumptie

Afhankelijk van de stijging/daling van de import van dollarbananen in de individuele importmix
zijn in de lidstaten verschillende effecten opgetreden ten aanzien van de prijsvorming. Om de
korte termijn effecten van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening op de prijzen te bepalen
is van een aantal lidstaten de ontwikkeling van de importprijzen nagegaan. Deze lidstaten
vertegenwoordigen ieder een segment van de markt zoals beschreven in paragraaf 2.4.
Gemiddeld is de consumentenprijs voor bananen in de EG met 12% gestegen. Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk hadden voor 1 juli 1993 een sterk afgeschermde markt voor dollarbananen.
Na 1 juli 1993 zijn de importprijzen in deze landen gedaald (tabel 4.1). In Frankrijk is deze
prijsdaling veroorzaakt door een toegenomen consumptie van dollarbananen. In 1994 werd 72.000
ton dollarbananen, op een totale consumptie van ±500.000 ton, ingevoerd. Ook de invoer van
ACS-bananen is gestegen ten opzichte van 1992. De prijzen van de EG-bananen zijn ten opzichte
van de prijzen van dollar- en ACS-bananen relatief het sterkst gedaald6. In het Verenigd Koninkrijk is sinds de inwerkingtreding van de marktordening de consumptie van bananen gestegen. Het
is waarschijnlijk dat deze stijging is veroorzaakt door een grotere invoer van dollarbananen.
Omdat de data van de consumptie in het VK niet zijn gedifferentieerd naar oorsprong kan dit niet
cijfermatig worden onderbouwd7.

"Fitzpatrick and Associates, 1990.
s

FAO, 1994.

6

Deze gegevens zijn ontleend aan schriftelijke informatie van dhr. T. Game.

'Deze gegevens zijn ontleend aan schriftelijke informatie van mrs. Purnell,
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In Duitsland konden tot 1 juli 1993 bananen vrij ingevoerd worden. Na de inwerkingtreding van
de bananenmarktordening is de invoer van bananen aanzienlijk gedaald. De invoer daalde van 1.4
miljoen ton in 1992 naar 1.1 miljoen ton in 1993. Vanaf de 2e helft van 1993 zijn de importprijzen duidelijk gestegen. In 1994 zijn de importprijzen gemiddeld ±50% hoger dan in 1991 (tabel
4.1).
Ten aanzien van de detailhandelprijzen deden zich in deze landen dezelfde trends voor. In
Duitsland is de procentuele stijging van de detailhandelprijzen minder sterk dan de stijging van de
importprijzen (bijlage 4). De consumenten werden danook met minder extreme prijsstijgingen
geconfronteerd.
Tabel 4.1. Ontwikkeling van de geïndexeerde gemiddelde importprijzen cijfers (basisjaar 19918)
in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Jaar
Deel v/h jaar

Lidstaat
•••^xÊÊ^ë:^

•'

Verenigd
Koninkrijk3

v';Duitóland^ïi:-

1991

1992

1993

1994

l e helft

100

101

85

83

2e helft

100

89

67

79

l e + 2e helft

100

96

77

82

l e helft

100

100

83

884

2e helft

100

95

81

T + 2e helft

100

96

82

87

l e helft

100

74

80

130

T helft

100

100

164

1776

le + T helft

100

83

113

148

Bron: FAO
'Martinique: f.o.r. Franse havens.
3
c.i.f. unit values.
5
Centraal Amerika: f.o.r. Hamburg.

2

h/m oktober 1994.
Vm maart 1994.
H/m november 1994.

In Nederland werden tot 1 juli 1993 dollarbananen ingevoerd tegen een invoertarief van 20%. De
beperking van de bananeninvoer tengevolge van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening
heeft ten opzichte van 1990 een prijsstijging van ±30% tot gevolg gehad (tabel 4.2). De gekochte
hoeveelheid bananen in Nederland is vanaf de 2e helft van 1993 met ±15% gedaald ten opzichte
van 1990.

"1992 is geen goed basisjaar. In dat jaar is extreem veel ingevoerd om na de inwerkingtreding van een Gemeenschappelijke bananenmarktordening eventueel meer rechten te kunnen claimen.
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Tabel 4.2. Ontwikkeling van de geïndexeerde gemiddelde consumentenprijzen en geconsumeerde
hoeveelheden (basisjaar 19909) in Nederland.
Jaar
Deel v/h jaar

1989

1990

1992

1993

1994

1-1 t/m 17-7

85

100

87

88

124

18-7 t/m 31-12

94

100

90

1.27

134

1-1 t/m 31-12

89

100

88

105

129

A, Consumentenprijzen

B Ï Geconsumeerde hoeveelheden (in kg) per 100 huishoudens, • . L

105

100

130

119

91

18-7 t/m 31-12

90

100

110

84

79

1-1 t/m 31-12

98

100

120

103

86

1-1 t/m 17-7

Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit.
Opgemerkt moet worden dat in de noordelijke lidstaten, sinds de inwerkingtreding van de marktordening, nauwelijks tot geen preferentiële bananen zijn ingevoerd. Andersom werden wel
dollarbananen in de voorheen afgeschermde markten ingevoerd. De doelstelling, te komen tot één
interne markt is in deze zin nog niet verwezenlijkt. Nog steeds kunnen zuidelijke en noordelijke
markten worden onderscheiden.
4.1.3

Verdeling van baten en lasten

De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft de allocatie op de EG-bananenmarkt in grote
mate beïnvloed. In deze paragraaf zullen de baten en lasten van de marktordening besproken
worden. Daarbij worden de volgende groepen onderscheiden: consumenten, marktdeelnemers
(functies a, b en c), producenten en de Europese Unie.
4.1.3.1

Consumenten

In paragraaf 4.1.2 zijn de prijseffecten van de marktordening besproken. Met name in Duitsland,
de Beneluxlanden en Denemarken zijn de prijzen gestegen ten gevolge van de beperkte invoer van
dollarbananen. Daarentegen zijn de prijzen in de zuidelijke lidstaten en het Verenigd Koninkrijk
licht gedaald na de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke marktordening. Ten opzichte van
de regelingen voor 1 juli 1993 is dus een verschuiving opgetreden van de lasten van de ondersteuning van de EG- en ACS-producenten. De consumenten in de noordelijke lidstaten dragen meer,
en de consumenten in de zuidelijke lidstaten en het Verenigd Koninkrijk dragen minder bij ten
opzichte van de situatie voor 1 juli 1993.

"Van 1991 zijn geen gegevens beschikbaar.
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Doordat de invoer van bananen in de noordelijke lidstaten beperkt is, is in vergelijking met een
vrijhandelssituatie de keuze voor consumenten in deze lidstaten tussen verschillende bananen
minder groot; dit kan opgevat worden als een last in kwalitatieve zin10.
4.1.3.2

Marktdeelnemers

De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft door de wijze van verdeling van het
tariefcontingent over de marktdeelnemers vooral effecten op de marktaandelen van de marktdeelnemers en op het logistiek apparaat gehad. Bij de weergave van de effecten wordt onderscheid
gemaakt tussen marktdeelnemers van categorie A, B en C. De belangrijkste gevolgen van de
Gemeenschappelijke bananenmarktordening voor de marktdeelnemers zijn veroorzaakt door:
1.
het instellen van het tariefcontingent voor dollarbananen;
2.
de verdeling van dit tariefcontingent, via invoerlicenties, over de categorieën A, B en C;
respectievelijk 66.5%, 30.0% en 3.5%;
3.
het onderscheid ten aanzien van marktdeelnemers in een drietal functies (aankoop,
inklaring en rijping) met als respectievelijke wegingsfactoren 57%, 15% en 28%;
4.
het Framework-Agreement, waardoor vier Latijns Amerikaanse landen exportcertificaten
kunnen uitgeven per 1 januari 1995.
De marktdeelnemers van categorie A zijn traditioneel gespecialiseerd in de handel en rijping van
dollarbananen. Een rekensom (zie bijlage 5) leert dat traditionele le importeurs van dollarbananen
zonder bijkopen van invoerlicenties, ten opzichte van de referentiejaren 1990-1992, in 1994
maximaal 61% van hun traditionele import konden importeren, indien alle functies door hen
werden uitgevoerd". Zonder aankoop van extra invoervergunningen zou dit zeer verstrekkende
gevolgen hebben voor de benutting van de produktie-, distributie- en rijpingscapaciteit van de
ondernemingen. Invoervergunningen konden gekocht worden van de marktdeelnemers uit
categorie B, die ongeveer 70% van de hun toebedeelde invoervergunningen niet zelf hebben
benut12. Alleen de grote EG-importeurs, Geest, Fyffes en Pomona/GIEB, importeren zelf
dollarbananen. De mogelijkheden voor marktdeelnemers uit categorie A om ACS- en EG-bananen
te importeren zijn beperkt. De EG- en ACS-producenten hebben vaak exclusieve en langdurige
contracten met de grote EG importeurs.
Het Framework Agreement heeft nieuwe problemen veroorzaakt. De overheden van de vier
betrokken landen (Costa Rica, Colombia, Venezuela en Nicaragua) mogen voor 70% van hun
quota exportcertificaten uitgeven. Marktdeelnemers met invoerlicenties van categorie A of C
moeten bij invoer uit deze landen naast de invoerlicenties ook exportcertificaten overleggen. De
marktdeelnemers met invoerlicenties van categorie B hoeven dit niet. Gezien de financiële en
logistieke kosten die het exportcertificaten-systeem veroorzaakt, biedt dit een extra voordeel aan
deze laatste groep marktdeelnemers. De uitgifte van exportcertificaten vindt op een dergelijk wijze
plaats dat importeurs vaak genoodzaakt zijn exportcertificaten te kopen. Dit wordt versterkt
doordat uitwijkmogelijkheden naar andere produktiegebieden beperkt zijn door de daarvoor
geldende quotaverdeling. Daarnaast kan het exportcertificaten-systeem ook leiden tot extra
logistieke kosten, doordat het niet altijd meer mogelijk is in één haven een schip vol te laden.

'"Fitzpartick and Associates, 1990.
"Daarbij geldt de voorwaarde dat zij aanspraak kunnen maken op de licenties van functie b en kunnen beschikken over
de licenties van de rijpers. Rijpers hebben in het algemeen onvoldoende faciliteiten om de importfunctie zelf ter hand te
nemen.
"Invoercertificaten hebben een waarde (rent) gekregen van 5-10 dollar per doos bananen (18,14 kg).
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Een bijkomende factor is dat ook oorsprongscertificaten verplicht zijn. Men moet immers kunnen
bewijzen waar de bananen vandaan komen. Importeurs hebben, mede vanwege de ondoorzichtige
toedeling van deze certificaten, grote moeite om aan de vereiste oorsprongscertificaten te
komen13. Veelal moet ook voor oorsprongscertificaten worden betaald.
Mede door deze complexe en ook logistieke problemen verwacht men dat het tariefcontingent voor
dollarbananen de komende jaren niet volledig zal kunnen worden benut. Het is niet altijd mogelijk
om benodigde import- en exportlicenties passend op elkaar te krijgen14.
De extra kosten voor de marktdeelnemers van Categorie A worden gecompenseerd door de hogere
prijzen voor dollarbananen. Naar verluidt zijn de marges voor importeurs en rijpers in categorie A
per kg bananen niet gedaald. Om de produktie- en distributiecapaciteit op korte termijn toch
voldoende te benutten zijn met name Oost-Europa, Scandinavië en de VS gaan dienen als
dumpmarkten, indirect gesubsidieerd door de EG-consumenten.
Voor de marktdeelnemers van categorie B zijn de gevolgen van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening een stuk rooskleuriger. Ten opzichte van de periode voor juli 1993 hebben zij 30%
van het contingent dollarbananen gekregen. Enerzijds kunnen deze marktdeelnemers zelf
dollarbananen gaan importeren en daarmee hun omzet vergroten. Anderzijds kan men de 'rents'
incasseren van het verkopen van de invoervergunningen aan andere marktdeelnemers. Dit laatste
vindt voor ±70% van de B-vergunningen plaats. Een grote importeur als Geest is zich, door de
ruime toewijzing, meer gaan toeleggen op de import van dollarbananen. De traditionele ACSinvoer (Windward Eilanden) lijkt hierdoor in het gedrang te komen. Ook het marktaandeel van
Fyffes (14%) op de EG-markt groeit gestaag, door een flinke groei van de handel in dollarbananen15. Deze categorie marktdeelnemers hoeft tengevolge van het Framework Agreement geen
exportcertificaten over te leggen bij invoer uit de genoemde vier dollarlanden. Zij hebben wel
problemen met de beschikbaarheid van oorsprongscertificaten.
Het onderscheiden van een categorie C (nieuwkomers) heeft geleid tot allerlei problemen.
Vanwege de gemakkelijke toegang tot deze categorie was er in het begin een grote overvraag naar
C-vergunningen. Ondertussen is er een aantal voorwaarden gesteld op basis waarvan men als
nieuwkomer vergunningen mag aanvragen16. Zo moet men nu minimaal een jaar in de groentenen fruithandel aktief zijn. Dit maakt het weer moeilijk voor een organisatie als Solidaridad (Max
Havelaar bananen) om invoervergunningen te verkrijgen; Solidaridad heeft immers geen verleden
in de groenten- en fruithandel.
4.1.3.3

Producenten

De Gemeenschappelijke bananenmarktordening is opgezet om de producenten in de EG-gebieden
en ACS-landen te beschermen tegen de concurrentie uit Latijns Amerika. Bij de beschrijving van
de effecten van deze marktordening wordt onderscheid gemaakt tussen dollar-, EG- en ACSproducenten.

"De oorsprongcertificaten worden toegedeeld aan producenten die exportcertificaten krijgen.
,4

Het Financieele Dagblad, 1995a.

"Coone, 1994.
"PB nr. L 261 van 11-10-1994, blz. 3.
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Vanuit de Latijnsamerikaanse landen werden in november 1993 de eerste gevolgen van de
Gemeenschappelijke bananenmarktordening gemeld17. Veel plantages zijn uit produktie genomen,
waardoor tienduizenden boeren en plantage-arbeiders hun (tijdelijk) werk verloren en de
exportinkomsten voor betrokken landen zijn afgenomen. In Honduras hebben Chiquita en Standard
Fruit aangekondigd het aantal seizoensarbeiders te halveren. Kleinere zelfstandige producenten
verloren al een totaal van 3 min. dozen aan contracten met de 2 multinationals, die samen 70%
van de produktie en 95% van de export in handen hebben. Nu was er, vooruitlopend op een
liberaal EG-bananenregime sprake van overproduktie in de Latijnsamerikaanse landen. De
gevolgen van het protectionistisch EG-bananenregime zijn hierdoor extra hard aangekomen18.
Het is afhankelijk van hun machts(markt-)positie in hoeverre de dollarproducenten profiteren van
de hogere prijs voor dollarbananen in de EG. Aangezien de producentenprijs een zeer beperkt deel
uitmaakt van de uiteindelijke consumentenprijs en gezien de positie van de onafhankelijke
producenten, is er voor deze groep weinig goeds te verwachten19. In verschillende landen
(bijvoorbeeld Colombia) is de producentenprijs juist gedaald; dit is mede het gevolg van
prijsdalingen in onder andere de VS, de Oostbloklanden en de EFTA-landen. Door isolatie van de
EG van de bananenwereldmarkt zijn deze markten, op korte termijn, gaan fungeren als dumpmarkten.
De effecten voor de EG-producenten zijn minimaal. Zij krijgen immers volledige inkomensondersteuning voor de lagere prijzen van EG-bananen. ACS-producenten hebben ten gevolge van de
lagere prijzen op de traditionele EG- en ACS-markten inkomensverlies geleden. Gedeeltelijk zijn
zij daarvoor gecompenseerd20. Uit bovenstaande blijkt dat de steun aan EG- en ACS-producenten
weinig efficiënt verloopt. Veel 'rents' blijven hangen bij de traditionele handel in EG- en ACSbananen. Berekeningen van de Wereldbank geven aan dat, ten opzichte van het geheel van oude
regelingen, de inefficiëntie is toegenomen21.
4.1.3.4

Europese Gemeenschap

Het gaat in dit kader vooral om inkomsten en uitgaven van de EG; indirect betreft het de
belastingbetalers in de EG. De inkomsten van de EG komen voort uit de tariefheffïng van 75 ECU
per ton over het tariefcontingent dollarbananen. Maximaal bedraagt dit in 1994 2.1 min. ton * 75
ECU = 157.5 min. ECU. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat er extra dollarbananen buiten
het tariefcontingent om worden ingevoerd; integendeel men verwacht dat na 1994 in verband met
de inwerkingtreding van het Framework Agreement het tariefcontingent niet volledig benut zal
kunnen worden.

"Zie LBA, 1993 en PGF, 1993.
"Eurofruit, 1993.
"Naert, 1994.
^PB nr. L. 286 van 05-11-94, blz.1. De inkomenssteun bestaat uit het verschil tussen een referentieprijs en de
werkelijke prijs. De referentieprijs is de gem. prijs per in de betrokken ACS-Staat geproduceerde ton bananen die in de
zes kalenderjaren voor de inwerkingtreding van de verordening naar de Gemeenschap is uitgevoerd, waarbij het jaar
met de hoogste en dat met het laagste cijfer buiten beschouwing worden gelaten. De werkelijke prijs is de gem. prijs die
in het jaar waarin de steun wordt toegepast, naar de Gemeenschap is uitgevoerd. De daling van de inkomsten uit de
uitvoer van ACS-bananen naar de Gemeenschap moet rechtstreeks verband houden met de instelling van de Gemeenschappelijke marktordening.
2,

Borrell, 1994.
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De uitgaven zijn verbonden aan de compensatieregelingen ten behoeve van EG- en ACS-producenten, aan technische en financiële hulp aan structuurprogramma's, aan de rooipremieregeling22
en aan kosten die verband houden met de uitvoering van de marktordening (zie tabel 4.3).
Tabel 4.3. Inkomsten en uitgaven voor de EG ten gevolge van de bananenmarktordening in 1994
in min. ECU.
Inkomsten
Invoerrechten

Uitgaven
157.5

Steun EG-producenten

121.2

Steun ACS-producenten

60.0

Rooiregeling

Totaal

157.5

9.3

Technische en financiële
bijstand

niet bekend

Kosten uitvoering
marktordening

niet bekend

Totaal

> 190.5

Bron: Europese Commissie.
4.1.4

Creëren voorwaarden echte concurrentie

Eén van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening is het verbeteren van
de concurrentiepositie van de EG-en ACS-bananenproduktie ten opzichte van de bananenproduktie
in Latijns-Amerika23. Deze doelstelling kan via een tweetal invalshoeken worden benaderd. Ten
eerste door produktiviteitsverbetering na te streven en ten tweede door diversificatie binnen de
betrokken gebieden te bevorderen.
Bij het streven naar produktiviteitsverbetering moet worden gerealiseerd dat een concurrerende
kostprijs van de bananenproduktie niet per definitie voldoende is om een concurrentiepositie op de
markt te waarborgen. Om de bananen, zo goedkoop mogelijk en met behoud van kwaliteit, bij de
consumenten te krijgen zijn onder andere een efficiënt logistiek apparaat en een toereikend marketingbeleid essentieel24. Deze aspecten zijn bij de handel en distributie van EG- en ACS-bananen
minder ontwikkeld dan bij de handel en distributie van dollarbananen25.

H

ln 1993 is in de EG 34.245 hectare en in 1994 9.316 hectare gerooid.

M

In art. 2 van het Bananenprotocol van het Verdrag van Lomé IV is op genomen dat de EG zich zal inzetten om te
komen tot een concurrerende produktie in de ACS-landen.
M

Heijbroek en Graveland, 1993.

^Werkdocument van de diensten van de Commissie, 1992.
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Een belangrijk twistpunt is of produktiviteitsverbetering in de betrokken gebieden überhaupt wel
mogelijk is. Met name vanuit de EG-gebieden en het Caraïbisch gebied wordt gewezen op de
geografische- en fysieke omstandigheden en de hoge loonkosten, die de mogelijkheden van
produktiviteitsverbeteringen zouden beperken. Daarentegen blijkt een bedrijf als Chiquita wel
concurrerend te kunnen produceren op Martinique en in een aantal Afrikaanse ACS-landen26.
Betrokken gebieden zijn niet over één kam te scheren. Op kleine eilanden, zoals de Windward
Eilanden, zijn de 'economies of scale' zeer beperkt. Al valt op het gebied van infrastructuur,
technische voorzieningen en organisatie nog veel te verbeteren27. In West-Afrika blijkt concurrerende bananenproduktie wel mogelijk. Ook in Suriname en Belize blijken produktiviteitsverbeteringen mogelijk28.
Door diversificatie neemt de afhankelijkheid van de betreffende gebieden van de bananenproduktie
af en kan een betere allocatie van de produktiefactoren tot stand komen. In het Caraïbisch gebied
is de bananenproduktie zelf een produkt van diversificatieprogramma's om de afhankelijkheid van
de suiker- en mineraleneconomie te verkleinen. De bananenproduktie is in dit gebied de motor
geworden van de economie en is attractief door het bieden van onder andere een jaarrond inkomen
en institutionele- en infrastructurele voordelen. Bij de zoektocht naar alternatieven zal hier rekening mee gehouden moeten worden; het moeten economisch interessante alternatieven zijn.
Afhankelijk van het betrokken gebied zijn mogelijke alternatieven: toerisme, andere tropische
produkten, agrarische produkten, industriële produkten, en dergelijke. Daarbij spelen onder andere
factoren als handelsbelemmeringen, politieke en sociale situatie, infrastructuur, investeringsklimaat
en beschikbaarheid van (hoogwaardig) personeel een rol.
De Gemeenschappelijke bananenmarktordening voorziet in technische en financiële hulp voor de
EG- en ACS-bananenproduktie om structurele achterstanden ten opzichte van de produktie in
Latijnsamerikaanse landen op te heffen. Er is echter een aantal aspecten in de marktordening, die
het streven naar een concurrerende EG- en ACS-bananenproduktie belemmert:
1.
Van de volledige compensatie voor geleden inkomensverlies, tengevolge van de marktordening, via prijsondersteuning gaan verkeerde signalen uit richting de producenten. Er
gaat geen enkel stimulans van dit instrument uit om tot produktiviteitsverbetering te
komen.
2.
De marktordening heeft een looptijd van 10 jaar. In deze periode is geen afbouw van de
steunmaatregelen gepland. Hierdoor is een 'status quo' ontstaan, hetgeen de bestaande
'onrendabele' bananenproduktie in stand houdt en nieuwe ontwikkelingen blokkeert.
3.
Door de instelling van zowel import- als exportquota's is überhaupt geen sprake meer van
vrije concurrentie. De toetreding van nieuwe producentenlanden is beperkt. Dit ondervindt
bijvoorbeeld het Ghanese bedrijf Volta River Estates, die onvoldoende quota kan krijgen
als niet-traditioneel ACS-producent29. Als bepaalde landen hun toegewezen produktie. plafonds halen, kunnen verdere ontwikkelingen van de bananenproduktie, afhankelijk van
de mogelijkheden op de wereldmarkt, worden geremd.

"Ontleend aan gesprek met dhr. B.Th. Valkestijn d.d. 31-05-1995.
"Ontleend aan gesprek met J. Douglas d.d. 21 juni 1995.
M

Gill en Gonzales, 1995.

"Het Financieele Dagblad, 1995b.
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Inschakelen van de belanghebbenden

Voor zover bekend is het opzetten van telersverenigingen en verticale samenwerkingsverbanden
nog niet van de grond gekomen. Dit is vreemd, omdat het lidmaatschap van een telersvereniging
voor de EG-producenten een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor compenserende
steun. Via de samenwerkingsverbanden zouden allerlei programma's op gang moeten komen om
de produktiviteit in de EU-gebieden te verbeteren. Blijkbaar heeft dit niet de hoogste prioriteit
gekregen.
4.2

Juridische en bestuurlijke aspecten

De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft, juridisch gezien, nogal wat stof doen
opwaaien. In de EG is via het Europese Hof een aantal procedures aangespannen om (delen van)
de marktordening nietig te verklaren. Ook van buiten de EG, met name in het kader van de
GATT, is veel commentaar gekomen. In deze paragraaf zal, aan de hand van de aangespannen
procedures, de juridische inpasbaarheid in de verschillende verdragen worden nagegaan. Ook
wordt aandacht geschonken aan de uitvoerbaarheid van de marktordening.
4.2.1

O

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

De doelen van het GLB staan in art. 39 van het EEG-Verdrag beschreven:
a.
Verbeteren van de produktiviteit van de landbouw, door technische vooruitgang te
bevorderen en optimaal gebruik van produktiefactoren te verzekeren.
b.
Verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking.
c.
Sabiliseren van de markten.
d.
Veilig stellen van de voorziening.
e.
Verzekeren van redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers.
Deze doelen zijn ook terug te vinden in de principes waarop de Gemeenschappelijke bananenmarktordening is gebaseerd. Om tot verwezenlijking van deze doelen te komen bestaat het GLB,
globaal, uit twee componenten, het markt- en prijsbeleid en heti struktuurbeleid. Tengevolge van
het MacSharry beleid is het GLB aan hervorming onderhevig. De belangrijkste redenen van deze
hervorming waren de toenemende budgettaire lasten voor de EG van het bestaand beleid
tengevolge van de overproduktie in verschillende landbouwsectoren en de GATT-onderhandelingen in het kader van de Uruguay Ronde. De nadruk van het GLB is meer komen te liggen bij
directe inkomenssteun; het bestaande markt- en prijsbeleid wordt afgebouwd.
De Gemeenschappelijke bananenmarktordening is volgens een aantal klassieke instrumenten van
het markt- en prijsbeleid opgebouwd en staat daarmee haaks op de beleidslijnen in het kader van
de hervorming van het GLB. De zelfvoorzieningsgraad van de EG voor bananen is ±20%.
Vanwege de specifieke omstandigheden in de EG-produktiegebieden is het niet de verwachting dat
dit percentage snel zal stijgen. Vrees voor overproduktie van bananen hoeft danook geen reden te
zijn om van de klassieke instrumenten van het markt- en prijsbeleid af te wijken. In hoofdstuk 5
zal uitvoeriger worden ingegaan op de voor- en nadelen van directe inkomenssteun ten opzichte
van de huidige bananenmarktordening. Dan zal blijken of directe inkomenssteun op grond van
andere argumenten wel te verkiezen is boven de huidige marktordening.
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EG-recht

Na de totstandkoming van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening is met name door
Duitsland, Nederland en België een aantal Hofprocedures aangespannen om strijdigheid met het
EG-recht aan te tonen. Duitsland heeft, gesteund door Nederland en België, in mei 1993 voor het
Europese Hof nietigverklaring geëist van verordening 404/93. De belangrijkste aanklachten
betroffen de GATT-conformiteit en het discriminatieverbod30. Daarnaast vond Duitsland dat het
Bananenprotocol bij het EEG-Verdrag niet met gekwalificeerde meerderheid had mogen worden
afgeschaft. Op 5 oktober 1994 werd Duitsland in het ongelijk gesteld ten aanzien van deze zaak
(C-280/93).
Op 15 juli 1994 heeft Duitsland een adviesaanvraag neergelegd bij het Europese Hof aangaande de
verenigbaarheid van het Framework Agreement met het Gemeenschapsrecht. Het betreft vooral de
geldigheid van de overeenkomst. De Commissie zou niet overeenkomstig de richtsnoeren van de
Raad hebben gehandeld. Nederland en België steunen Duitsland.
België is, ondersteund door Nederland en Duitsland, een Hofprocedure gestart tegen de regeling
die is getroffen in verband met de Debbiestorm. In september 1994 heeft op de Windward
eilanden de Debbiestorm veel schade aangericht, waardoor veel produktieverlies is geleden. Ter
compensatie zijn onder andere aan de betrokken producenten invoerlicenties voor dollarbananen
toegekend. België vindt dat overeenkomstig art. 19 lid 4 van Vo. 404/93 de invoerlicenties
gewoon aan de marktdeelnemers via de 70/30 regeling zouden moeten worden verdeeld.
Nederland is inmiddels een Hofprocedure gestart tegen de uitvoeringsverordeningen (het gaat met
name om de toedeling van certificaten en de dubbeltellingen in verschillende lidstaten). Op 6 juni
1995 heeft hiervan de mondelinge behandeling plaatsgevonden.
In het algemeen nemen Hofprocedures zeer veel tijd in beslag; veranderingen op korte termijn
kunnen nauwelijks via deze weg worden gerealiseerd.
4.2.3

Internationale verdragen

Bij het ontwerpen van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening was men gebonden aan
afspraken, met name in het kader van het Verdrag van Lomé IV en de GATT. Het doel van de
GATT is om vrijhandel op wereldniveau te bewerkstelligen, door een gefaseerde afbraak van
handelsbarrières tussen landen. De belangrijkste principes van de GATT zijn:
1.
Most Favoured Nations-principe; alle handelspartners moeten gelijk behandeld worden.
2.
Principe van reciprociteit; wederkerigheid in het doen van handelsconsessies tussen
landen.
Na de inwerkingtreding van de marktordening voor bananen in de EG per 1 juli 1993 spanden
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Nicaragua en Guatamala hiertegen een panel aan in GATTkader31. Het panelrapport kwam op 11 februari 1994 beschikbaar32.

"Door de 70/30-verdeling van het tariefcontingent zouden (jollarbananenproducenten gediscrimineerd worden ten
opzichte van EG- en ACS-bananenproducenten.
31

De EU heeft al eerder een GATT-panelrapport over de oude importregelingen van de lidstaten verloren.

32

Panel, 1994.
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De belangrijkste conclusies van dit rapport waren:
•
Het preferentieel tariefstelsel voor de import van bananen is strijdig met Artikel I33.
•
De preferentiële allocatie, via licenties, van een deel van het tariefcontingent naar
importeurs die in EG- en/of ACS-bananen handelen is in strijd met Artikelen I en III.
•
De vaste invoerrechten, 75 ECU per ton, zijn gebaseerd op hoeveelheid (per ton) in plaats
van op waarde. Doordat de waarde van de bananen schommelt ten gevolge van prijsschommelingen, kan het tarief hoger uitvallen dan 20% ad valorem. Als de waarde per ton
bananen daalt, dan stijgt het het tarief procentueel. Een dergelijke situatie is in strijd met
het GATT-akkoord (Artikel II).
•
Het stelsel van tarieven (een tariefcontingent met laag tarief en een prohibitief tarief
daarboven) is niet in strijd met (Artikel XI van) het GATT-akkoord. De EG heeft voldaan
aan het omzetten van kwantitatieve restricties in tarieven èn de eis van current access34.
Verordening 404/93 was niet in lijn met de GATT-verplichtingen van de EG. De EG werd
gevraagd de strijdigheid met GATT op te heffen. Op 18 oktober 1993 stelde de Raad onderhandelingsrichtsnoeren vast voor de Commissie; op basis van art. XXVIII van het GATT-akkoord35
kon zij proberen tot overeenstemming te komen met de betrokken Latijns-Amerikaanse landen,
zodat het GATT-panelrapport zou worden ingetrokken. In de tweede helft van maart 1994 kwam
de Commissie tot overeenstemming met 4 van de 5 bovengenoemde landen36, het Framework
Agreement (zie paragraaf 3.4.3). Met de verlaging van het invoertarief op het tariefcontingent van
100 ECU naar 75 ECU37 heeft de EG voldaan aan de voorwaarde ten aanzien van tarificatie. De
Beneluxlanden en Duitsland hielden bezwaren ten aanzien van de GATT-conformiteit. Het
commentaar richtte zich voornamelijk op de volgende punten:
•
De verhoging van het invoerquotum is gezien de traditionele invoerstromen nog steeds te
laag.
•
Verlaging tarief naar 75 ECU per ton is een verbetering, maar het tarief buiten het
contingent blijft prohibitief.
•
Importlicenties zijn blijven bestaan; er zijn zelfs exportcertificaten bij gekomen.
•
Er is nog steeds sprake van discriminatie: traditionele dollarhandelaren moeten in
tegenstelling tot de marktdeelnemers uit Categorie B exportcertificaten bij de import uit de
vier landen overleggen.

33

Artikel 1:1: "With respect to custom duties and charges of any kind...any advantage, favour, privilege or immunity
granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded
immediately and unconditonally to the like product originating in or destined for the teritories of all other contracting
parties."
"Deze eis houdt in dat de traditionele import van dollarbananen (op basis van het gemiddelde van de meest recente drie
jaar) in de nieuwe regeling gewaarborgd zou worden.
35

Art. XXVin- GATT-onderhandelingen betreft het heronderhandelen van GATT tariefconcessies in geval het
voornemen bestaat over te gaan tot een aangepast (stringenter) invoerregime.
"Guatamala ging niet akkoord en heeft de aanklacht niet ingetrokken.
"Omdat de ECU ten aanzien van het tarief van 100 ECU/ton in de groene koers is uitgedrukt en ten aanzien van het
tarief van 75 ECU/ton in de commerciële koers, is de tariefverlaging groter dan 25 ECU/ton.
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Op 25 maart 1994 diende de Commissie het onderhandelingsresultaat in bij het GATT-secretariaat,
zonder hiervoor, zoals te doen gebruikelijk, eerst het akkoord aan de Raad voor te leggen (de
Raad had op 7 maart al toestemming gegeven om de Final Act te paraferen). De Commissie was
van mening dat instemming met het UR-resultaat door de lidstaten betekende dat de lidstaten ook
zouden instemmen met het Commissie-aanbod voor bananen. Tijdens de Raad voor de slotbijeenkomst in Marakech (april 1994) ontstond hierover hevige discussie. Men kwam uiteindelijk tot een
'agreement to disagree'; een aantal lidstaten kon zich uitspreken tegen het bananenakkoord.
Op 17 oktober 1994 heeft de VS een onderzoek ingesteld naar de uitwerking van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening en de gevolgen voor Chiquita en de Hawaii Banana Industry
Association op basis van sectie 301. Sectie 301 biedt bedrijven de mogelijkheid steun te zoeken bij
de overheid als bedrijven van mening zijn dat andere landen oneerlijke handelspraktijken hanteren.
Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zijn in sectie 301 sancties voorzien als men niet tot
een schikking kan komen. Daartoe is echter wel de instemming van de WTO38 vereist. Ook kan
men een nieuw Panel aanvragen. De uitkomsten van een dergelijk Panel zijn in WTO-kader
bindend. Er is dus voldoende reden voor de EG om de dreiging van de VS serieus te nemen.
4.2.4

Bestuurlijke aspecten

Met betrekking tot de bestuurlijke aspecten gaat het vooral om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft geleid tot allerlei interpretatieverschillen. Dit is onder andere gebleken uit het hoge percentage dubbeltellingen (van 15% in 1993
opgelopen tot 26% in 1995) bij de aanvragen voor invoervergunningen. Hierdoor moest een
verminderingscoëfficiënt worden toegepast. Met name de functieonderscheiding (a, b en c) heeft
geleid tot verschillende interpretaties. Om de juistheid van de aanvragen te bepalen is een goed
controlesysteem vereist. Met name in de Zuidelijke lidstaten vindt slechte controle plaats. De
Commissie doet hier weinig aan, terwijl ze wel extra kortingen aanbrengt op de Nederlandse
opgaven door een andere uitleg van het functiewaarderingssysteem. De Nederlandse importeurs
worden zodoende dubbel gepakt. Nederland heeft hier een Hofzaak over aangespannen (zie
paragraaf 4.2.2).
In paragraaf 4.1.3.2 is reeds geconstateerd dat de matching van importlicenties en exportcertificaten (en oorsprongscertificaten) tot grote problemen leidt. Een ander probleem heeft zich voorgedaan bij de toedeling van invoervergunningen aan marktdeelnemers van Categorie C. Er waren
ineens heel veel 'nieuwkomers', waardoor een grote verminderingscoëfficiënt moest worden
toegepast. De 'echte' nieuwkomers kregen hierdoor onvoldoende invoervergunningen toegewezen.
Er zijn inmiddels nieuwe eisen gesteld ten aanzien van nieuwkomers.
Het Produktschap voor Groenten en Fruit is in Nederland het uitvoerend orgaan van de marktordening namens het ministerie van LNV. Naast gevolgen van bovengenoemde bestuurlijke
problemen ondervindt het Produktschap ook nadelige gevolgen van het feit dat Vo. 1442 telkens
weer wordt aangepast of aangevuld. De marktordening wordt hierdoor steeds complexer en de
kosten van de uitvoering stijgen.
De Commissie ziet eindelijk verschillende problemen ook wel in39. Onder andere wordt bij de
herziening van de Vo. 404/93 voorgesteld de vergunningen niet meer te verstrekken via de
functies, maar op basis van gerealiseerde invoer.

M

WTO (World Trade Organization) is de voortzetting van de GATT na het afronden van de Uruguay Ronde.

3

'Agence Europe, 1995b.
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Conclusies

In dit hoofdstuk is de Gemeenschappelijke bananenmarktordening geanalyseerd. Daarbij is
gekeken naar effectiviteit, efficiëntie, juridische inpasbaarheid en uitvoerbaarheid van de
marktordening.
De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft, sinds de inwerkingtreding van de marktordening, de afzet van EG- en ACS-bananen gerealiseerd door het beperken van de invoer van
dollarbananen. Bovendien zijn de betrokken producenten voor eventueel inkomensverlies
gecompenseerd. Tengevolge van de inwerkingtreding van de marktordening is een aantal effecten
opgetreden, namelijk:
• Er is een verschuiving opgetreden van de bananenconsumptie in de EG. In de lidstaten met in
het verleden een protectionistisch beleid is de consumptie van dollarbananen gestegen, waardoor
de prijzen in deze lidstaten zijn gedaald. Daarentegen kunnen in de lidstaten, die in het verleden
alleen dollarbananen importeerden, minder bananen worden geconsumeerd, waardoor in deze
lidstaten sterke prijsstijgingen zijn opgetreden. Het gevolg hiervan is dat er een (gedeeltelijke)
verschuiving is opgetreden in de lastenverdeling van de consumenten in de zuidelijke lidstaten
naar de consumenten in de noordelijke lidstaten.
• Door de beperking van de invoer van dollarbananen in de EG en het ontstaan van dumpmarkten
buiten de EG, tengevolge van de marktordening, zijn in verschillende dollarlanden plantages
gesloten en producentenprijzen gedaald. Met name de onafhankelijke producenten en de plantagearbeiders in deze landen nebben hiervan ernstige gevolgen ondervonden.
• Door het hanteren van allerlei quota (met daaraan gekoppeld invoerlicenties en exportcertificaten) en de verdeling daarvan zijn grote handelsbelemmeringen opgetreden. Met name voor de
traditionele handel in dollarbananen heeft dit, afhankelijk van de positie van de individuele
onderneming, geleid tot kostenstijgingen:
extra adminstratieve kosten;
kosten van aankoop invoervergunningen, exportcertificaten en/of oorsprongscertificaten;
logistieke kosten;
kosten van overcapaciteit schepen en plantages en het verbreken van contracten met
onafhankelijke producenten en rijpers.
• Van de marktordening gaan onvoldoende prikkels uit om de concurrentiepositie van de EG- en
ACS-bananenproduktie op de wereldmarkt te verbeteren. Ook de handel in EG- en ACS-bananen
wordt nauwelijks gestimuleerd tot efficiëntieverbeteringen.
De marktordening blijkt, met het oog op het realiseren van de afzet van EG- en ACS-bananen in
de EG, inefficiënt te zijn. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:
• Op de invoerlicenties en exportcertificaten zijn rents ontstaan, die niet bij de producenten van
EG- en ACS-bananen, maar vooral in het handelscircuit terechtkomen. Met name de marktdeelnemers in categorie B profiteren hiervan.
• Door het isoleren van de EG-bananenmarkt van de wereldmarkt, worden consumptie en prijzen
in de EG niet bepaald door reële vraag- en aanbodverhoudingen, Hierdoor treden, tengevolge van
ondoelmatige inzet van produktiefactoren, allerlei allocatieverliezen op.
De Gemeenschappelijke bananenmarktordening heeft met name in GATT-kader problemen
opgeroepen. De preferentiële allocatie, via licenties, van een deel van het tariefcontingent naar
marktdeelnemers van categorie B stuitte op grote bezwaren.
De uitvoerbaarheid en controleerbaarheid stuiten op grote problemen. Vooral interpretatieverschillen ten aanzien van de functieonderscheiding (aankoop, inklaring en rijping) hebben geleid tot
allerlei dubbeltellingen. Bovendien blijkt de matching van importlicenties en exportcertificaten
moeilijk te zijn.

5

HECTARETOESLAGEN: EEN LEVENSVATBAAR ALTERNATIEF?

5.1

Hectaretoeslagen

In hoofdstuk 4 is duidelijk geworden dat een groot deel van de gestelde doelstellingen van de
Gemeenschappelijke bananenmarktordening nauwelijks worden gerealiseerd. Bovendien is een
aantal neveneffecten opgetreden (zie conclusies paragraaf 4.3). Mede omdat men een aantal van de
problemen van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening voorzag, heeft Nederland tijdens
het besluitvormingsproces een stelsel van directe inkomenssteun voorgesteld. Via hectaretoeslagen
aan EG-producenten zou compensatie kunnen worden gegeven voor de negatieve gevolgen van het
wegvallen van de bescherming in een aantal EG-lidstaten.
Het uitgangspunt bij onderstaande analyse is dat een stelsel van hectaretoeslagen, aan zowel EGen ACS-producenten, in plaats komt van de huidige bananenmarktordening. Er worden in principe
geen aanvullende handelspolitieke instrumenten ingezet. De hectaretoeslag moet de producenten
een bepaald minimuminkomen garanderen en gedifferentieerd worden naar de produktiviteit in de
verschillende regio's.
Globaal kan een tweetal algemene kenmerken van hectaretoeslagen worden gegeven. Ten eerste
kunnen hectaretoeslagen opgevat worden als een vergoeding voor (een deel van) de vaste kosten
op de produktiebedrijven. De prijzen van de EG- en ACS-bananen zullen zakken naar wereldmarktniveau en een betere afspiegeling zijn de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Ten
tweede zijn hectaretoeslagen in tegenstelling tot de instrumenten van het markt- en prijsbeleid en
directe inkomenssteun via deficiency payments produktieneutraal; dat wil zeggen de inzet van
produktiefactoren wordt bepaald door de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Dit is een
belangrijke voorwaarde om tot een efficiënte allocatie van produktiefactoren te komen. Het is
overigens de vraag of hectaretoeslagen werkelijk 100% produktieneutraal zijn. Immers, ondanks
het feit dat hectaretoeslagen los staan van de produktieomvang, zullen ze toch produktiefactoren
langer in produktie houden dan zonder die politiek1.
Het instrument hectaretoeslagen moet, ter vervanging van de huidige bananenmarktordening,
voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
1.
Waarborgen van een minimuminkomen voor de telers van EG- en ACS-bananen.
2.
Nastreven van verbetering van de concurrentiepositie van de EG- en ACS-produktie ten
opzichte van de produktie in Latijnsamerikaanse landen.
3.
Juridisch inpasbaar zijn in het EG-recht en in de internationale verdragen waar de EG in
participeert, met name het Lomé-Verdrag en het GATT-akkoord.
4.
Het moet uitvoerbaar en controleerbaar zijn.
5.
Het systeem moet leiden tot een billijke verdeling van de baten en lasten over consumenten en producenten.
In onderstaande paragrafen zal, aan de hand van deze voorwaarden, nader worden ingegaan op de
voor- en nadelen van hectaretoeslagen ten opzichte van de huidige bananenmarktordening.
5.2

Waarborgen van een minimuminkomen voor EG- en ACS-producenten

Door een stelsel van hectaretoeslagen zijn de betrokken producenten verzekerd van een basisinkomen. Daarboven kan door produktie voor de markt een variabel inkomen behaald worden. Om de
produktie (op korte termijn) te kunnen voortzetten zullen de opbrengsten van de produktie
minimaal gelijk moeten zijn aan de variabele kosten.
'Hoogh, 1994.
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Het verlagen van de huidige prijsniveau's voor EG- en ACS-bananen naar wereldmarktniveau zal
leiden tot hogere en stabielere wereldmarktprijzen. Door de huidige isolatie van de EG-bananenmarkt vindt er dumping plaats en werken veranderingen in vraag- en aanbodverhoudingen relatief
sterk door op de (kleinere) wereldmarkt. Wanneer de EG-bananenmarkt onderdeel wordt van de
wereldmarkt, na invoering van het stelsel van hectaretoeslagen, zal de wereldmarktprijs stijgen
doordat dumping in mindere mate zal optreden2.
Permanente hectaresteun zal op lange termijn minder efficiënt zijn, omdat bij verkoop van het
bedrijf of opvolging de toeslagen in de grond zullen worden gekapitaliseerd. Dit pleit voor een
tijdelijk karakter van dit instrument. Eigenlijk zou maar aan één generatie hectaresteun moeten
worden verleend. De hoogte van de hectaresteun moet jaarlijks worden herzien en kan onder
andere gekoppeld worden aan de produktiviteitsstijging.
De prijsvorming op de markt is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bananen.
Dit wordt mede bepaald door de consumentenvoorkeuren in de verschillende lidstaten3. Er wordt
vaak gesteld dat de kwaliteit van EG- en ACS-bananen in het algemeen slechter is dan de kwaliteit
van dollarbananen. Veel van de mogelijke verschillen hangen samen met de wijze van produceren
en het distributieproces. Na aanpassingen op dit gebied hoeven er in principe geen kwaliteitsverschillen op te treden4. Omdat de kwaliteit van de bananen vertaald wordt in de prijs gaat van dit
stelsel van hectaretoeslagen een stimulans uit richting producenten en handelaren om een betere
kwaliteit na te streven.
5.3

Verbetering van de concurrentiepositie

In paragraaf 4.1.4 is gebleken dat het verbeteren van de concurrentiepositie via twee invalshoeken
kan worden benaderd, namelijk produktiviteitsverbetering en diversificatie. De huidige bananenmarktordening biedt weinig stimulansen om tot produktiviteitsverbetering en diversificatie te
komen.
Confrontatie met de marktwerking is bevorderlijk voor de concurrentiepositie, doordat de
producenten te maken krijgen met grotere concurrentie. In het stelsel van hectaretoeslagen zit
verscholen dat men meer verdient naarmate men efficiënter gaat produceren. Het variabel inkomen
wordt dan immers hoger. De produktiviteitsverbetering zou nog meer bevorderd worden als het
stelsel degressief en tijdelijk van aard zou zijn. Dit verhoogt namelijk de druk om de produktiewijze en eventueel het distributieproces aan te passen.
In tegenstelling tot prijscompensatie bevat het stelsel van hectaresteun meer prikkels aan producenten om prijsonderhandelingen aan te gaan met de handelaren. Dit zou een extra stimulans kunnen
zijn om tot een efficiëntere handel in EG- en ACS-bananen te komen.

2

De effecten zullen relatief vrij groot zijn, omdat de EG bijna 40% van de wereldimport voor haar rekening neemt.

3

Mrs. J.M. Purnell stelt bijvoorbeeld dat de Britten, vanwege de oud-koloniale banden, ACS-bananen prefereren boven
dollarbananen.
4

Ontleend aan gesprek met J. Douglas van Solidaridad d.d. 21-06-1995.
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Met betrekking tot diversificatie geldt dat door hectaretoeslagen alternatieven eerder aantrekkelijk
zijn; een deel van de vaste kosten worden immers al vergoed. Echter, dit vereist wel dat de
bananenproducenten vrijgelaten worden in de bestemming van de grond. Omdat de hectaresteun
alleen wordt toegekend aan bananenproducenten zou dit betekenen dat deze producenten gesubsidieerd worden bij toetreding tot andere sectoren. Dit is in strijd met het principe van vrije
concurrentie in het EG-recht. Bij uittreding uit de sector bananen zal geen hectaresteun meer
gegeven kunnen worden aan de producenten. Ten aanzien van diversificatie zullen danook
aanvullende instrumenten, zoals technische en financiële bijstand, ingezet moeten worden.
5.4

Juridische inpasbaarheid

Hectaretoeslagen passen beter in de lijn van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid; al gaat het argument, waarop de hervormingen zijn gebaseerd (overproduktie), voor de
bananenproduktie in de EG niet op.
Er hoeven geen problemen te rijzen ten aanzien van het Lomé IV-Verdrag. In beginsel hoeft het
niet de marktpositie van de ACS-producenten te verslechteren en bovendien biedt het stimulansen
om te komen tot verbetering van de concurrentiepositie. Wel is aanvullende technische en
financiële bijstand noodzakelijk om diversificatie in de betreffende gebieden te realiseren. Met
betrekking tot het GATT-akkoord geldt dat directe inkomenssteun, in tegenstelling tot prijsondersteunende maatregelen, als een geaccepteerde vorm van ondersteuning van de landbouw wordt
beschouwd5.
5.5

Bestuurlijke aspecten

Een stelsel van hectaretoeslagen is in beginsel een eenvoudiger systeem dan de huidige bananenmarktordening. De hectaresteun moet rechtstreeks aan producenten worden toegekend. Bovendien
is het mogelijk om aan (een deel) van de steun voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van een
duurzame produktie, te verbinden. Het stelsel geeft geen aanleiding tot verschillende interpretaties.
Echter, er kan wel een aantal kanttekeningen worden gemaakt ten aanzien van de uitvoerbaarheid:
• Deze zal verslechteren naarmate meer naar regio wordt gedifferentieerd. De huidige steunregeling voor EG-bananen wekt de indruk dat niet veel regio's hoeven worden onderscheiden6.
• Men kan grote twijfels hebben bij de controleerbaarheid van het stelsel. Het zal voor de
Europese Commissie bijna onmogelijk zijn om met name het opgegeven areaal van de ACSproducenten te controleren. Een en ander blijkt in de EG al moeilijk te zijn!
• Toetreders tot de bananenteelt na de inwerkingtreding van het systeem van hectaretoeslagen,
zouden niet in aanmerking moeten kunnen komen voor hectaresteun.
• Aanvullende eisen aan het stelsel, zoals een tijdelijk en degressief karakter, vereisen extra
administratie en controle.

5

Theuws, 1994.

6

Alle regio's, uitgezonderd Madeira, krijgen dezelfde compenserende steun toegewezen.

I
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5.6

Verdeling van kosten en baten

5.6.1

Consumenten

Ten opzichte van het huidige systeem zullen de prijzen van zowel dollarbananen als EG- en ACSbananen dalen en de consumptie van bananen in de EG stijgen. De inkomensondersteuning aan
EG- en ACS-producenten verloopt niet meer via de prijzen en daar profiteren de consumenten
direct van. Echter, de ondersteuning wordt nu gefinancierd vanuit het EG-budget. Als belastingbetaler zullen de consumenten waarschijnlijk meer moeten bijdragen door verhoging van de
belastingafdrachten7. Ook met systeem van hectaretoeslagen treedt een gedeeltelijke verschuiving
op in de financiering van de steun voor EG- en ACS-producenten naar de noordelijke lidstaten.
5.6.2

Marktdeelnemers

Er zullen, in tegenstelling tot de EG-bananenmarktordening, door het systeem van hectaretoeslagen geen 'rents' ontstaan in de handel. Door het instandhouden van de oligopolistische
marktstructuur zullen wel monopoliewinsten blijven bestaan.
De minder efficiënte marktdeelnemers in EG- en ACS-bananen worden gedwongen tot verbetering
van de efficiëntie. De angst dat deze handelaren zullen worden weggevaagd is ongegrond, omdat
deze ondernemingen veel vaste contracten hebben met de produktiegebieden. Een en ander is ook
afhankelijk van de flexibiliteit van de ondernemingen.
5.6.3

Producenten

Doordat enerzijds de import van dollarbananen in de EG niet wordt beperkt en anderzijds de
wereldmarktprijs zal stijgen, zullen de producenten van dollarbananen profiteren van een systeem
van hectaretoeslagen. Bij volledige compensatie via hectaretoeslagen zullen de EG- en ACSproducenten worden gecompenseerd voor eventuele prijsdalingen door middel van de hectaretoeslagen.
5.6.4

Europese Gemeenschap8

Honderd procent van de steun verloopt via het budget van de EG; dit komt op rekening van de
belastingbetalers. Voordelen hiervan zijn dat de steun inzichtelijker wordt en dat de steunbijdrage
van te voren vastligt. Ondersteuning via de prijzen is minder inzichtelijk, omdat de lasten direct
op de consumenten worden afgewenteld. Nadelen zijn dat het budget politiek afhankelijk wordt.
Elk jaar zal het budget voor de steun aan bananenproducenten in de begrotingsdiscussie worden
betrokken. Allerlei politieke argumenten gaan daarbij een rol spelen. Dit kan tot onzekerheden
leiden voor de betrokken producenten. In verband met de door veel lidstaten nagestreefde
verlaging van de collectieve lastendruk en overheidsuitgaven, zal met name de hectaresteun aan
ACS-producenten politiek gevoelig liggen (géén EG-producenten).

7

Naast consumenten zijn er ook andere belastingbetalers, zodat de lasten van de hectaretoeslagen niet alleen bij de
consumenten terecht komen.
8

De kosten van het stelsel van hectaretoeslagen voor de EG konden, vanwege het niet beschikbaar zijn van gegevens
over de arealen in de verschillende produktiegebieden, niet worden berekend.
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Conclusies

Een systeem van hectaretoeslagen is vanuit welvaartsperspectieven efficiënter dan de huidige bananenmarktordening. Het is een eenvoudiger systeem, maar de uitvoerbaarheid kan vooral stuiten op
grote problemen ten aanzien van de controleerbaarheid. In verband met de gestelde randvoorwaarden zal moeten worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
•
De steun moet degressief en tijdelijk van aard zijn. Als de hectaresteun een permanent
karakter heeft dan kan het worden gekapitaliseerd in de grondprijzen.
•
Het moet, in verband met diversificatie, mogelijk zijn het areaal waarvoor de bananenproducenten hectaresteun ontvangen ook voor produktie van andere landbouwprodukten
in te zetten.
•
Er moet een niet te grote verfijning naar regio's worden gehanteerd.
Omdat het tweede punt juridisch niet haalbaar is zal apart moeten worden voorzien in zogenaamde
diversificatieprogramma's inclusief de benodigde technische en financiële bijstand. Hectaresteun
moet voornamelijk gezien worden als garantie van een minimuminkomen. Aan alle gestelde
randvoorwaarden kan het niet zonder begeleidende maatregelen voldoen. Daarnaast kunnen er
twijfels worden gesteld bij de politieke haalbaarheid van dit alternatief. Met name directe
inkomenssteun aan ACS-producenten zou op veel tegenstand kunnen stuiten.

6

SAMENVATTING

De Europese Gemeenschap is, met een aandeel van ongeveer 35% in de wereldhandel, 's werelds
grootste importeur van bananen. Van de totale bananenconsumptie in de EG kwam tot 1 juli 1993
gemiddeld 20% uit de EG-produktiegebieden, 18% uit de ACS-landen (voormalige koloniën) en
62% uit de dollarlanden (Latijns-Amerika). Op basis van herkomst van de bananen kon de EG
verdeeld worden in een viertal segmenten:
1.
segment zonder tarieven: Duitsland;
2.
segment met tarieven: de Beneluxlanden, Denemarken en Ierland;
3.
segment met preferentiële invoer uit ACS-landen: het Verenigd Koninkrijk en Italië èn
4.
segment met eigen bananenproduktie: Frankrijk, Griekenland, Spanje en Portugal.
In de lidstaten van de segmenten 1 en 2 werden alleen dollarbananen geconsumeerd; deze waren
onder andere goedkoper dan de EG- en ACS-bananen. In verband met de preferentiële status van
EG- en ACS-bananen werd in de lidstaten van de segmenten 3 en 4 de invoer van dollarbananen
door middel van allerlei quota-regelingen sterk beperkt.
De handel in bananen kenmerkt zich door een sterk oligopolistisch karakter. De handel in
dollarbananen wordt beheerst door 3 grote transnationale ondernemingen en de handel in EG- en
ACS-bananen wordt beheerst door 3 grote Europese importeurs. Verticale integratie van schakels
in de bananenketen blijkt grote schaalvoordelen op te leveren. De producenten in de produktiegebieden kunnen het best worden onderscheiden op basis van bedrijfstype, namelijk (1) onafhankelijke producenten, (2) grote nationale ondernemingen en (3) verticaal geïntegreerde, transnationale
ondernemingen. Vanwege het oligopolistisch karakter van de bananenhandel bevinden de
onafhankelijke producenten zich in de meest kwetsbare positie als bijvoorbeeld de vraag- en
aanbodverhoudingen op de wereldmarkt wijzigen.
Vanwege het wegvallen van de EG-binnengrenzen per 1 januari 1993 konden de verschillende
regelingen ten aanzien van de invoer van bananen in de lidstaten niet naast elkaar blijven bestaan.
In augustus 1992 kwam de Commissie met een protectionistisch voorstel voor een Gemeenschappelijke bananenmarktordening. De belangrijkste doelstellingen waren het handhaven van de
traditionele afzet van EG- en ACS-bananen in de EG en het nastreven van betere concurrentiepositie van de EG- en ACS-produktie ten opzichte van de produktie van dollarbananen. Duitsland, de
Beneluxlanden en Denemarken vormden een blokkerende minderheid tegen dit voorstel. Zij
kwamen op voor de belangen van de consumenten en de traditionele vrijhandel in dollarbananen.
De overige lidstaten konden zich wel vinden in het voorstel. Zij kwamen op voor de belangen van
EG- en/of ACS-producenten, de traditionele handel in EG- en ACS-bananen of hadden belangen,
zoals Italië, bij andere punten die toen op de politieke agenda stonden.
Tijdens de politieke besluitvorming in de Landbouwraad van december 1992 werd het bananendossier onderdeel van een pakket. De lidstaten moesten prioriteiten stellen. De blokkerende minderheid viel uit elkaar, doordat Nederland en België - zij hadden andere prioriteiten - voor het pakket
stemden. Door een andere opstelling had Nederland wellicht een beter compromis kunnen
bewerkstelligen. In de Landbouwraad van februari 1993 werd het politiek besluit verder uitgewerkt en vastgesteld. Onder druk van het Nederlandse Kabinet probeerde de toenmalige minster
van LNV, Bukman, terug te komen op het besluit. Hij plaatste zich hierdoor echter buiten de
onderhandelingen en had zich wellicht beter kunnen inzetten voor aanpassingen binnen het kader
van het akkoord van december 1992.
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Tussen protectie en vrijhandel

Uiteindelijk werd de Gemeenschappelijke bananenmarktordening vastgesteld, met als belangrijkste
componenten:
a.
ruime quota voor bananen uit de EG-produktiegebieden, waarvoor compenserende steun
wordt verleend;
b.
ruime invoerquota voor vrije invoer uit ACS-landen;
c.
een beperkt tariefcontingent voor dollarbananen;
d.
verdeling van het tariefcontingent: respectievelijk 66,5% aan de traditionele marktdeelnemers in dollarbananen, 30% aan de traditionele marktdeelnemers in EG- en ACS-bananen
en 3,5% aan nieuwkomers;
e.
de marktdeelnemers kunnen op basis van functies met daaraan gekoppeld wegingsfactoren
aanspraak maken op invoerlicenties. De functies zijn aankoop (57%), inklaring (15%) en
rijpen (28%);
f.
vier Latijns-Amerikaanse landen kunnen exportcertificaten uitgeven. Alleen de traditionele
handelaren in EG- en ACS-bananen hoeven geen exportcertificaten over te leggen bij
import van bananen uit deze landen.
Ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie van de Gemeenschappelijke bananenmarktordening
kan het volgende worden geconcludeerd:
• Op de voorheen voor dollarbananen afgeschermde markten is de consumptie van dollarbananen
toegenomen, waardoor de consumentenprijzen in betreffende lidstaten licht zijn gedaald.
Daarentegen zijn op de voorheen vrije markten (de lidstaten van de segmenten 1 en 2) de prijzen
fors gestegen tengevolge van de ingeperkte invoermogelijkheden van dollarbananen. EG- en ACSbananen worden in deze lidstaten nauwelijks geconsumeerd. Door deze gevolgen van de marktordening zijn de lasten van de ondersteuning van de EG- en ACS-afzet in de EG (gedeeltelijk)
verschoven van de consumenten in de eerste groep lidstaten naar de consumenten in de tweede
groep lidstaten.
• Met name de onafhankelijke producenten en de plantage-arbeiders in een aantal dollarlanden
hebben ernstige gevolgen ondervonden van marktordening. Doordat de exportmogelijkheden zijn
ingeperkt en dumpmarkten zijn ontstaan buiten de EG, moesten in deze landen veel plantages
worden gesloten en zijn de producentenprijzen gedaald.
• De verdeling van het tariefcontingent over de marktdeelnemers (30% naar traditionele
marktdeelnemers in EG- en ACS-bananen) en de beheersing via invoerlicenties en exportcertificaten hebben niet bijgedragen aan een betere afzet van EG- en ACS-bananen. Het geheel heeft wel
geleid tot allerlei handelsbelemmeringen en kostenstijgingen voor de traditionele handel in de
dollarbananen. Bovendien zijn rents ontstaan op invoerlicenties, exportcertificaten en oorsprongscertificaten die niet ten goede komen aan de producenten van EG- »en ACS-bananen, maar blijven
steken in het handelscircuit. Deze maatregelen hebben uiteindelijk vooral de traditionele marktdeelnemers in EG- en ACS-bananen in de kaart gespeeld.
• Van de marktordening gaan onvoldoende prikkels uit om de concurrentiepositie van EG- en
ACS-bananenproduktie te verbeteren.
Resumerend kan gesteld worden dat de bananenmarktordening, vanwege de bovengenoemde
effecten, zeer inefficiënt is. Door het isoleren van de EG-bananenmarkt van de wereldmarkt
worden consumptie en prijzen in de EG niet bepaald door reële vraag- en aanbodverhoudingen,
waardoor ten opzichte van vrijhandel de produktiefactoren ondoelmatig worden ingezet. Bovendien
zijn rents ontstaan op de licenties en certificaten en heeft de; marktordening geleid tot extra
logistieke en administratieve kosten in de handel. De kosten van deze inefficiëntie worden
afgewenteld op de consumenten in de EG.

Samenvatting
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De Gemeenschappelijke bananenmarktordenmg heeft met name in GATT-kader problemen
opgeroepen. Een GATT-panel heeft de marktordening betiteld als niet-conform het GATTakkoord. Vooral de preferentiële allocatie, via licenties, van een deel van het tariefcontingent naar
de traditionele marktdeelnemers in EG- en ACS-bananen stuitte op grote bezwaren. Doordat de
EG het Framework Agreement heeft gesloten met 4 van de 5 aanvragers van het Panel, zijn er
nochtans geen consequenties verbonden aan deze uitspraken.
De uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van de marktordening stuiten op grote problemen.
Vooral interpretatieverschillen ten aanzien van deftinctieonderscheiding(aankoop, inklaring en
rijping) hebben geleid tot allerlei dubbeltellingen. Bovendien blijkt de matching van importlicenties en exportcertificaten voor de handelaren moeilijk te zijn.
Een systeem van hectaretoeslagen, als garantie voor een minimuminkomen, is vanuit welvaartsperspectieven efficiënter dan de huidige bananenmarktordenmg. Om de doelstellingen van de
huidige marktordening te verwezenlijken, moet het systeem wel voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•
De steun moet degressief en tijdelijk van aard zijn. Als de hectaresteun een permanent
karakter heeft dan kan het worden gekapitaliseerd in de grondprijzen.
•
Het moet, in verband met diversificatie, mogelijk zijn het areaal waarvoor de bananenproducenten hectaresteun ontvangen ook voor produktie van andere landbouwprodukten
in te zetten.
•
Er moet een niet te grote verfijning naar regio's worden gehanteerd.
Vooral het tweede punt is juridisch niet haalbaar; om diversificatie in de EG- en ACS-produktiegebieden te bevorderen zullen andere instrumenten ingezet moeten worden. Ook kunnen er twijfels
worden gesteld bij de uitvoerbaarheid van dit systeem. Vooral de controleerbaarheid zal problemen opleveren. Daarnaast kan getwijfeld worden aan de politieke haalbaarheid van dit alternatief.
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BIJLAGE 1

BANANENCONSUMPTIE EUROPESE GEMEENSCHAP

Tabel. Bananenconsumptie in de EG naar herkomst produktiegebied in tonnen (* 1000).
Herkomst

1989

1990

1991

1992

1993

EG-gebiedsdelen

678,0

792,7

683,7

706,8

651,0

Canarische Eilanden

341,3

351,6

339,5

346,6

324,7

Martinique

198,4

219,4

181,1

198,1

181,4

Guadeloupe

91,3

74,6

116,1

115,2

97,9

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2

Griekenland

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ACS-landen

542,9

617,6

589,8

650,5

683,6

1

Madeira

Ivoorkust

85,2 •

95,2

116,4

146,3

161,3

Kameroen

56,1

77,6

115,8

110,7

146,9

St. Lucia

116,3

127,2

102,7

123,6

113,3

Jamaica

39,2

63,2

70,1

74,8

77,4

St. Vincent & Grenadinen

67,6

81,5

63,1

73,0

57,6

Dominica

51,3

52,4

55,0

55,7

52,7

Suriname

29,9

27,7

27,7

29,9

28,0

Belize

26,6

24,0

19,6

28,5

38,5

Grenada

8,6

8,2

8,2

6,0

6,7

Somalië

59,4

57,8

8,2

-

0,5

2,7

2,7

3,0

1,9

0,7

1.720,0

2.028,7

2.403,6

2.452,1

2.288,3

Costa Rica

449,1

548,5

569,4

462,5

480,4

Colombia

331,4

401,9

512,3

518,6

418,0

Ecuador

274,6

352,3

601,7

677,1

606,2

Panama

400,6

527,5

484,6

478,7

413,1

Honduras

149,1

123,5

138,4

197,8

193,5

Nicaragua

29,0

47,6

65,2

26,5

9,6

Guatamala

61,8

9,4

13,2

37,4

27,0

Overig (o.a. Dominic. Rep.)

24,4

18,0

18,8

44,4

140,5

2.938,6

3.339,0

3.676,2

3.809,5

3.622,9

Kaap-Verdië

Derde landen

Totaal

Bron: Eurostat
'Cijfers voor Madeira zijn geschat in verband met fouten in de beschikbare cijfers van Eurostat.
}
Cijfers voor Griekenland zijn geschat op basis van FAO-schattingen ten aanzien van de produktieomvang.
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Tabel 3. Verdeling tariefcontingent in het kader van het Framework Agreement.
Land

Percentage van het contingent

Costa Rica

23,4

Colombia

21,0

Nicaragua

3,0

Venezuela

2,0

Dominicaanse Republiek +
niet-traditionele ACS-landen
Overige derde landen
Bron: Framework Agreement on Bananas

90.000 ton
46,5
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BIJLAGE 3

VERDELINGEN TEN GEVOLGE VAN VO. 404/93 EN VO. 1442/93

Tabel 1. De maximale hoeveelheid in de handel gebrachte bananen uit de Gemeenschap waarvoor
compenserende steun kan worden toegekend.
Gebied

Hoeveelheden
(in ton nettogewicht)

Canarische eilanden

420.000

Guadeloupe

150.000

Martinique

219.000

Madeira, de Azoren en Algarve
Kreta en Lakonië
Totaal

50.000
15.000
854.000

Bron: Verordening 404/93 Raad

Tabel 2. Traditionele hoeveelheden bananen uit ACS-staten.
Land

Hoeveelheden
(in ton nettogewicht)

Ivoorkust

155.000

Kameroen

155.000

Suriname

38.000

Somalië

60.000

Jamaica

105.000

Santa Lucia

127.000

Sint-Vincent en de Grenadinen

82.000

Dominica

71.000

Belize

40.000

Kaapverdië
Grenada
Madagaskar
Totaal
Bron: Verordening 404/93 Raad

4.800
14.000
5.900
857.700
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3. Invoercertiflcaat (art. 13):
Rechten op invoercertificaten kunnen worden overgedragen:
a.
tussen marktdeelnemers die tot dezelfde categorie marktdeelnemers behoren;
b.
door marktdeelnemers van categorie A aan marktdeelnemers van categorie B en omgekeerd;
c.
door marktdeelnemers van categorie A of B aan marktdeelnemers van categorie C. Overdracht van categorie C naar categorie A of B is niet toegestaan.
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c. Het invoertarief is gesteld op respectievelijk 0 ECU/ton voor de niet-traditionele invoer uit de
ACS-landen en 100 ECU/ton voor de invoer uit niet tot de ACS behorende derde landen.
d. Bij overschrijding van het tariefcontingent zijn de tarieven vastgesteld op respectievelijk 750
ECU/ton voor niet-traditionele ACS-bananen en 850 ECU/ton voor bananen uit derde landen.
e. Voor elke invoer van bananen in de Gemeenschap moet een invoercertificaat worden overgelegd, die wordt verstrekt aan iedere belanghebbende die daarom verzoekt. Dit invoercertificaat is
overdraagbaar.
f. Het tariefcontingent wordt als volgt verdeeld over de marktdeelnemers:
66,5% Categorie A: marktdeelnemers die bananen uit derde landen en/of niet-traditionele
ACS-bananen hebben afgezet.
30,0% Categorie B: marktdeelnemers die bananen uit de Gemeenschap en/of traditionele
ACS-bananen hebben afgezet.
3,5% Categorie C: voor de categorie in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemers
die vanaf 1992 of later zijn begonnen andere bananen dan uit de Gemeenschap
en/of traditionele ACS-bananen af te zetten.
6. Algemene bepalingen (art. 21-33):
a. Bij ernstige verstoringen op de markt zijn passende, aanvullende maatregelen mogelijk.
b. Instelling Comité van Beheer voor bananen bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten,
voorgezeten door de Commissie.
B.

Verordening 1442/93 van de Commissie

In deze uitvoeringsverordening van de Commissie zijn belangrijke uitwerkingen van Vo. 404/93
opgenomen:
ƒ. Marktdeelnemer onderscheid naar functie (art. 3-5):
Ten behoeve van de verdeling van het tariefcontingent over de marktdeelnemers wordt een drietal
functies onderscheiden met elk een eigen wegingsfactor:
a. Aankoopfunctie (l e importeur): Aankoop van groene bananen van oorsprong uit derde landen
en/of uit ACS-landen van de producenten, of eventueel produktie, gevolgd door verzending ervan
en verkoop ervan in de Gemeenschap. Wegingscoëfficiënt = 57%.
b. Inklaringsfunctie (2e importeur): Voorziening met groene bananen en in het vrije verkeer
brengen ervan, een en ander als eigenaar van deze bananen, en verkoop met het oog op een latere
afzet op de communautaire markt; het dragen van de risico's van kwaliteitsslechtering of verlies
van het produkt wordt gelijkgesteld met het dragen van het risico dat op de eigenaar van het
produkt rust. Wegingscoëfficiënt = 15%.
c. Rijpingsfunctie: Groene bananen als eigenaar ervan laten rijpen en afzetten op de markt van de
Gemeenschap. Wegingscoëfficiënt = 28%.
Economische subjecten die hun activiteit uitoefenen in het groothandelsstadium of in het stadium
waarin het produkt ter beschikking van de eindgebruiker wordt gesteld, worden voor de uitoefening van alleen deze activiteiten niet als marktdeelnemer aangemerkt.
2. Uniforme verminderingscoëfficiënt (art. 6):
Naar gelang van het volume van het jaarlijkse tariefcontingent en van de totale omvang van de in
artikel 5 bedoelde referentiehoeveelheden van de marktdeelnemers stelt de Commissie zonodig de
uniforme verminderingscoëfficiënt voor elke categorie marktdeelnemers vast die op de de referentiehoeveelheid van elke marktdeelnemer moet worden toegepast om de aan hem toe te wijzen
hoeveelheid te bepalen.
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BIJLAGE 2

GEMEENSCHAPPELIJKE BANANENMARKTORDENING

A.

Verordening 404/93 van de Raad

Deze verordening is gebaseerd op artikel 43 van het EEG-Verdrag. Vo. 404/93 heeft een looptijd
van 10 jaar, ingaande per 1 juli 1993 en bestaat uit zes delen:
1. Prodükten waarvoor de marktordening geldt (art. 1):
Verse, voorlopig verduurzaamde en verduurzaamde bananen.
2. Gemeenschappelijke handels- en kwaliteitsnormen (art. 2-4):
Er worden kwaliteitsnormen opgesteld voor groene bananen, die bestemd zijn om in verse toestand aan de consument te worden geleverd. Ook kunnen handelsnormen worden vastgesteld voor
verwerkte prodükten van bananen.
3. Telersverenigingen en overlegmechanismen (art. 5-9):
a. Oprichting van telersverenigingen (elke in de Gemeenschap gevestigde vereniging van
bananentelers), waarvoor de EG gedurende vijfjaar steun kan toekennen:
om te komen tot een concentratie van aanbod en regulering van de prijzen;
ter beschikking stellen van adequate technische hulpmiddelen voor verpakking en afzet van
de betrokken prodükten.
b. Oprichting van (verticale) samenwerkingsverbanden is vooral gericht op acties van gemeenschappelijk belang, met name ten behoeve van toegepast onderzoek, scholing van de telers,
kwaliteitsstrategie en ontwikkeling van milieuvriendelijke teeltmethoden.
4. Steunregeling (art. 10-14):
a. Er kunnen in het kader van de samenwerking tussen de Commissie, de nationale en regionale
autoriteiten, door de lidstaten, operationele programma's worden opgesteld voor de EG-bananengebieden, die tot doel hebben ten minste 2 van de 3 onderstaande doelstellingen te verwezenlijken:
1.
Uitvoering kwaliteits- en handelsstrategie voor de prodükten uit het gebied, die is
afgestemd op de te verwachten ontwikkeling van de kosten en de markt.
2.
Een milieuvriendelijker gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
3.
Verbetering van het concurrentievermogen.
b. Aan de telers in de Gemeenschap die lid zijn van een erkende telersvereniging en die op de
markt van de Gemeenschap bananen afzetten wordt een compenserende steun toegekend voor het
eventuele verlies aan opbrengsten (onder bepaalde voorwaarden ook aan individuele telers). De
maximale hoeveelheid in de EG-geproduceerde bananen waarvoor compenserende steun wordt
verstrekt is 854.000 ton netto gewicht verdeeld over de produktiegebieden. De compenserende
steun wordt bepaald door het verschil tussen de forfaitaire referentieopbrengst en de gemiddelde
produktieopbrengst. Wanneer de gemiddelde produktieopbrengst in een van de produktiegebieden
aanzienlijk lager is dan het communautair gemiddelde kan aanvullende steun worden toegekend.
c. Daarnaast kan een éénmalige premie worden toegekend aan bananenproducenten in de EG die
hun bedrijf beëindigen.
5. Regeling voor het handelsverkeer met derde landen (art. 15-20):
a. De traditionele invoer uit de ACS-landen is gesteld op 857.700 ton netto-gewicht verdeeld over
de producerende landen.
b. Er is een tariefcontingent van 2.000.000 ton netto gewicht bestaande uit (1) niet-traditionele
invoer uit de ACS-landen en (2) invoer uit niet tot de ACS behorende derde landen. Een extra
contingent kan jaarlijks worden vastgesteld op basis van een geraamde balans van vraag en
aanbod.

67
BIJLAGE 4

DETAILHANDELSPRIJZEN

Tabel 4.1. Ontwikkeling van de geïndexeerde gemiddelde detailhandelprijzen (basisjaar 1991) in Frankrijk.
Jaar
Deel v/h jaar
1'helft
2e helft
c

e

l + 2 helft

1990

1991

1992

1993

-

100

110

95

-

100

103

85

95

100

106

90

Bron: FAO.

Tabel 4.2. Ontwikkeling van de geïndexeerde gemiddelde detailhandelprijzen (basisjaar 1991) in
het Verenigd Koninkrijk.
Jaar
Deel v/h jaar

1990

1991

1992

1993

l e helft

-

100

92

74

2e helft

-

100

87

70

98

100

90

72

e

e

l + 2 helft
Bron: FAO.

Tabel 4.3. Ontwikkeling van de geïndexeerde gemiddelde detailhandelprijzen (basisjaar 1991) in
Duitsland.
Jaar
Deel v/h jaar
l e helft

1990

1991

1992

1993

-

100

88

88

e

-

100

99

129

e

108

100

93

107

2 helft
l + 2' helft
Bron: FAO.

69

BIJLAGE 5

BEREKENINGEN EFFECTEN OP DE HANDELSSTROMEN

In de referentiejaren 1990-1992 importeerden de traditionele importeurs van dollarbananen
gemiddeld 2.3 min. ton dollarbananen per jaar naar de EG.
Voor 1994 is een tariefcontingent van 2.1 min. ton dollarbananen ingesteld.
Bij de verdeling van de invoervergunningen over de categorieën A, B en C krijgen de marktdeelnemers van categorie A: 66.5% = 1.4 min. ton toebedeeld.
Uitgesplitst naar functie:
a. Aankoopfunctie:
b. Inklaringsfunctie:
c. Rijpingsfunctie:

57% * 1.4 min. ton = 0.8 min. ton
15% * 1.4 min. ton = 0.2 min. ton
28% * 1.4 min. ton = 0.4 min. ton

De le importeurs krijgen, onder de aanname dat ze in de referentieperiode de bananen zelf
inklaarden, aan invoerlicenties toebedeeld:
(0.8 + 0.2)/2.1 * 100% = 48% van het tariefcontingent en
(0.8 + 0.2)/2.3 * 100% = 43% van de hoeveelheid in de referentieperiode.
Met betrekking tot de invoer in Duitsland lieten de le importeurs, die niet in Duitsland waren
gevestigd, het inklaren vanwege administratieve redenen over aan de Duitse rijpers. Deze
importeurs kunnen geen aanspraak maken op de licenties voor functie b. Bovengenoemde
percentages zullen voor deze importeurs lager zijn.
In praktijk stellen de rijpers hun licenties ter beschikking aan de le importeurs, omdat zij in het
algemeen geen faciliteiten hebben voor de verscheping van bananen uit de dollargebieden. In deze
situatie kunnen de le importeurs, zonder aankopen van licenties, maximaal 1.4 min. ton dollarbananen importeren. Dit is:
1.4 / 2.1 * 100% = 67% van het tariefcontingent en
1.4 / 2.3 * 100% = 6 1 % van de import in de referentieperiode.

