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In november 1992 kwam de afsluiting van de in 1986 in Punta del
Este, Uruguay, begonnen GATT-onderhandelingen over de vrijmaking
van de internationale handel in onder andere agrarische produkten een
stuk dichterbij, toen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten
elkaar vonden in het zogenaamde Blair House-akkoord. Deze overeenkomst tussen de belangrijkste partijen aan de onderhandelingstafel werd
inzet van finale besprekingen over een GATT-akkoord. Op 15 december
1993 werden de onderhandelingen afgerond met de ondertekening van
het document "Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations". In een bijeenkomst in Marrakesh
(Marokko) van 12 tot en met 15 april vindt de definitieve afsluiting
plaats van de GATT-Uruguay-ronde. Tot die tijd krijgen alle 117 deelnemende landen de gelegenheid de gemaakte afspraken formeel goed te
keuren.
Nu de GATT-onderhandelingen hun definitieve beslag hebben gekregen, is het van groot belang de betekenis ervan voor de landbouwsector in Nederland en de Europese Unie nader te bestuderen. In deze
studie worden de afspraken uiteengezet en geanalyseerd. Cruciaal voor
de evaluatie van de gemaakte afspraken over de internationale handel is
of deze sporen met de EU-landbouwhervormingen. De gevolgen van het
GATT-akkoord worden dan ook geanalyseerd tegen de achtergrond van
de vermoedelijke gevolgen van de hervormingen van het EU-landbouwbeleid.
Deze publikatie is een actualisatie van Mededeling 485 over de
gevolgen van het bilaterale handelsakkoord tussen de EUen de VSvoor
de EU-landbouw, verschenen in maart 1993 (Van Berkum, 1993). Waar
nodig isdietekst en het datamateriaal aangepast voor de implicaties van
het definitieve GATT-akkoord. Sommige onderwerpen zijn uitgebreider
geanalyseerd dan in de publikatie van 1993.
directeur.

Den Haag,april 1994
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1. INLEIDING

In het kader van de GATT Uruguay-ronde is vanaf 1986 gesproken
over aanpassing van de regels voor de wereldhandel in onder andere
landbouwprodukten. Het op 15 december 1993 afgesloten handelsakkoord vormde de afsluiting van de jarenlange onderhandelingen. Met
het definitieve GATT-akkoord ishet kader waarin de internationale agrarische handel plaatsvindt, voor de periode tot en met het jaar 2000 vastgelegd. Devraag iswat deze nieuwe gedragsregels in het internationale
handelsverkeer kunnen betekenen voor de landbouwsector in de EU.De
tot nu toe in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) gevoerde handelspolitiek weerde voor de belangrijkste agrarische
Produkten van de EUzo goed alsalle invloeden van de wereldmarkt. Bovendien maakte het beleid het mogelijk om, ongeacht de internationale
marktsituatie, ten behoeve van de interne marktsituatie met behulp van
exportrestituties naar de wereldmarkt te exporteren. Zo'n handelspolitiek is na het afsluiten van het GATT-akkoord niet langer mogelijk. Niet
alleen de eigen interne doelstellingen ten aanzien van de landbouwsector, maar ook de internationale afspraken en de marktsituatie zullen in
de nabije toekomst meer dan tot dusverre de handelspositie en het handelsbeleid van de EUbepalen.
De internationale handelsafspraken kregen vorm op een moment
dat binnen de EU de jarenlange discussie over de noodzakelijk geachte
veranderingen in het eigen landbouwbeleid voorlopig afgesloten werd.
In mei 1992 zijn definitieve afspraken gemaakt over herziening van het
EU-landbouwbeleid. Cruciaal voor de gevolgen van het GATT-akkoord is
of de gemaakte afspraken over de internationale handel sporen met de
invulling van de interne landbouwhervormingen.
Twee essentiële onderdelen van het EU-landbouwbeleid zijn de
(compenserende) inkomenstoeslagen en de bescherming aan de grens
door variabele invoerheffingen. Het eerste element zorgt ervoor dat de
inkomens (nagenoeg) niet nadelig worden beïnvloed door de prijsverlagingen. Het tweede element beschermt de landbouwsector tegen invloeden van de wereldmarkt en biedt de Europese producenten de garantie
dat zij op de interne markt geen prijsconcurrentie van buitenlandse aanbieders ondervinden doordat de invoerprijs (wereldmarktprijs plus invoerheffingen) hoger is dan de EU-prijs (dit is de zogenaamde communautaire preferentie). Het nu afgesloten GATT-akkoord beïnvloedt de effectiviteit van het tweede element van het GLB. De vraag is of het handelsakkoord daarin zover gaat dat het het raamwerk van het GLBonderuit haalt.
Deze notitie tracht de vraag te beantwoorden of het GATT-akkoord
verenigbaar is met het herziene EU-landbouwbeleid. Allereerst worden

de inhoud en de mogelijke gevolgen van de landbouwhervormingen in
het kort uiteengezet (hoofdstuk 2). Vervolgens worden in hoofdstuk 3
de hoofdelementen van het handelsakkoord beschreven. In hoofdstuk 4
wordt eerst ingegaan op de afspraken op het gebied van de interne
steunvermindering envervolgens op de afspraken die betrekking hebben
op de handelsrelaties c.q. -positie van de EU (hoofdstuk 5). Daarbij
worden de gevolgen voor de produktie, de consumptie in, en de handelspositie van de EU geanalyseerd. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op
de mogelijke prijseffecten van het GATT-akkoord voor de EU-landbouwsector. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de korte-termijn problemen waar de zuivelsector meete kampen kan krijgen en worden de gevolgen van de handelsafspraak voor de Nederlandse zuivelsector besproken. In het bijzonder gaat het daarbij om de problemen die het gevolg
zijn van de beperking van de mogelijkheden van de gesubsidieerde
export van kaas. Tenslotte wordt afgesloten met enkele samenvattende
opmerkingen enconclusies.

2. DE HERVORMING VAN HET
EU-LANDBOUWBELEID
2.1 Inleiding
In essentie komen de landbouwhervormingen neer op eenverschuiving van prijsondersteuning naar produktiegebonden inkomenssteun. In
mei 1992 zijn afspraken gemaakt over de aanpassingen van de marktordeningen voor granen, oliezaden,tabak, melk, rundvlees en schapevlees.
Besloten is de prijsgaranties voor granen, oliezaden, boter en rundvlees
deels af te bouwen, en de tabakproduktie en de ooipremie te quoteren.
Het systeem van variabele invoerheffingen en exportrestituties blijft wel
in stand. Ter compensatie van de lagere prijzen zijn inkomenstoeslagen
in het vooruitzicht gesteld met daaraan voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de produktie-omvang en/of -intensiteit. De precieze
invulling van het nieuwe GLB is in een aantal studies uitvoerig beschreven (zie bijvoorbeeld Van Bruchem, 1992; Poppe en Van Everdingen
1992).
2.2 Effectenvande GLB-hervorming
Eenaantal gevolgen van de GLB-hervormingen zijn uitgebreid weergegeven in Folmer et al., 1993a. Gebruik makend van het ECAM-model
1) worden de consequenties voor de produktie, handel, prijzen, het
verbruik, inkomen en budget in de EU doorgerekend voor de periode
1993 tot en met 2002.Deuitkomsten worden hier kort samengevat.
Directe beperkingen (via quotering en via braakverplichtingen) en
ontmoediging van de intensieve produktiemethoden (via lagere prijzen)
zorgen volgens de modelberekeningen voor minder produktie. Bovendien neemt van een aantal produkten het verbruik in de EUtoe als gevolg van de lagere prijzen.Vooral bij granen treedt een forse groei op in
de vraag (voor voerbestemmingen) waardoor uiteindelijk veel minder
graan wordt uitgevoerd. Van rundvlees en van andere zuivelprodukten
dan boter zal daarentegen meer geëxporteerd worden:weliswaar neemt
de consumptie ervan toe, maar minder dan de produktiegroei. Voor de
andere produkten zijn de gevolgen van de landbouwhervormingen voor

1)

ECAM staat voor European Community Agricultural Model. Het model is
ontwikkeld door LEI-DLOinsamenwerking metSOW-VUenhet CPB.Hetis
eentoegepast algemeen evenwichtsmodel met de nadruk op de EG-landbouw. Met het model kunnen degevolgenvan het EG-landbouwbeleiden
vanalternatief beleidopdemiddellangetermijnwordenverkend.

produktie, vraag en externe handel veel minder groot. Opvallend is wel
dat de netto-export van suiker, waarvoor de landbouwhervormingen
vooralsnog geen beleidswijzigingen voorzien, in verband met groeiende
interne consumptie in de beschouwde periode met circa 1 miljoen t o n
zal afnemen.
De interne prijsverlagingen voor granen en rundvlees zorgen voor
een kleiner verschil tussen de invoerprijs en de wereldmarktprijs (Folmer
et al., 1993a: 34, tabel 5.4). De importprijs voor voedergranen en rundvlees zou aan het eind van de aanpassingsperiode zelfs op het wereldmarktniveau liggen. Het gat tussen de importprijs en de wereldmarktprijs
voor de zuivelprodukten wordt door de geringe interne prijsaanpassingen nauwelijks kleiner. De directe toeslagen zorgen ervoor dat de reële
inkomens er gemiddeld genomen ten opzichte van ongewijzigd beleid
niet op achteruit gaan. Voor het budget hebben de landbouwhervormingen daarentegen negatieve consequenties: ten opzichte van het ongewijzigde beleid zouden de uitgaven circa 6 miljard ECU hoger uitkomen.
Wanneer de compenserende toeslagen volledig geïndexeerd worden
voor inflatie, stijgen de additionele budgetuitgaven verder t o t 10 miljard
ECU.
Naast de modelberekeningen met behulp van ECAM zijn er ook andere studies gedaan naar de mogelijke effecten van de landbouwhervormingen. Veel van die studies concentreren zich op de graansector.
Cruciaal in al die beschouwingen zijn de verwachtingen ten aanzien van
het effect van prijsverlaging op de produktie per hectare en op het
verbruik. In de ECAM-studie wordt uitgegaan van een daling van de produktie per hectare van 4 % tussen 1993 en 1996. Ook Blom (1994) rekent
met een lagere produktie per hectare in 1995-96 dan in 1992-93. Hij
veronderstelt dat extensivering als gevolg van prijsverlagingen het produktieverhogend effect van technische ontwikkeling meer dan ongedaan
zal maken. Samen met het effect van braaklegging en vraaggroei zou dit
resulteren in een exportoverschot van zo'n negen miljoen t o n in 1995-96.
De uitkomsten van een Duitse studie (AE, Bonn, 15 mei 1993) en de inzichten van de Commissie (CEG, 1993b) zijn minder optimistisch over de
effectiviteit van het ingezette beleid. Deze twee studies voorzien dan
ook hogere exportoverschotten voor granen dan de modelberekeningen
van ECAM en die van Blom. Overigens liet de Commissie zich bij monde
van landbouwcommissaris Streichen begin T994 toch weer optimistischer
uit over de ontwikkelingen in de graanoverschotten (AE, 7/1/94: E/1). Als
resultaat van het eerste jaar van "Mac Sharry" zou volgens de Commissie
de graanproduktie ten opzichte van 1992 gedaald zijn en de interne
consumptie ervan toegenomen, waardoor het exportoverschot vrijwel
gehalveerd zou worden. Of dit alles het gevolg is van het aangepaste
beleid dan wel ook veroorzaakt wordt door incidentele factoren, blijft
onduidelijk. Vast staat dat de invloed van het herziene landbouwbeleid
vooralsnog met veel onzekerheid is omgeven. Die onzekerheid heeft
uiteraard ook consequenties voor het oordeel over de mate waarin de
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herziening van het EU-landbouwbeleid verenigbaar is met de GATT-verplichtingen.
2.3 Het GATT-akkoord versusdeEU-landbouwhervormingen
De landbouwhervormingen zorgen op een aantal markten voor lagere prijzen. Daarmee boet het prijsbeleid, althans voor een aantal Produkten, als beleidsinstrument sterk aan gewicht in. De uitkomsten op
basis van de ECAM-studie wijzen voor een aantal Produkten op meer intern marktevenwicht in de zin van minder te exporteren overschotten
(Folmer et al., 1993a). Andere studies wijzen vooral voor granen op de
mogelijkheid dat het overschot nog behoorlijk groot blijft. Deaanpassingen in de prijzen leiden voor de betreffende produkten tot een vermindering van de communautaire preferentie. Bovendien zijn voor de export
minder restituties per eenheid nodig, omdat het interne prijsniveau dichter bij dat van de wereldmarkt komt te liggen. De landbouwhervormingen brengen op die manier al grotendeels teweeg wat het handelsakkoord op hoofdpunten voorstelt, namelijk vermindering van de interne
(prijs)steun, minder grensbescherming, minder uitgaven aan exportrestituties, en minder gesubsidieerde exporthoeveelheden. Het handelsakkoord voegt er wel een verplichting aan toe een zeker importvolume
tegen een laag tarief mogelijk te maken. Dit doet vermoeden dat het
nieuwe EU-landbouwbeleid grotendeels spoort met de verplichtingen die
in het handelsakkoord worden aangegaan. De vraag is echter of het
handelsakkoord dan wel de landbouwhervorming uiteindelijk het meest
bepalend is voor de ontwikkelingen in produktie, prijzen, inkomen en
budget in de komende jaren. Kan de EUhet uitgestippelde landbouwbeleid uitvoeren omdat het handelsakkoord binnen de kaders valt die de
landbouwhervormingen aangeven, of gaan de handelsafspraken verder
dan de landbouwbeleidshervormingen?
Die vraag zal beantwoord moeten worden door de gevolgen te
analyseren van de verplichtingen die de EUis aangegaan bij de ondertekening van het multilaterale handelsakkoord voor de sector, op de terreinen van interne steun, tarificatie en markttoegang, en exportafspraken. Leiden die verplichtingen, in relatie tot de gevolgen van de landbouwhervormingen, tot
verdere verslechtering van de handelspositie;
sterkere aanpassingen in de produktie;
verhoogde druk op de interne prijzen;
verdergaande inkomenseffecten;
hogere budgettaire uitgaven?
In de analyse wordt de nadruk gelegd op de mogelijke volume- en
prijseffecten van het GATT-akkoord voor de EU-landbouwsector. De gevolgen van de interne beleidswijzigingen vormen steeds het referentiekader voor de consequenties van de handelsafspraken.
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3. HET GATT-AKKOORD: DE
ONDERHANDELINGEN EN HET
UITEINDELIJKE RESULTAAT
3.1 Inleiding
De GATT-ronde begon in 1986 in Punta del Este, Uruguay, met onder meer de intentie de agrarische handel te liberaliseren. In de Ministerial Declaration werd verklaard dat alle onderdelen van het landbouwbeleid (binnenlandse steunmaatregelen, importbelemmeringen en exportsubsidies) onderwerp zouden zijn van onderhandeling. Nadat tijdens de
zogenaamde Mid Term Review in december 1988te Montreal was gebleken dat de standpunten over de wijze waarop en de mate waarin liberalisatie moest worden bereikt ver uit elkaar lagen, werd een poging ondernomen om in december 1990 tijdens een bijeenkomst in Brussel de
ronde tot een einde te brengen. Dat werd een mislukking. Het GATT-secretariaat benutte 1991 grotendeels om de partijen dichter bij elkaar te
brengen en aan het einde van dat jaar presenteerde Dunkel een compromisvoorstel ("Draft FinalAct"). Dit voorstel werd de kern vande bilaterale overeenkomst tussen de VS en de EU en later van het definitieve
GATT-akkoord. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen van
het Dunkel-voorstel en de twee daarop gebaseerde overeenkomsten besproken.
3.2 Hoofdelementen van het Dunkel-voorstel ende reacties daarop
Eind december 1991 presenteerde de Directeur-Generaal van de
GATT,Arthur Dunkel, een voorstel om de impasse in de aljaren durende
onderhandelingen over liberalisatie van de wereldhandel in landbouwprodukten te doorbreken. Dit voorstel had de volgende kernpunten
(GATT, 1991):
a) interne steunverlaging van 20% in de periode 1993-99, met uitzondering van bepaalde steunmaatregelen die onafhankelijk van de
produktie(-omvang) zijn;
b) vergroting van de markttoegang via tarificatie (non-tarifaire belemmeringen omzetten in tarieven) en vervolgens tariefsverlaging met
gemiddeld 36% (voor individuele produkten minimaal 15%) in de
periode 1993-99, en een minimumimport van 3% in 1993 tot 5% in
1999van het binnenlands verbruik;
c) vermindering van de exportsteun via het terugdringen van de uitgaven aan exportsubsidies met 36% en het verminderen van het gesubsidieerd volume met 24% in de periode 1993-99;
d) standaardisering van veterinaire en fytosanitaire handelsvoorwaarden.
12

De basisperiode van interne steunvermindering en de afbouw van de
grensbescherming is 1986-88;voor verlaging van de exportsteun is 198690 de referentieperiode. De reductie zal plaatsvinden gedurende de
overgangsperiode in gelijkejaarlijkse stappen 1).
Dit voorstel fungeerde in de loop van 1992 als leidraad in de onderhandelingen. Ofschoon het voorstel als een goed uitgangspunt voor verdere besprekingen werd beschouwd, werd er ook kritiek op geuit. De
kritiek van een aantal belangrijke partijen betrof het algemene karakter
van het voorstel. Zo werd voor een aantal afzonderlijke produkten door
Japan (voor rijst). Canada (voor zuivel en pluimveeprodukten), de VS(onder andere zuivel,suiker, pinda's en katoen) en de EU(wijn en bananen)
aangedrongen op uitzonderingen op de regels. Produkten die onder een
produktiebeheersend regime vielen, wilde men in het geheel buiten beschouwing laten. De EU kon op een aantal andere punten ook niet instemmen met het Dunkel-plan. Zo zag de Gemeenschap haar eisvan "rebalancing" 2) niet in het voorstel terug. Voorts had de EU kritiek op de
verplichting het gesubsidieerd exportvolume te reduceren en op de minimale markttoegang die mogelijk gemaakt moet worden teneinde een
deel van het interne verbruik te importeren. Wel was er de bereidheid
de subsidiëring van de uitvoer te verlagen, maar het vastzetten van handelsvolumes zou niet passen in een akkoord gericht op handelsliberalisatie. Anderzijds wilde de EUeenvan het Dunkel-voorstel afwijkende berekeningswijze van de tariefequivalenten, in een poging een groter deel
van de communautaire preferentie overeind te houden. Voorts was het
voor de EU-landbouwministers onacceptabel dat de directe inkomenssteun, zoals die door Mac Sharry in het kader van de EU-landbouwhervorming werd voorgesteld ter compensatie voor prijsdalingen en braakverplichtingen, in het Dunkel-voorstel niet tot de zogenaamde "groene
doos" (de geoorloofde steunmaatregelen) werd gerekend. Zonder compenserende toeslagen zou een herziening van het GLB politiek onhaalbaar zijn, en zouden de GATT-onderhandelingen mislukken. Voor de
Amerikanen was het opnemen van directe inkomenssteun in de groene
doos niet oninteressant, omdat het geven van "deficiency payments"
voor een aantal produkten een belangrijk onderdeel is van het Amerikaanse landbouwbeleid. Doordat de EU en de VS elkaar op dit punt

1)

2)

Daarbij iseen beperkte flexibiliteit in dejaarlijkse aanpassingen mogelijk.
Inhet eersteovergangsjaar moetdebudget- endevolumereductie respectievelijk 6% en 3,5% bedragen. In een daaropvolgend jaar mag het percentage licht afwijken, maar de afwijkingen in jaar t moeten in jaar t+1
wordengecorrigeerd.
In een eerdere fasevande onderhandelingen stelde de EG voor omvoor
een aantal produkten die nu nog zonder heffing ingevoerd kunnen worden-zoalsoliezaden,graanvervangers enandereveevoedergrondstoffen eentariefquotum intestellen(zieRuttenet al.,1990).
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steunden, vormde het opnemen van inkomenstoeslagen in de groene
doos geen breekpunt in deverdere onderhandelingen.
Een belangrijk strijdpunt van de zomer van 1992 werd gevormd
door het voorstel het gesubsidieerde exportvolume met 24% te verminderen. Voorts bleek ook het EU-beleid met betrekking tot oliezaden
- hoewel formeel geen onderdeel van de Uruguay-ronde - lange tijd tot
onenigheid tussen de EUen de VSte leiden. Inde loop van oktober 1992
kwamen de standpunten van de EUen de VSevenwel zo dicht bij elkaar
dat er uitzicht op een heus akkoord leek te zijn. Tot overeenstemming
kwam het echter (nog) niet doordat beide partijen het oneens bleven
over beide genoemde punten. De EUwas bereid de ondersteuning van
de oliezadensector te beperken tot een areaal van 5,1 miljoen hectare
- 200.000 ha minder dan het areaal in 1991-92 -waarop ongeveer 12 miljoen ton oliezaden kan worden geproduceerd. De Amerikanen wilden
dat de Gemeenschap de produktie tot 9 miljoen ton beperkte. Ten aanzien van het gesubsidieerde exportvolume werd geopperd dat dit met
24% zou moeten worden gereduceerd alsvoor een vorm van aggregatie
zou worden gekozen. Aggregatie wil zeggen dat voor het ene produkt
kan worden besloten de gesubsidieerde exporthoeveelheid met meer
dan 24% terug te brengen zodat voor een ander produkt met eengeringere reductie kan worden volstaan. De EU was voorstander van deze
mogelijkheid. Wanneer aggregatie van produkten niet zou worden toegestaan, zou de gesubsidieerde exporthoeveelheid met 22% gereduceerd
moeten worden. DeVSvoelden het meest voor deze laatste optie.
3.3 De inhoudvan het bilaterale akkoord
Op 20 november 1992 werd dan toch een akkoord tussen de EUen
de VS gesloten. Dit zogenaamde Blair House-akkoord 1) had een voorgestelde looptijd van 1januari 1994 tot en met 1999. Op het punt van
de interne steunverlaging werd het voorstel van Dunkel aangenomen,
met dien verstande dat directe inkomenstoeslagen die worden gegeven
in het kader van produktiebeperkende programma's, worden vrijgesteld
van reductieverplichtingen. Daarmee is vastgelegd dat de inkomenstoeslagen die in het kader van de GLB-hervormingen zullen worden gegeven, in de groene doos worden opgenomen en gedurende de looptijd
van het akkoord niet hoeven worden afgebouwd. Erwordt rekening gehouden met de sinds 1986 bereikte steunvermindering (de zogenaamde
kredieten). Voor de berekening van de hoogte van de steun is de zoge-

1)
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Genoemd naar de plaats (hotel in Washington) waar het akkoord werd
afgesloten.

heten Aggregate Measurement of Support (AMS) 1) toegepast (zie onder andere Rutten et al., 1990: 6-10, en GATT, 1991). Doordat de interne
steunvermindering met 20% voor alle produkten samen geldt, is uitwisseling tussen de produkten mogelijk.
Ten aanzien van de markttoegang komt het Blair House-akkoord
overeen met het voorstel van Dunkel. In de afspraak is opgenomen dat
tarificatie een variabel element bevat om de interne markt tegen plotselinge sterke toename van importen en/of extreme prijsfluctuaties op de
wereldmarkt te beschermen (de zogenaamde vrijwaringsclausule). Deze
clausule treedt in geval van scherpe prijsschommelingen op de wereldmarkt in werking als de EU-invoerprijs meer dan 10% beneden de gemiddelde invoerprijs van 1986-88 daalt. In dat geval wordt het basistarief
met een bepaald percentage verhoogd, dat hoger is naarmate het verschil tussen de actuele importprijs en die in de referentieperiode groter
wordt (zie GATT, deel A, art. 5). Ten aanzien van "rebalancing" zijn geen
concrete afspraken gemaakt, maar dit zou in de toekomst wel mogelijk
zijn. In de tekst van het bilaterale akkoord staat namelijk dat "if EC imports of non-grain feed ingredients increase t o a level, in comparison
w i t h the level of imports 1986-90, which undermines the implementation
of CAP reform, the parties agree t o consult w i t h a view t o finding a
mutually acceptable solution" (CEG, 1992b: 4) 2).
Op het gebied van de exportsteun is afgesproken dat de gesubsidieerde exportvolumes per produkt met 2 1 %zullen worden verminderd.
Er mag dus geen aggregatie worden toegepast 3). Ten opzichte van het

1)

2)
3)

Onder de AMS vallen prijsondersteuning en ondersteuning door middel
van bepaalde directe subsidies. De ondersteuning via de markt wordt berekend door het verschil tussen de prijs op de interne EG-markt en die op de
wereldmarkt te vermenigvuldigen met het produktievolume in de EG.
Door bij dat bedrag de directe subsidies op te tellen wordt het AMS-bedrag per produkt verkregen. Voor sommige produkten - groente en fruit,
wijn - kan deze AMS-methode niet worden gevolgd. Toch wordt er ook
voor die produkten een produktiesteun betaald en - naast grensbescherming - prijsondersteuning gegeven in de vorm van vergoedingen voor het
uit de markt nemen of opslag. Daarom ishet van belang dat ook die steun
wordt berekend. De steun voor die produkten wordt berekend en aangegeven in AMS-equivalente waarden, volgens de methodiek die in GATT,
1991, deel B,Annex 6wordt beschreven.
Deze formulering is ook overgenomen in het definitieve akkoord van december 1993, met dien verstande dat wordt verwezen naar de referentieperiode 1990-92.
Bij de vermindering van de exportsteun wordt onderscheid gemaakt tussen
22 groepen produkten: tarwe en tarwebloem, voedergranen, rijst, oliezaden, plantaardige oliën, oliekoeken, suiker, boter en boterolie, mager
melkpoeder, kaas, andere melkprodukten, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees, schapevlees, levende dieren, eieren, wijn, fruit, groenten, tabak,
en katoen.
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Dunkel-voorstel valt het kortingspercentage van het exportvolume iets
geringer uit.
Ook het oliezadendispuut werd besloten met een bilaterale afspraak. Afgesproken isdat de EUgeen produktievolume, maar eenbasisareaal van 5,128miljoen hectare vaststelt. Afhankelijk van de marktsituatie zal de EUhet braakareaal jaarlijks vaststellen, maar dat zal minimaal
10% moeten zijn. Wel blijft deteelt van oliehoudende zaden voor industrieel gebruik toegestaan tot een niveau dat gelijk staat aan 1 miljoen
ton soja-equivalent.
3.4 Het uiteindelijke GATT-akkoord
Het in december afgesloten GATT-akkoord istot stand gekomen nadat in de loop van 1993 de EUen de VSvoortdurend met elkaar streden
over dejuiste interpretatie van de onderlinge overeenkomst. Ook is door
diverse belangengroepen in zowel de EUals de VSgepleit voor aanpassingen van afspraken die als nadelig werden gezien. Vooral de Fransen
hebben het standpunt van de Commissie - dat het bilaterale handelsakkoord verenigbaar zou zijn met de GLB-hervorming- bestreden. Op
hoofdlijnen is het bilaterale akkoord geaccepteerd als uiteindelijk GATTakkoord. Toch zijn er als uitkomst van de onderhandelingen tussen de
EUen de VSsinds het afsluiten van "Blair House" een aantal wijzigingen
en aanvullingen in de handelsafspraken doorgevoerd. Op de belangrijkstewordt nader ingegaan.
Allereerst is de overgangsperiode waarin de afspraken gerealiseerd
moeten worden, ten opzichte van het bilaterale akkoord een jaar verschoven. De looptijd van het GATT-akkoord isvan 1juli 1995 tot en met
1juli 2000.
Bij de verplichting de gesubsidieerde uitvoer te reduceren wordt
enige flexibiliteit gelaten ten aanzien van het referentieniveau. Wanneer
het gemiddelde exportvolume van 1991-92 groter blijkt te zijn geweest
dan dat van 1986-90,mag 1991-92 gekozen worden alsstartpunt voor de
reductie. Wel blijft de afspraak overeind dat de uitgaven aan gesubsidieerde export en het gesubsidieerde exportvolume aan het eind van de
looptijd van het akkoord respectievelijk met 36% en 2 1 %zijn verminderd ten opzichte van het niveau in de periode 1986-90. Door het exportniveau van 1991-92 als startpunt te hanteren, wordt bereikt dat de
aanpassing in het eerste jaar minder groot hoeft te zijn dan wanneer
wordt gerefereerd aan de periode 1986-90. Bij geleidelijker reductie zal
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de jaarlijkse reductie wel groter moeten zijn om het afgesproken eindniveau in 2000 te realiseren 1).
De afspraken op het gebied van de markttoegang zijn op een aantal punten verduidelijkt. De wijze waarop de EU de tariefequivalenten
heeft vastgesteld en de voorstellen over de bestaande en minimale
markttoegang, inclusief de aggregatie, zijn door de andere partijen geaccepteerd. Dit laatste is met name van belang voor de zuivel- en voor
de vleessector (zie hoofdstuk 5). Ook isovereengekomen dat de bestaande preferentiële akkoorden onderdeel uitmaken van de minimale invoer:
als de markttoegang nu is gegarandeerd via een importquotum of een
vrijwillige exportbeperkende overeenkomst, moet die toegang mogelijk
blijven op een niveau zoals zich dat voordeed in de periode 1986-88. De
markttoegang voor groente en fruit wordt gewijzigd ten opzichte van
het aanbod van de EU in het Blair House-akkoord, in die zin dat voor
een aantal Produkten het systeem van referentieprijzen wordt aangepast
met consequenties voor de minimum importprijzen (zie ook paragraaf 5.3.4).

1)

In dit verband circuleerden de termen frontloadingen backloading in de
onderhandelingen. Met frontloading werd aangeduid dat de aanpassing in
het eerstejaar van de overgangsperiode groter zou moeten zijn dan in de
daarop volgende jaren, omdat de uitvoer sinds de periode 1986-90 istoegenomen. Met backloading werd de mogelijkheid aangeduid de grootste
aanpassingvan de exportreductie inde laatstejaren van deovergangsperiode te mogen doen. Dus:om frontloadingte vermijden zou backloading
moeten worden toegestaan. Backloading heeft het niet gehaald in deonderhandelingen en frontloading is zoveel mogelijk vermeden door als
alternatieve referentieperiode 1991-92 toe te staan, zodat sprake kan zijn
van eengeleidelijker reductie vandegesubsidieerde export.
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4. INTERNE STEUNVERMINDERING

In het bilaterale akkoord is bepaald dat steunvermindering via de
reductie van de AMS niet per produkt maar voor de landbouwsector als
geheel gaat gelden. Deze afspraak - in het definitieve GATT-akkoord
overgenomen met dien verstande dat de periode van zes jaar start in
1995 - is een vergaande versoepeling ten opzichte van het door Dunkel
voorgestelde. In tabel 4.1 is de totale AMS-waarde en de bepaling van
de in het eindjaar nog toegestane steunwaarde weergegeven.

Tabel4.1 AMS-waarde (in miljoen ECU) per produktgroep en totaal
AMS-waarde
AMS-waarde Akkerbouwsector, 1986-88
AMS-waarde Veehouderijsector, 1986-88
AMS-equivalenten a), 1986-88
Totaal AMS in 1986-88
Totaal AMS in 2000, na 20% reductie
Krediet sinds 1986
Toegestaan AMS-niveau in 2000

31.611
27.266
14.411
73.530
58.824
2.380
61.204

a) Steunbedrag van produkten waarbij AMS-methode niet is gehanteerd (zie
voetnoot 1op bladzijde 15). Overigens berekende de EU in de "Offer on Agriculture" van 14december 1993 een AMS-equivalent ter waarde van 12,3 miljard
ECU. In het laatste aanbod van 22 februari 1994 is de berekende steun voor tomaten en komkommers hoger.
Bron: CEG,1994,supporting table 9a.

Wanneer de verplichting t o t interne steunvermindering van 20%
per produkt van toepassing zou zijn, zou dat in de EU leiden t o t een
verlaging van de prijzen, de produktie en de subsidies voor alle produkten, behalve voor de oliezaden (Guyomard et al., 1992). De landbouwhervormingen hebben evenwel de AMS-waarde voor een aantal produkten belangrijk naar beneden gebracht. De AMS kan worden verminderd
door prijsverlaging, produktievermindering of een combinatie van beide.
Volgens de projectie van ECAM zal de produktie van de meeste produkten na de beleidshervorming nog steeds toenemen (ofschoon minder dan
bij ongewijzigd beleid, Folmer et al., 1993a: 32). De prijsondersteuning
daalt echter in die mate dat voor de meeste produkten aan de verplichting t o t steunvermindering zal zijn voldaan. Een uitzondering vormen de
zuivelprodukten en suiker, voornamelijk omdat deze produkten bij de
landbouwhervormingen respectievelijk grotendeels en (vooralsnog) ge-

18

heel zijn ontzien. In een commentaar op het bilaterale akkoord gaf de
Commissie haar visie op de implicaties van deze afspraak voor de EUlandbouwsector (CEG,1992b).
Voor de akkerbouwprodukten resulteert de herziening van het
landbouwbeleid volgens de Commissie in een daling van de AMS-steun
tot 11,1 miljard ECU,terwijl volgens de GATT-richtlijnen dat bedrag aan
het eind van de overgangsperiode nog 25,5 (80% van 31,6) miljard ECU
zou mogen bedragen. Ook de veehouderijsector zou volgens Commissieberekeningen als afzonderlijke subsector geen verdere inspanning hoeven te leveren om op dit punt aan de GATT-verplichtingen te voldoen,
omdat de steun niet meer dan 19,7 miljard gaat bedragen in 1996. De
steun aan produkten (groenten en fruit, wijn, andere produkten met directe steun) waarvoor een andere dan de AMS-berekeningsmethode is
toegepast om het steunniveau aan te geven,daalt volgens de Commissie
niet, maar zal daarentegen juist toenemen tot 20,4 miljard ECU in 1996.
In verband met de eerder genoemde aggregatie wordt dat evenwel
meer dan gecompenseerd door de daling bij de andere produktgroepen.
Detotale AMS-waarde zakt volgens de berekening van de Commissie tot
51,2 miljard ECU, en dat is beneden het niveau dat de GATT-afspraak
nog toe zou staan. Doordat de reductieverplichting van 20% voor alle
produkten samen geldt, en de directe inkomenstoeslagen in de groene
doos worden gestopt, is er voor wat betreft dit aspect van het handelsverdrag geen extra effect op prijzen en produktie te verwachten. Andere
studies (bijvoorbeeld Folmer et al. 1993b;Guyomardet al., 1992) bevestigen deze conclusie. De ECAM-studie voorspelt zelfs een reductie van de
AMS-waarde met 62% in het jaar 2000. Omdat de daling van de AMSwaarde nominaal is, moet nog een correctie voor inflatie worden gemaakt. Maar ook wanneer in navolging vande ECAM-projecties rekening
wordt gehouden met 3% inflatie per jaar gedurende de periode tot aan
2000, vormt de realisatie ervan geen probleem (Folmer et al., 1993b: 12).
Degevolgen van het GATT-akkoord zullen daardoor alleen via deveranderende markttoegang enverminderde exportsteun doorwerken.
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5. GEVOLGEN VAN VERANDERDE
MARKTTOEGANG EN VERMINDERDE
EXPORTSTEUN
5.1 Inleiding
Het zwaartepunt van de GATT-onderhandelingen lag bij het verminderen van de handelsverstorende exportsubsidies. De kernelementen van
het Dunkel-voorstel bleven in het bilaterale akkoord overeind. Een belangrijke aanpassing in het GATT-akkoord vond plaats door de mogelijkheid te creëren de gesubsidieerde uitvoer geleidelijker te verlagen. De
vergroting van de markttoegang kan uitmonden in een toename van de
invoer uit derde landen terwijl de beperking van de exportsteun minder
gesubsidieerde uitvoer tot gevolg kan hebben. Ook de GLB-herzieningen
hebben echter gevolgen voor de handelspositie van de EU in de nabije
toekomst omdat de verminderde prijssteun en de voorwaardelijke inkomenssteun leiden tot aanpassingen in produktie en binnenlands verbruik,
en dus in het exportsaldo.
De EUheeft in het kader van de onderhandelingen in februari 1992
een lijst gemaakt met daarop per produkt(groep) de uitgaven aan en de
volumes van de gesubsidieerde export in de periode 1986-90 (CEG,
1992a). Deze lijst is ook opgenomen in het document "Offer on Agriculture" dat tijdens de eindbesprekingen in december 1993 werd gepresenteerd (CEG,1993c). Detabellen met de uitvoervolumes en -restituties zijn
in de finale besprekingen uitgebreid met informatie over exporthoeveelheden in 1991-92. Dezetabellen vormen het uitgangspunt voor de berekeningen van de gevolgen van deverminderde exportsteun voor de handelspositie. Daarnaast heeft de Gemeenschap een overzicht gemaakt van
de huidige invoerhoeveelheden en -voorwaarden. Op basis van dat
overzicht is een lijst gemaakt waarop wordt aangegeven van welke Produkten de importen in de overgangsperiode zullen toenemen wanneer
buitenlandse aanbieders de mogelijkheid benutten om 5% van de interne EU-consumptie te verzorgen in het kader van de verbeterde markttoegang. In de Bijlage zijn samenvattende tabellen (B.1, B.2 en B.3)
opgenomen van het EU-aanbod op het gebied van de verminderde exportsteun en detoename vande markttoegang.
5.2 Gevolgenvoor debelangrijkste marktordeningsprodukten
5.2.1 Granen
In de referentieperiode 1986-90 exporteerde de EU gemiddeld per
jaar 29,6 miljoen ton graan: 17,0 miljoen ton tarwe(bloem) en 12,6 miljoen ton voedergranen (zie Bijlage, tabel B.1). De reductie van 2 1 %
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brengt het exportvolume ten opzichte van de basisperiode met 6,2 miljoen ton terug naar 23,4 miljoen ton in 2000,verdeeld over 13,4 miljoen
ton tarwe en 10,0 miljoen ton voedergranen. Sinds de basisperiode is de
graanexport van de EUechter toegenomen. Gemiddeld bedroeg de uitvoer in 1991 en 1992 bijna 32,5 miljoen ton, verdeeld over 20,2 miljoen
tarwe en 12,2 miljoen ton voedergranen. In 1992 werd zelfs 35 miljoen
ton graan geëxporteerd (Eurostat, EXMIS). Hierdoor zal de feitelijke reductie groter zijn dan 21%, om toch aan de afspraak te voldoen in het
jaar 2000 niet meer dan 79% van wat in de periode 1986-90 gemiddeld
gesubsidieerd werd uitgevoerd, te exporteren. Door als referentieniveau
de gemiddelde uitvoer van 1991-92 te kiezen, zal de recente toename
van de uitvoer een veel geringere aanpassing van de gesubsidieerde export vergen in het eerste jaar van de overgangsperiode (1995) dan op
basis van de referentieperiode 1986-90 noodzakelijk is. De reductie zal
worden uitgevoerd binnen een tijdsbestek van zes jaar waarbij elk jaar
een even grote afbouw zal moeten plaatsvinden. Zo geldt voor de export van tarwe dat de totale volumereductie van 6,8 miljoen ton in zes
stappen van ruim 1,1 miljoen ton per jaar plaatsvindt (Bijlage, tabel B.1).
In 1995 mag de gesubsidieerde tarwe-uitvoer 19,1miljoen ton bedragen.
Defeitelijke aanpassing in het eerstejaar isafhankelijk van het exportniveau in 1994. Volgens Eurostat bedroeg in 1992 de tarwe-uitvoer
20,5 miljoen ton, zodat de export in 1995 ten opzichte van 1992 al met
1,4miljoen ton teruggebracht moet worden.
De afspraken hebben ook gevolgen voor de import van granen. De
EU heeft toegezegd de markttoegang te verbeteren voor 281.000 ton
tarwe om het mogelijk te maken dat 5% van het interne verbruik kan
worden geïmporteerd. Die hoeveelheid is vastgesteld op basis van de
verhouding tussen de import en het verbruik in de periode 1986-88. In
1992 lag de tarwe-invoer 1,4 miljoen lager dan in de referentieperiode
(zie Bijlage, tabel B.3). De invoer die het gevolg zal zijn van deze afspraak, zou dus veel groter kunnen zijn dan op basis van de referentieperiode is aangegeven om aan de vereiste 5% te voldoen. Hetzelfde
geldt voor voedergranen. Toch zal de Gemeenschap de markttoegang
niet verder verbeteren wanneer de feitelijke importen in de loop van de
tijd lager zijn dan die in 1986-88. Bij het aanbod over de minimum
markttoegang heeft de EU gesteld dat de toegangsmogelijkheden ten
opzichte van de situatie in het verleden niet verslechteren en dat dalende importen geen recht geven op extra gunstige importvoorwaarden
in het kader van minimale markttoegang. De andere partijen (lees:
Amerikanen) accepteren op dit punt de inhoud en uitleg van het EU-aanbod.
Tabel 5.1 geeft aan hoe groot de gevolgen voor het exportsaldo
van granen zullen zijn als rekening wordt gehouden met de toename
van de uitvoer sinds de basisperiode. Doordat de export in 1992 groter
wasdan die in de periode 1986-90 zal het exportsaldo voor granen extra
moeten worden aangepast om aan de GATT-verplichtingen te kunnen
voldoen.
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Tabel5.1 Noodzakelijke aanpassingena) ten gevolge van het GATT-akkoord in
de EU-exporten -import vangraan in 2000 ten opzichte van de referentieperiode en ten opzichte van 1992 (x 1.000 ton)

Tarwe
Voedergranen
Totaal granen

Daling gesubsidieerde export
t.o.v.

Toename import (max • )
t.o.v.

Daling exportsaldo t.o.v.

ref.per.

1992

ref.per.

1992

ref.per.

3.572 7.043
2.651 4.555
6.223 11.598

281

281

281

281

1992

3.853 7.324
2.651 4.555
6.504 11.879

a) Aanpassingen ten opzichte van de referentieperiode zijn berekend op basis
van tabel B.1 en B.3 van de Bijlage; de voor de berekening ten opzichte van
1992 benodigde uitvoergegevens komen uit Eurostat, EXMIS.

Of deze (extra) daling van het exportsaldo t o t problemen zal leiden
voor de EU-graansector hangt grotendeels af van de gevolgen van de in
1993 gestarte interne beleidsveranderingen. De aanpassingen in het GLB
voor de graansector zullen volgens ECAM-berekeningen t o t gevolg hebben dat de produktiegroei afneemt, het interne verbruik toeneemt en
het handelsoverschot flink teruggedrongen wordt. De modelsimulatie
wijst uit dat al in het eerste jaar na de implementatie van het niéuwe
beleid (1993) de (netto-)tarwe-uitvoer met bijna 6 miljoen t o n afneemt
en de uitvoer van voedergranen zelfs met bijna 12 miljoen t o n . ih 2000
resteert nog een (netto-)tarwe-export van slechts 0,2 miljoen t o n (Folmer
et al., 1993b: 6). De netto-uitvoer van voedergranen zal, volgens ECAM,
omslaan in een netto-importsituatie van circa 2,4 miljoen t o n . Deze uitkomsten geven aan dat er door de beleidshervormingen voor granen op
korte termijn (in 1995) geen problemen zullen ontstaan om aan de verplichte exportreductie te voldoen en op de langere termijn (tot en met
2000) een veel verdergaande reductie van het handelsoverschot zal resulteren dan het GATT-akkoord voorschrijft. Ook andere studies wijzen in
die richting. Zo komt Roningen (1992) t o t de conclusie dat de interne beleidsveranderingen het handelsoverschot van granen verder terugdringen
dan een internationale GATT-afspraak volgens het Dunkel-voorstel. Berekeningen van Blom en Hoogeveen (1991) van de effecten van de interne
beleidsaanpassingen in de graansector geven ook aan dat het exportsaldo voor granen al in 1995 beduidend lager ligt dan wat met behulp van
restituties mag worden geëxporteerd.
De ECAM-berekeningen zijn gemaakt op basis van de veronderstelling dat de aanpassing van het interne EU-beleid t o t een (overigens lichte) toename van de wereldmarktprijzen leidt. Guyomard es. stellen dat
een internationale prijsstijging een voorwaarde is, wil de EU aan de reductieverplichting van exportsteun kunnen voldoen om verdergaande
aanpassingen dan voorzien in de GLB-hervorming (Guyomard et al.,
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1992: 16-18)te voorkomen. Gezien de mate waarin de EUzich terugtrekt
van de internationale graanmarkt en de veranderende condities waaronder EU-uitvoer in de nabije toekomst plaatsvindt (veel minder restituties
dan voorheen), mag worden verwacht dat een (lichte) prijsstijging zich
zal voordoen op dewereldmarkt. In paragrafen 6.2.2 en 6.4wordt op dit
punt teruggekomen.
5.2.2 Suiker
Het EU-suikerbeleid is (nog) geen onderwerp van hervorming geweest, zodat eventuele gevolgen van het handelsakkoord additioneel
zullen zijn.
Voor suiker hoeft de EUgeen verbeterde markttoegang te bieden.
Jaarlijks Importeert de EU circa 1,8 miljoen ton suiker, voornamelijk uit
ACP-landen in het kader van de Suikerregeling van het Lomé-verdrag.De
totale suikerinvoer bedroeg in de periode 1986-88 bijna 17% van het
binnenlands verbruik (zie Bijlage, tabel B.3). Hierdoor voldoet de Gemeenschap ruimschoots aan de in het handelsakkoord overeengekomen
verplichting om de markttoegang voor ten minste 5% van het interne
verbruik mogelijk te maken.
De gesubsidieerde uitvoer zal ondanks de betrokkenheid van de
producenten in de financiering ervan wel gereduceerd moeten worden.
Volgens de opgave van de EUwerd in de periode 1986-90 gemiddeld 1,6
miljoen ton met behulp van subsidies geëxporteerd. Daar is de van oorsprong ACP-suiker die na invoer in de EUweer wordt geëxporteerd, niet
in meegerekend. Die 1,6 miljoen ton zal met 21%, ofwel 340.000 ton
moeten worden teruggebracht. Dat levert waarschijnlijk geen problemen
op, aangezien de uitvoer van suiker die onder deze afspraak valt, inmiddels zo sterk isgedaald dat de verplichte reductie al grotendeels isgerealiseerd. In 1991-92 bedroeg de export volgens de Commissie 1,3 miljoen
ton waardoor in dejaren tot en met 2000de gesubsidieerde uitvoer nauwelijks verminderd hoeft te worden (zie tabel 5.2, en tabel B.1 in de
Bijlage). DeGATT-afspraak hoeft dan ook geen gevolgen te hebben voor
de (gequoteerde) suikerproduktie in de EU. De reeds gerealiseerde daling van de gesubsidieerde uitvoer was vooral te danken aan de groei
van de interne consumptie; deze steeg gemiddeld per jaar 75.000 ton
gedurende de periode van 1986 tot 1992 (Eurostat). Wanneer die trend
doorzet, zal reeds in 1995 aan de reductieverplichting van het uitvoervolume zijn voldaan. Aangezien het overgrote deel van de exportreductieverplichting al is bereikt, volstaat een veel geringere groei van de consumptie van suiker om produktie-aanpassingen te voorkomen. Verwacht
mag worden dat, gemeten over de hele overgangsperiode, die consumptiegroei voldoende zal zijn om gedwongen vermindering van de uitvoer
te voorkomen.
De consumptiegroei kan evenwel stagneren, bijvoorbeeld doordat
verzadiging optreedt, of doordat suikervervangers een groter deel van
de zoetconsumptie voor hun rekening nemen.Of het gebruik van suiker23

Tabel5.2 Gevolgen vande GATT-afspraken voorhet exportvolume van suiker
(x1.000 ton)
v ^
Gesubsidieerd exportvolume in 1986-90
Gesubsidieerd exportvolume in 1991-92
Toegestaan gesubsidieerd exportvolume in2000
Reductie gesubsidieerde export in2000t.o.v. 1991-92

1.6J7
1.299
1.277
22

Bronnen:CEG,1994,supportingtable11.

vervangers in de nabije toekomst een belangrijke vlucht neemt, hangt
mede af van de mogelijkheid suikervervangers te produceren dan wel te
importeren. De produktie van isoglucose is als onderdeel van het suikerbeleid gequoteerd. Vooralsnog blijft dit zo. Chemische suikervervangers
(zoals aspartaam) kunnen vrij geproduceerd worden, maar vormen wellicht slechts in beperkte mate een directe concurrent van de natuurlijke
suiker 1). De import van de fructose in de isoglucose is sinds 1990 gequoteerd. Jaarlijks kan 4.504 ton pure fructose in de EU binnenkomen
waarbij het variabele deel van de importheffing wordt opgeschort. Invoer boven het quotum krijgt te maken met de variabele heffing. De bestaande gunstige toegangsregeling voor isoglucose blijft na de implementatie van het akkoord gehandhaafd, dus ook na 1994 mag 4.504 ton
pure fructose vrij binnenkomen. Wordt er meer geïmporteerd, dan krijgt
die invoer te maken met het tariefequivalent. Dat tariefequivalent wordt
weliswaar in zesjaar tijd met 20% afgebroken maar isals onderdeel van
de grensbescherming voor suiker opgesteld waardoor niet mag worden
verwacht dat er extra invoer zal ontstaan. Voor aspartaam wordt import
bemoeilijkt door heffingen aan de grens waarbij speciale anti-dumping
heffingen zijn ingesteld voor aspartaam uit Japan en de VS (Agra Europe, CAP Monitor). Chemische suikervervangers zoals aspartaam zijn geen
landbouwprodukten en maken dus geen deel uit van het handelsakkoord. Al met al mag niet worden verwacht dat de invoer van isoglucose
of andere, kunstmatige zoetstoffen zo'n vlucht zal nemen dat de natuurlijke suiker daar nadelige effecten van zal ondervinden.
5.2.3

Zuivel

De zuivelsector is in de herziening van het EU-landbouwbeleid grotendeels buiten schot gebleven. De veranderingen zullen beperkt blijven
tot een geringe boterprijsdaling (5% in de periode 1993-96) en een quotumkorting van tweemaal 1 % per jaar. De quotumkorting vindt alleen

1)
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Kunstmatige zoetstoffen worden aangeprezen alseen alternatief voor suiker, maar de praktijk wijst uit dat zij een additioneel produkt zijn. IndeVS
nam de consumptie van natuurlijke suikertoe, ondanks een sterkestijging,
van hetverbruik vankunstmatige zoetstoffen (Holtzappel, 1989).
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plaats als de interne marktsituatie daartoe aanleiding geeft. De geringe
veranderingen in het beleid hebben geen nadelige inkomensgevolgen
voor de zuivelsector, mede gelet op de daling van de voerkosten (Poppe
en Van Everdingen, 1992). Gekeken zal worden of de handelsafspraken
additionele gevolgen zullen hebbenvoor de zuivelsector.
De EUzal de markttoegang voor boter, mager melkpoeder en kaas
moeten verbeteren, omdat tot dusver minder dan 3% van de interne
consumptie van die produkten door importen wordt gedekt. Ten opzichte van 1986-88 zal de EU het mogelijk moeten maken dat in het jaar
2000 10.000 ton boter, 69.000 ton mager melkpoeder en 104.000 kaas
meer wordt ingevoerd (zie Bijlage, tabel B.3). Mogelijkerwijs zal de
maximale additionele boterinvoer echter groter zijn dan de aangegeven
10.000ton. Nieuw-Zeeland claimt namelijk herstel van het quotum dat in
de periode 1986-88 naar de EU geëxporteerd mocht worden. Sinds die
periode is het quotum met 19.000 ton gereduceerd. Wanneer aan de
Nieuw-Zeelandse eisen wordt toegegeven, zal de maximale boterinvoer
geen 10.000, maar 19.000 ton bedragen. De markttoegang zal niet extra
worden vergroot als blijkt dat de feitelijke invoer de komende jaren ten
opzichte van het niveau van 1986-88 lager ligt. Omgerekend in melkequivalenten kan de afspraak leiden tot/een extra import in 2000 (ten
opzichte van 1992) van 1,4 miljoen ton jrielk (inclusief 19.000ton boter).
Voor deze additionele importen geldt een speciaal invoertarief van 32%
van het normale tarief.
Degesubsidieerde uitvoer van 15,4miljoen ton melkequivalent - het
gemiddelde in de periode 1986-90- moet met 3,2 miljoen ton (21%)
worden beperkt tot 12,2 miljoen ton. De feitelijke reductie wordt bepaald door de uitvoerontwikkeling sinds die periode. De uitvoer van boter lag in 1992 beneden de maximaal toegestane hoeveelheid in 2000zodat er zelfs ruimte is om meer af te zetten op de internationale markt.
De uitvoer van mager melkpoeder en kaas moet daarentegen wel worden ingekrompen, waarbij overigens moet worden aangetekend dat de
export van mager poeder van jaar tot jaar nogal sterk verschilt. In verband met de exportgroei van kaas sinds de periode 1986-90 zal de EU
gebruik maken van de mogelijkheid een geleidelijker aanpassingvan de
export in de overgangsperiode door te voeren. Toch ziet het er naar uit
dat in verband met eenvoortdurende groei van de kaasuitvoer de reductie in het eerste jaar meer dan evenredig zal moeten zijn (zie Bijlage,
tabel B.5(,en hoofdstuk 7 voor een uitgebreidere bespreking van de problemen bij kaas).
Als gevolg van de te nemen handelsmaatregelen worden de afzetmogelijkheden (extern en intern) voor zuivelprodukten uiteindelijk in
2000 ten opzichte van 1992 netto met 4,25 miljoen ton melkequivalent
verkleind (tabel 5.3). Daarbij wordt verondersteld dat de ruimte voor
gesubsidieerde boterexport in de komende jaren door de EU niet zal
worden gebruikt, aangezien al enkele jaren een dalende tendens valt
waar te nemen in de boteruitvoer naar derde landen. Indien die exportruimte voor boter wel wordt benut/kan worden benut, dan zal dat maxi25

maal 1,2 miljoen t o n melk schelen, waarmee de verslechtering van het
exportsaldo in het gunstigste geval geen 4,25, maar 3,0 miljoen t o n melk
bedraagt.
Nog een aantal andere ontwikkelingen kan leiden t o t een iets optimistischer inschatting van de daling van het exportsaldo. Allereerst zijn
daar de consequenties van uitbreiding van de EU voor de verplichte exportreductie. Verder kunnen ongesubsidieerde exportmogelijkheden de
negatieve gevolgen voor het exportsaldo verkleinen. Dit is ook mogelijk
wanneer derde landen de verbeterde markttoegang t o t de EU (deels) onbenut laten. Deze aspecten worden in de volgende alinea's nader uitgewerkt.

Tabel5.3 Noodzakelijke aanpassing in export en import vanzuivelprodukten in
2000 ten opzichte van 1992in het ongunstigste geval (x 1.000 ton
melkequivalent)
Daling
gesub. export
Boter a)
Mager melkpoeder
Kaas
Andere Produkten
waarvan volpoeder
condens
vers
Totaal zuivel

.
524
916
1.420
895
142
383
2.860

Toename
import
179
393
822
nvt
nvt
nvt
nvt
1.394

Daling
exportsaldo
179
917
1.738
1.420
895
142
383
4.254

a) De gesubsidieerde boterexport is in 1992 lager dan in 2000 maximaal zal zijn
toegestaan. Bij de toename van de import isgerekend met 19.000ton boter (zie
hoofdtekst).
Bronnen: CEG1993d en CEG 1993c.

Export naar landen en/of gebieden die in de referentieperiode als
derde land werden beschouwd, maar tijdens of aan het eind van de
overgangsperiode t o t de EU (gaan) behoren, valt niet onder de reductieverplichtingen. Het betreft hier de Canarische Eilanden (per 1 januari
1993 volwaardig behorend t o t de EU) en de toetreding van een aantal
EFTA-landen binnen afzienbare tijd, waardoor de EU door een administratieve reductie van de export met derde landen kan voldoen aan een
deel van de verplichtingen van de exportreductie. De uitvoer van EUlidstaten naar de vier EFTA-landen die binnenkort lid kunnen worden
van de Gemeenschap (Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk) bet r e f t voornamelijk kaas en is in melkequivalenten uitgedrukt zo'n
250.000 t o n groot. De uitvoer naar de Canarische Eilanden (ook voornamelijk kaas) betreft circa 120.000 t o n melk, zodat dit een administratieve
reductie van 350.000 à 400.000 t o n melk oplevert. Ook zal de uitvoer
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naar de wereldmarkt minder sterk hoeven te dalen als ongesubsidieerde
export naar de wereldmarkt plaats kan vinden. Of de zuivelsector in
staat zal zijn zonder restituties zuivelprodukten op de internationale
markten af te zetten, hangt af van onder andere de internationale prijsontwikkelingen en de markttoegang tot andere landen. Doordat de gesubsidieerde uitvoer sterk wordt beperkt, gaan de wereldmarktprijzen
omhoog (zie 6.2.3 en 6.2.6). Hierdoor wordt de kansvoor de EU-zuivelindustrie ongesubsidieerd te exporteren, vergroot. Die kans neemt verder
toe als importlanden de grensbescherming gaan afbreken.
De toename van de invoer van 1,4 miljoen ton melk (tabel 5.3) is
een maximum, gebaseerd op de verwachting dat de mogelijkheden die
de EU verplicht is te bieden aan andere exporteurs ook daadwerkelijk
worden benut. De kans is evenwel groot dat met name op het terrein
van kaas, buitenlandse aanbieders niet (volledig) profiteren van verbeterde toegang tot de EU-markt. Een deel van de additionele import moet
van landen komen waar de interne melkprijzen hoger zijn dan die in de
EU. Invoer vanuit die landen tegen concurrerende prijzen lijkt niet erg
waarschijnlijk. Wel heeft de EU aan de VS toegezegd dat 15.000 ton
Cheddar tegen een tarief van slechts 12%,en 5.000 ton Mozarella tegen
een tarief van 10% mag binnenkomen (CEG, 6 december 1993d). Daarnaast is de VSeen importhoeveelheid van 32.000 ton kaas die valt in de
categorie "Andere kazen" toegezegd. Het valt te verwachten dat genoemde kazen in de aangegeven hoeveelheden vanuit de VSwei binnen
zullen komen in de EU. In totaal heeft de onderlinge afspraak betrekking op de helft van de invoerverplichting voor kaas van de EU in het
kader van de minimale markttoegang.
De daling van de gesubsidieerde export en de potentiële toename
van de import leiden tot verminderde afzetmogelijkheden voor de EUzuivelsector, ofschoon de daling van het exportsaldo minder zal zijn dan
in tabel 5.3 isaangegeven. Hoeveel minder is niet met zekerheid te zeggen. De administratieve reductie van exportverplichtingen in verband
met een uitbreiding van de EUbedraagt hooguit zo'n 400.000 ton melk,
maar de verwachtingen ten aanzien van de importtoename en de (ongesubsidieerde) exportkansen kunnen vooralsnog niet of nauwelijks worden gekwantificeerd.
De verminderde afzetmogelijkheden kunnen tot gevolg hebben dat
een quotumkorting noodzakelijk zal blijken te zijn. Sinds de landbouwhervorming is een quotumreductie van 2% vooruitgeschoven en afhankelijk gesteld van marktontwikkelingen. Wil het GATT-akkoord verenigbaar zijn met het EU-landbouwbeleid, dan mag de handelsovereenkomst
dus niet leiden tot een quotumkorting van meer dan 2%. De daling van
het exportsaldo die als gevolg van de GATT-afspraken in het meest ongunstige geval wordt voorzien, zou nog eens een korting van maximaal
2,25% noodzakelijk kunnen maken. Of dat inderdaad het geval zal zijn,
hangt af van de ontwikkelingen van de interne consumptie en de toepassingvan het quotasysteem in een aantal zuidelijke lidstaten.
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Wanneer detoename vande consumptie zich inde overgangsperiode volgens de trend van de periode 1984-90 ontwikkelt, leidt dat tot
extra afzet op de interne markt van intotaal 3,2 miljoen ton melk, voornamelijk indevormvan kaasendezogenaamde andere zuivelprodukten
(tabel 5.4). Die extra afzet staat gelijk aan 3,0% van de interne produktie. Hierdoor kan reeds een belangrijk deel van de afzetmogelijkheden
die voor de EU-zuivelsector verloren dreigt te gaan in verband met de
verslechtering van het exportsaldo,worden gecompenseerd. Echter,voorzichtigheid isgeboden bij de hier geschetste toekomstige consumptieve
ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op het recente verleden en kunnen
de komendejaren achterblijven bij detrend, bijvoorbeeld doordat verzadiging optreedt en/of de economische groei inde komende periode achterblijft bij die in de periode 1984-90. Recente schattingen van de
Commissie (Toestand van de Landbouw 1992 en prijsvoorstellen 1993-94)
zijn pessimistischer dan die aan de vooravond van het sluiten van het
Blair House-akkoord naar buiten werden gebracht (paper van 25november 1992). De Commissie constateert voor de laatste paar jaar een over
het geheel genomen stabiele zuivelconsumptie, met daarin eenverschuiving naar Produkten met minder vet. Samen met dedaling vande boterconsumptie kan die ontwikkeling leidentot een probleem alsonvoldoende melkvet kan worden verwerkt in produkten waarvan de consumptie
wel groeit. Zo'nvetprobleem kan als(extra) argument dienen omte pleiten voor een quotumkorting. Hoe nijpend dit probleem is, isvooralsnog
onduidelijk. Het Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) geeft een
wat rooskleuriger beeld van devetconsumptie dan de Commissie. Detotale consumptie van melkvet isvolgens deze instelling weliswaar in 1989
en 1990 gedaald, maar, mede door de toetreding van de voormalige
DDRtot de EU,in 1991weer gestegen (ZMP, 1992: 75).
TabelSA Trends in deconsumptie van zuivelprodukten inde EU
Projectietoename consumptie voor 1994-99 o.g.v.
groeicijfesrs van 1984-90

Gemiddelde
groei perjaar
in 1984-90
1.000 ton
Boter
Mager melkpoeder
Kaas
Andere produkten a)
Totaal zuivel b)

-38
-7
73
45
540

%
-2,3
-2,4
1,9
0,9
0,6

1.000 ton
-228
-42
438
270
3.240

a) Zietabel 5.3;b)Totaal zuivel isweergegeven in melkequivalenten. Dit is inclusief de dierlijke consumptie van mager melkpoeder. Het groeipercentage is
berekend door het totale verbruik voor 1984voor EU-10(88,5 miljoenton) te
vergelijkenmethettotaleverbruikin1990voorEU-12(93,0miljoen ton).
Bron: Eurostat.
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Een andere overweging om geen extra algemene quotumkorting te
verwachten naar aanleiding van het GATT-akkoord, is de interne discussie over de toepassing van het quoteringssysteem in Italië en Spanje. In
beide landen wordt meer melk geproduceerd dan op basis van de regeling istoegestaan. Een strikte toepassing van de quotumregeling zou ertoe leiden dat beide landen hun produktie beperken met 3 miljoen ton
1). Door de toezegging in 1993 aan Italië om met terugwerkende
kracht het nationale quotum met 0,9 miljoen ton te mogen uitbreiden,
levert het aanzetten van Italië tot juiste implementatie van de quotumregeling voor Italië en Spanje samen geen 3, maar 2,1 miljoen ton op, ofwel 2,0% van het totale EU-quotum.
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd. De GATTafspraken zullen voor de EU-zuivelsector minder afzetmogelijkheden betekenen. In het ongunstigste geval zal het potentiële afzetverlies
4,25 miljoen ton melk bedragen. Waarschijnlijker is evenwel dat de daling van het exportsaldo geringer zal zijn dan die 4,25 miljoen ton, vanwege ongesubsidieerde exportmogelijkheden, administratieve exportreductie in verband met toetreding van landen tot de EU, en minder importen dan maximaal uit hoofde van minimale importtoegang mogelijk
moet worden gemaakt. De noodzaak om naar aanleiding van de GATTafspraken het melkquotum in te krimpen, wordt verminderd door de interne consumptiegroei en de striktere toepassing van het quotastelsel in
Italië en Spanje. Ofschoon het nauwelijks mogelijk is aan te geven in
welke mate alle genoemde ontwikkelingen een gunstiger beeld kunnen
geven van de (negatieve) effecten van het GATT-akkoord, zullen de gevolgen van een daling van het exportsaldo voor het melkquotum beperkt zijn. Een additionele quotumkorting bovenop de 2%-quotumkorting die in het kader van de landbouwhervormingen afgekondigd kan
worden, lijkt vooralsnog achterwege te kunnen blijven. De kans dat in
de komende jaren een quotumkorting wordt opgelegd, isdoor deGATTverplichtingen wel groter geworden. DeCommissie heeft bij de prijsvoorstellen voor 1994-95 aangegeven het quotum met 1% te willen verlagen.
5.2.4 Rundvlees
Voor rundvlees hoeft de EUgeen extra invoer tegen een laag tarief
toe te staan: het aandeel van de invoer in het interne verbruik bedroeg
reeds 5,5% (zie Bijlage, tabel B.3). Het gesubsidieerde uitvoervolume
mag aan het eind van de overgangsperiode nog maximaal 817.000 ton
(79% van het gemiddelde in de periode 1986-90) bedragen. In de
eindonderhandelingen heeft de Gemeenschap voorgesteld om de referentieperiode voor de uitvoer van rundvlees te veranderen in de periode
1986-92 in verband met de jaarlijks sterk wisselende exporthoeveelheden. Dat voorstel is door de andere partijen geaccepteerd. De afbouw

1)

DeItaliaanseproduktie met2,5endeSpaansemet0,5miljoenton.
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van de gesubsidieerde exporthoeveelheid mag daarom beginnen vanaf
1,179 miljoen t o n , het gemiddelde niveau in de periode 1986-92 (zie
Bijlage, tabel B.1). De uitvoer van rundvlees lag in 1991 en 1992 - onder
invloed van verschillende factoren die zorgden voor een toenemende
produktie - boven het gemiddelde van de aanvankelijke referentieperiode. Ten opzichte van die jaren zal in de overgangsperiode de gesubsidieerde uitvoer van rundvlees nogal fors moeten afnemen.

Tabel5.5 Gevolgen van de handelsafspraak voor het exportvolume van rundvlees(x 1.000 ton)
Gesubsidieerd exportvolume in 1986-92
Toegestaan gesubsidieerd exportvolume in 2000
Gesubsidieerd exportvolume in 1991-92 a)
Reductie gesubsidieerd exportvolume in 2000t.o.v. 1991-92

1.179
817
1.324
507

a) In 1992werd 550.000ton vanuit interventievoorraden geëxporteerd.
Bron: CEG,1993,supporting table 11.

De Commissie verwacht voor de komende jaren een daling van de
rundvleesproduktie en -overschotten (CEG, 1993a, Toestand e t c : 93). In
1992 is de communautaire rundvleesproduktie de dalende fase van de
cyclische ontwikkeling ingegaan. Bovendien wordt het aanbod beperkt
door een herstructurering van de melkveehouderijsector in de ex-DDR.
Studies naar de gevolgen van de herziening van het EU-landbouwbeleid
wijzen op een blijvende overschotsituatie bij lagere interventie- en
marktprijzen (Van Leeuwen, 1992; Folmer et al., 1993a). Volgens
Van Leeuwen zorgt een daling van de produktie - in 1993 t o t 1996 - en
een extra toename van de consumptie - vooral in 1993 en 1994 - voor
een daling van de te exporteren hoeveelheden. Na 1994 stabiliseert de
zelfvoorzieningsgraad zich op ongeveer 111%, hetgeen overeenkomt
met een te exporteren hoeveelheid van circa 800.000 t o n in 1999. Die
hoeveelheid mag volgens het handelsakkoord nog met behulp van restituties worden geëxporteerd. Afgaande op deze berekeningen vallen zowel op de korte als op de langere termijn geen extra gevolgen van het
handelsakkoord te verwachten. Die conclusie volgt ook uit berekeningen
op basis van ECAM. Anders dan bij Van Leeuwen zal volgens Folmer et
al. "Mac Sharry" op de korte termijn een sterke reductie van de overschotten t o t gevolg hebben. Volgens de ECAM-berekening is de EU in
1996 zelfs even een netto-importeur van rundvlees. Vervolgens neemt
het overschot door een sterk groeiende produktie weer toe. In het
ECAM-scenario wordt de relevante EU-uitvoerprijs in 1996 gelijk aan de
wereldmarktprijs (Folmer et al., 1993a: 42). Bij zo'n prijs kan het overschot dus zonder restituties worden geëxporteerd. De beperkingen op
het gebied van de gesubsidieerde exportvolumes hebben dan geen gevolgen voor de rundvleessector meer. Bij de ECAM-uitkomsten kan wor-
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den aangetekend dat de netto-uitvoer van rundvlees schommelt vanwege faseverschillen in de groei van de produktie en consumptie en dat de
daling van de uitvoerprijs mede gebaseerd is op veronderstellingen in
het model. Desalniettemin blijkt uit beide aangehaalde studies dat het
handelsakkoord geen, of althans geen grote, gevolgen voor produktie
en interne prijzen zal hebben.
5.3 Gevolgenvoor andere marktordeningsprodukten
5.3.1

Inleiding

In de voorgaande paragrafen is de analyse beperkt tot de belangrijkste marktordeningsprodukten. De discussies over de interne beleidsveranderingen en die in GATT-verband concentreerden zich ook op die
Produkten. Toch zijn er wel degelijk gevolgen van het GATT-akkoord
voor produkten waaraan in de onderhandelingen veel minder aandacht
is besteed. Naast oliezaden wordt ingegaan op de gevolgen voor de intensieve veehouderij en de tuinbouwsector.
5.3.2 Gevolgen van het akkoord voor oliezaden
Door de directe inkomenstoeslagen in de groene doos te plaatsen
en door het vastleggen van het areaal op nagenoeg hetzelfde niveau als
het huidige, lijkt de ruzie tussen de EUen de VSover het oliezadenregimegoeddeels opgelost. Beide partijen zijn tevreden met de afzonderlijke
afspraken ten aanzien van deze produktgroep, omdat de producenten in
de EUer geen nadelige gevolgen van ondervinden (het areaal voor oliezaden hoeft niet terug en er is compensatie voor braakverplichting) en
de Amerikanen de marktverstorende werking van het Europese oliezadenregime succesvol aan de kaak hebben gesteld. De bilaterale handelsafspraak heeft weinig gevolgen voor de producenten van oliehoudende
zaden. Er vindt wel gesubsidieerde uitvoer plaats: in de periode 1986-90
gemiddeld 100.000ton koolzaad, ofwel 1,5 tot 2% van de produktie. De
reeds zeer geringe invoerbelemmeringen voor deze produkten veranderen in absolute termen erg weinig waardoor geen noemenswaardige
veranderingen aan de invoerkant zullen optreden. De invoerbehoefte zal
wel veranderen (dat wil zeggen verminderen) door de gewijzigde prijsverhouding met granen. Oil World voorspelt dat de totale EU-invoer van
oliezaden rond het jaar 2000 zo'n 15-20% lager ligt dan het geval zou
zijn geweest zonder een aanpassing in het EU-landbouwbeleid (Oil
World, 1994:15-17).
5.3.3 Gevolgen voor intensieve-veehouderijprodukten
Intensieve-veehouderijprodukten waarvoor de EU ook restituties
geeft voor de export naar derde landen zijn varkensvlees, pluimveevlees,
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en eieren. Ook die gesubsidieerde uitvoer zal met 21% moeten worden
beperkt (zietabel B.1 in de Bijlage). DeGemeenschap iseen netto-exporteur van alle drie genoemde produkten. De uitvoer van varkensvlees is
de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest, maar die van pluimveevlees
liet in de periode 1991-92eensterke stijging zienten opzichte van 198690 (zie tabel B.1 in de Bijlage). De groei van de uitvoer isvoortgezet tot
ongeveer 650.000 ton in 1993 (4 à 5% van de produktie), waardoor in
het eerste jaar (1995) van de overgangsperiode een vermindering van
200.000 ton moet worden gerealiseerd. De feitelijke reductie van de gesubsidieerde uitvoer van pluimveevlees zal in de praktijk dan ook veel
groter zijn dan de 21% ten opzichte van 1986-90. Dit kan voor de pluimveevleessector tot problemen leiden als het verschil tussen de interne
produktie en consumptie niet (veel) verandert ten opzichte van het huidige niveau van de export, en wanneer de mogelijkheden om zonder
restituties op de internationale markten af te zetten beperkt zijn. Volgens ECAM-projecties zullen de te exporteren hoeveelheden varkens- en
pluimveevlees in de jaren tot en met 2000 constant blijven, maar die
uitkomst is sterk gerelateerd aan de veronderstellingen van het model.
OECD-projecties (tot 1998) wijzen uit dat de overschotten van zowel varkens- als pluimveevlees zullen toenemen. De te exporteren hoeveelheid
varkensvlees zal in 1998zo'n 100.000ton meer zijn dan in dat jaar maximaal met behulp van restituties mag worden geëxporteerd. De uitvoer
van pluimveevlees zal in 1998 minder zijn dan met restituties mag worden uitgevoerd zodat op basis van deze projectie geen problemen voor
pluimveevlees zijn te verwachten (OECD, 1994: Annex IV.17). Deze conclusie strookt echter niet met de forse reductieverplichtingen in de eerste
jaren van het akkoord,die het gevolg zijn van de recente exportgroei.
Dreigt voor pluimveevlees volumematig een uitvoerprobleem in de
eerste fase en mogelijk ook voor varkensvlees in de laatste fase van de
overgangsperiode, ook de daling van de restituties per ton kan nadelig
zijn voor de exportmogelijkheden voor deze produkten. In 2000 is het
beschikbare restitutiebedrag per ton 20% lager dan in de referentieperiode 1986-90. Daar staat tegenover dat de concurrentiepositie van de
Europese intensieve-veehouderijsector zal worden versterkt door lagere
voerkosten - een uitvloeisel van de interne beleidsveranderingen ten
aanzien van graan. Hierdoor zou de uitvoer van deze produkten in de
toekomst ook kunnen plaatsvinden met minder restituties dan in het verleden. Bovendien kunnen betere exportkansen ontstaan doordat veterinaire handelsbelemmeringen voor een deel wegvallen en dat invoerbeschermende maatregelen in derde landen in de vorm van tarieven en
dergelijke deels worden afgebroken. Of per saldo de afbraak van de exportsteun grotendeels kan worden opgevangen door de kostprijsverlaging vanwege goedkoper veevoer én het verbeteren van markttoegang
tot derde landen valt moeilijk te bezien. Vooral in de eerste jaren van
het akkoord kan de export van pluimveevlees hinder ondervinden van de
afspraak over verminderde exportsteun.
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Ten aanzien van de invoer van varkens- en pluimveevlees heeft de
EU een aantal concessies gedaan. In het kader van de minimale markttoegang voor varkensvlees heeft de EUtoegezegd 34.000 ton lendestukken en hammen, en 5.000 ton varkenshaas te importeren. Bij de implementatie van deze toegang wordt de invoer die in het kader van de
f uropa Akkoorden vanuit enkele Centraal Europese landen kan binnenkomen, in beschouwing genomen. Dat isook het geval bij de uitbreiding
van de minimale markttoegang voor 10.000 ton kippevlees en 1.000 ton
kalkoenevlees.
5.3.4 GATTen de tuinbouwsector
Het GATT-akkoord is voor de tuinbouwsector vooral van belang in
verband met de afspraken over de fytosanitaire maatregelen. Deze maatregelen hebben veel invloed op de internationale handel in tuinbouwprodukten. De afspraken moeten leiden tot minder handelsbelemmeringen en oneigenlijk gebruik van fytosanitaire argumenten. Uit het akkoord is op te maken dat de fytosanitaire handelsvoorwaarden gestandaardiseerd en geharmoniseerd worden. Gesproken wordt van objectieve
wetenschappelijke maatstaven waaraan fytosanitaire regels zullen worden getoetst. Of de grensbescherming door de nieuwe afspraken op dit
punt inderdaad zal verminderen, is dus nog onzeker. Vooralsnog is het
nauwelijks mogelijk om kwalitatieve uitspraken te doen over de implicaties van dezevoorwaarden voor dehandel.
Bij duidelijke en geharmoniseerde afspraken over fytosanitaire handelsvoorwaarden kan de Europese -en door zijn sterke exportgerichtheid
met name de Nederlandse - tuinbouw profiteren van dit onderdeel van
het akkoord. Het fytosanitaire beleid is in de EUliberaler dan in andere
landen, met name Japan en de VS. Mede daardoor is de uitvoer vanuit
de EU naar die landen beperkt. Wanneer de regels ten aanzien van deze - naast de voedingstuinbouw ook voor de sierteelt belangrijke - handelsvoorwaarden meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht,
kan de toegang tot markten in bijvoorbeeld Japan en de VSverbeteren.
Ook de uitvoer van Nederlandse (poot-)aardappelen zou van een versoepeling van defytosanitaire handelsvoorwaarden kunnen profiteren.
Naast de regels over fytosanitaire handelsvoorwaarden kan de Europese (Nederlandse) tuinbouw ook gevolgen ondervinden van de onderdelen van het handelsakkoord op het gebied van minimale markttoegang. Volgens deze afspraak moeten,zoals reeds eerder opgemerkt, landen in 1995 (gelegenheid geven om) minimaal 3% en in 2000 5% van de
interne consumptie (te) importeren. De EUvoldoet op dit punt over het
algemeen aan de eisen waardoor dit onderdeel weinig gevolgen voor de
invoer zal hebben. In verband met de aard van het produkt en de daarmee samenhangende invloed van transportkosten zullen eventuele gevolgen van deze invoerregeling zichtoespitsen op handel tussen nabijgelegen landen/blokken. Dan moet worden gedacht aan de handelsrelaties
van de EU met EFTA-landen, Centraal-Europese landen en landen rond
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de Middellandse Zee. Met Polen,Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn in
het kader van het associatieverdrag speciale handelsafspraken gemaakt
over (onder andere) tuinbouwprodukten. Dedaarbij afgesproken exportquota kunnen worden geclaimd door de betrokken landen. De handel
met landen rond de Middellandse Zeeheeft al een zeer liberaal karakter.
Verdergaande liberalisatie kan met name voor de tuinbouwsector in de
zuidelijke EU-lidstaten problemen geven omdat groeiseizoen en Produkten voor een belangrijk deel overlappend zijn met die van landen rondom de Middellandse Zee.
Tegenover de eventuele exportmogelijkheden staat een toename
van de concurrentie voor sommige groenten en fruitsoorten. Voor Produkten waarvan de invoer nu nog beperkt wordt door het referentieprijssysteem (zoals komkommers, tomaten en conserven-champignons)
kan de concurrentie in de toekomst toenemen in verband met de afbouw van de grensbescherming. Het is in dit kader van belang dat deEU
het referentieprijssysteem aan een revisie onderwerpt. Voor de "gevoelige" produkten appels, peren, komkommers, tomaten en courgettes
treedt per 1juli 1995 -de start van het GATT-akkoord - een heffingenstelsel in werking waarbij de hoogte van de heffingen en de verdeling
over het jaar is gewijzigd ten opzichte van de bestaande regelingen. Zo
zal voor tomaten bij invoer het hele jaar rond een heffing gelden. Hierdoor is de bescherming gelijkmatiger over het kalenderjaar verdeeld. In
de bestaande regeling is de import van tomaten in het voorjaar (21 december tot 1 april) vrij. Voor produkten waarvoor geen speciale prijsimportregelingen zijn opgesteld, zal het handelsakkoord geen noemenswaardige gevolgen hebben. Dergelijke groenten en fruitprodukten genieten al zo'n laag beschermingsniveau dat afbraak daarvan nauwelijks
gevolgen heeft. Voor sommige produkten geldt een invoerheffing van
minder dan 4%. Op invoer van die produkten wil de EU een nultarief
toepassen om bij de meer gevoelige produkten het importtarief hoger te
kunnen houden. De Commissie heeft voorgesteld om de tarieven van
verse en verwerkte groenten en fruit in zesjaar met gemiddeld 20% te
verlagen (CEG, 1992a). Dit voorstel, waarin de EU in de loop van 1993
voor een aantal produkten tariefswijzigingen heeft aangebracht, is door
de andere partijen geaccepteerd.
Naast de handelsafspraken zijn ook andere ontwikkelingen in de
nabije toekomst van belang voor de economische mogelijkheden voor de
tuinbouwsector. Te denken valt aan consequenties van de veranderingen
in het EU-landbouw(akkerbouw)beleid, de concessies op het gebied van
de tuinbouwgewassen in de eind 1991 afgesloten associatieverdragen
met Oosteuropese landen, en de economische en politieke toenadering
tot landen uit het Middellandse-Zeegebied waardoor een toenemende
concurrentie van tuinbouwprodukten uit die landen op de EU-markt valt
te verwachten. Gezamenlijk bepalen genoemde ontwikkelingen de perspectieven voor de Europese tuinbouwsector in de nabije toekomst. Daarbij kan de sector mogelijk profiteren van de gesignaleerde kansen die
voortkomen uit de handelsafspraken.
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6. GEVOLGEN VOOR DE INTERNE PRIJZEN
DOOR AFBRAAK VAN DE GRENSBESCHERMING EN REDUCTIE VAN EXPORTSTEUN
6.1 Inleiding
Het handelsakkoord voorziet in een vermindering van de grensbescherming en in exportsteunverlaging waardoor de EU-landbouwsector
meer internationale prijsconcurrentie te duchten krijgt. Dit zou de interne prijzen kunnen doen dalen. Delandbouwhervormingen voorzien in
interne prijsaanpassingen voor een aantal produkten. Bekeken zal worden in hoeverre deze aanpassingen voldoende zijn om aan de invoerkant
prijsonderbieding van buitenlandse aanbieders op de EU markt te voorkomen en in hoeverre de EUin staat zal blijken met lagere restituties per
ton de gewenste hoeveelheden te exporteren. Cruciaal hierbij is de ontwikkeling van de wereldmarktprijs. Eenbeschouwing over veranderingen
in de internationale prijzen gaat daarom vooraf aan de analyse van de
gevolgen van het handelsakkoord voor de interne EU-prijzen.
6.2 Degevolgenvoor de wereldmarktprijzen
6.2.1

Inleiding

In het handelsakkoord geldt 1995tot en met 2000 als overgangsperiode. In de eerste fase van de periode (tot en met 1996) worden aanpassingen in het GLBuitgevoerd,die ook gevolgen voor de prijzen op de
wereldmarkt zullen hebben. In ECAM-berekeningen van de gevolgen van
de herziening van het landbouwbeleid zijn veranderingen van die wereldmarktprijs getaxeerd (Folmer et al., 1993a: 17). Deze taxaties vormen
het uitgangspunt voor de schatting van de gevolgen van het handelsakkoord voor de wereldmarktprijzen. De in ECAM gebruikte wereldmarktprijzen zullen moeten worden bijgesteld voor zover het handelsakkoord
additionele aanpassingen vergt in de handelsposities (van EU zowel als
van andere landen) ten opzichte van "Mac Sharry".
In het Mac Sharry-scenario volgens ECAM worden vrij geringe veranderingen in de wereldmarktprijs verondersteld (zie tabel 6.1). Dit
hangt samen met de eenzijdige liberalisatie van de EU,de voornamelijk
tot de graansector beperkte beleidswijzigingen, en met de veronderstelling dat na 1996 geen verdere prijsdaling en/of volumebeperkingen zullen worden opgelegd. De gevolgen van het GATT-akkoord voor de wereldmarktprijzen zullen groter zijn dan bij unilaterale liberalisatie, omdat
maar liefst 117 landen de handelsovereenkomst tekenen. De invloed op
de wereldmarktprijzen van aanpassingen in de EUzal groter zijn als het
handelsakkoord verdergaande consequenties heeft voor produktie en
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handel dan de herziening van het EU-landbouwbeleid. Voor andere landen zal ingeschat moeten worden welke gevolgen het GATT-akkoord zal
hebben voor hun import- en exportpositie. Inde volgende subparagrafen
wordt de marktsituatie van de belangrijkste produkten beschouwd en
een overzicht gegeven van de te verwachten internationale prijsveranderingen alsgevolg van het GATT-akkoord.
6.2.2

Granen

De EU is de belangrijkste exporteur die door de vermindering van
de exportsteun zoals afgesproken in het GATT-akkoord wordt getroffen.
De noodzakelijke inkrimping van gesubsidieerde export zal evenwel
geen verdere reductie van export teweeg brengen omdat de graanuitvoer door de herziening van het landbouwbeleid meer zal afnemen dan
volgens de handelsafspraak nodig is (zie paragraaf 5.2.1). De daling van
de EU-uitvoer zal een aanbodreactie op de wereldmarkt tot gevolg hebben vanuit de VSwaar snel en gemakkelijk braakliggend areaal in produktie kan worden genomen, en de niet-subsidiërende exportlanden
(Argentinië, Australië). Die aanbodreactie zou ook zonder het GATT-akkoord mogelijk zijn en is dus niet additioneel ten opzichte van
"MacSharry".
Aan de vraagzijde zou nog wel een additioneel effect kunnen optreden. Ten gevolge van de afbraak van de bescherming van de veehouderijsector in tal van landen kan de vraag naar voedergranen dalen
doordat in de betreffende landen de melk- en vleesproduktie minder
aantrekkelijk wordt. In die landen -te denken valt aan landen als Japan
en de zogenaamde Nieuwe Industrielanden (NIC's)- zal ten gevolge van
dalende opbrengstprijzen voor vleesde produktie afnemen. Deconsumptie zal daar echter, mede door de lagere interne prijzen, kunnen stijgen,
waardoor de invoerbehoefte aan vlees zal toenemen. Hierdoor kan elders in landen waar de vleesproduktie veel minder bescherming ondervindt, een toename van de vleesproduktie plaatsvinden met als gevolg
een stijging van de vraag naar voedergranen. Per saldo hoeft er dus
geen additioneel effect op te treden.
6.2.3 Suiker
Suiker is (nog) geen onderwerp van interne beleidsherziening geweest. De gesubsidieerde uitvoer van de EUzal met 340.000 ton moeten
afnemen. Dat is nog geen 2% van de totale internationale suikerhandel.
Omdat sinds de referentieperiode de gesubsidieerde uitvoer is afgenomen, zal het gewicht van de EU-export op de suikermarkt verminderen,
waardoor het internationale prijseffect van een vermindering van gesubsidieerde uitvoer gering zal zijn. Het aanbod van andere belangrijke
aanbieders zal niet of nauwelijks door de GATT-afspraken worden getroffen. Het is zelfs denkbaar dat het aanbod op de wereldmarkt dat
"vrij" wordt verhandeld - i n tegenstelling tot de handel via speciale
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afspraken - in de nabije toekomst groter wordt door de afzetproblemen
die Cuba heeft ten gevolge van het uiteenvallen van de speciale handelsrelaties met de Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie. Daar
staat tegenover dat genoemde importeurs zich meer op de vrije markt
zullen begeven. Volgens de USDA zal de Amerikaanse suikersector geen
produktie- en handelsgevolgen van het GATT-akkoord ondervinden
(USDA, 1992). Per saldo lijkt het handelsakkoord nauwelijks extra gevolgen op de internationale suikermarkt te hebben.
6.2.4

Zuivelprodukten

"Mac Sharry" heeft, in vergelijking tot het GATT-akkoord, geringe
gevolgen voor de handelspositie van de EU-zuivelsector. Het handelsakkoord beperkt de gesubsidieerde uitvoer in het ongunstigste geval met
circa 2,9 miljoen ton en vergroot de potentiële EU-invoer met 1,4 miljoen
ton melkequivalenten. Bovendien zullen de VS-importen met circa 1miljoen ton toenemen. Er komt ruimte op de wereldmarkt voor ruim 5 miljoen ton melkequivalenten: dat is ongeveer een kwart van de wereldhandel. Uitbreiding van de produktie en export op de korte termijn is
alleen mogelijk in Nieuw-Zeeland, waar de gemiddelde produktie de
laatste jaren circa 7,5 miljoen ton melk bedraagt, waarvan ongeveer de
helft wordt geëxporteerd. Op de wat langere termijn zijn er ook mogelijkheden voor een aantal ontwikkelingslanden, en mogelijk ook voor
Oosteuropese landen. In eerste instantie moet rekening worden gehouden met een sterke (additionele) prijsstijging voor zuivelprodukten (zie
bijvoorbeeld ook Roningen, 1992:6en USDA, 1992:18).
Het is plausibel om voor boter afzonderlijk een wereldmarktprijsontwikkeling in te schatten. Eerder (in 5.2.3) is verondersteld dat de EU,
ondanks de extra ruimte die er isvoor gesubsidieerde uitvoer, niet meer
boter gesubsidieerd zal trachten af te zetten op de wereldmarkt dan de
afgelopen jaren het geval is geweest. Alleen wanneer de interne boterconsumptie de komende jaren sterk terugvalt en voor de boterimporten
in het kader van de minimale markttoegang ook geen afzetmarkt binnen de EUaanwezig is,zal een extra inspanning om boter op de wereldmarkt af te zetten waarschijnlijk zijn. Vooralsnog is het doortrekken van
de trendmatige ontwikkeling van de wereldmarktprijs voor boter het
meest aannemelijk.
6.2.5

Rundvlees

Het handelsakkoord heeft voor de EU geen additionele gevolgen
voor de in- en uitvoer van rundvlees: het EU-aanbod op de wereldmarkt
blijft nagenoeg stabiel. Andere belangrijke exporteurs worden niet getroffen door de handelsafspraak. Wereldwijd kan de vraag toenemen
wanneer landen waar steun aan de veehouderijsector zal moeten worden afgebouwd, meer gaan importeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Japan en de rijkere ontwikkelingslanden. Daardoor iseen gering additio37

neel prijseffect voor rundvlees waarschijnlijk. Bij liberalisatie wordt een
produktietoename verwacht en vindt mogelijk op termijn een uitbreiding van de uitvoer plaats door Argentinië, Brazilië en Australië.
6.2.6

Veranderingen in de wereldmarktprijzen na de handelsafspraak

In tabel 6.1 is aangegeven welke veranderingen in de wereldmarktprijzen volgens het ECAM-scenario worden verwacht wanneer de landbouwhervormingen worden doorgevoerd (het Mac Sharry-scenario volgens Folmer et al. 1993a) en wat de veranderingen volgens eigen inschattingen zullen zijn wanneer een scenario wordt doorgerekend waarin zowel de herziening van het EU-landbouwbeleid als het handelsakkoord worden meegenomen. De prijsveranderingen worden weergegeven in reële termen.
Voor de zuivelprodukten en rundvlees worden additionele prijseffecten op de wereldmarkt verwacht als gevolg van het handelsakkoord.
Vergeleken met de verwachtingen onder het Mac Sharry-scenario zullen
de prijzen voor andere zuivelprodukten dan boter waarschijnlijk fors
toenemen. De internationale prijs voor rundvlees stijgt licht na de
implementatie van de handelsafspraak waar ten gevolge van de landbouwhervorming nog wordt uitgegaan van een onveranderde prijs. De
internationale prijzen van andere produkten zullen dalen, met uitzondering van de graanprijzen die met 0,5% per jaar zullen stijgen.

Tabel6.1 Procentuelejaarlijkse groeivoet vanreële wereldmarktprijzen over de
periode1995-2000
Produkt
Tarwe
Voedergranen
Rijst
Suiker
Oliën en vetten
Eiwitrijke veevoeders
Zetmeelrijke veevoeders
Boter
Zuivelprodukten, excl. boter
Rundvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees en eieren
Niet-landbouw handelsprodukten

"MacSharry" a)
+0,54
+0,54
-0,50
-0,50
-0,50
-1,26
-1,26
-0,20
-0,26
-0,05
-0,26
-0,50
-0,50
0,00

"Mac Sharry plus GATT"
idem
il

"
"
"
il

M
•i

+3,00
+0,50
idem
ii
ii

"

a) "Mac Sharry" volgens Folmer et al. 1993a, tabel 3.1 (periode 1992-2002),
"Mac Sharry plus GATT" volgens eigen inschattingen zoals beargumenteerd in
paragraaf 6.2.1 t/m 6.2.5.
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Teneinde de procentuele veranderingen om te zetten in prijzen
uitgedrukt in ECU's per ton, is het nodig de hoogte van de wereldmarktprijzen te weten in 1995, het startjaar van de overgangsperiode. Als uitgangspunt voor de internationale prijsontwikkelingen is gebruik gemaakt van de meest relevante EU-handelsprijzen in 1989-91; die zijn berekend op basisvande Eurostat-handelsstatistieken.
Om de voor de EU relevante wereldmarktprijzen vast te stellen in
2000, istot en met 1995 (overgang 1994 naar 1995) de prijsontwikkeling
volgens het Mac Sharry-scenario gevolgd, voor 1996 (overgang van 1995
naar 1996) en volgende jaren is het percentage van het Mac Sharry plus
GATT-scenario aangehouden. Dit leidt tot een overzicht van de relevante
handelsprijzen in 2000zoalsweergegeven intabel 6.2.
Tabel6.2 Relevante EU-handelsprijzen in 1989-91 en na volledige implementatievan hethandelsakkoordin2000a) (ECU/ton)
Produkt

Tarwe
Voedergranen (mais)
Witsuiker
Boter
Mager melkpoeder
Rundvlees

RelevanteEU- •importprijs

Relevante EU-exportprijs

1989-91

1989-91

155
124
453
2.423
1.297
3.787

2000
162
130
433
2.394
1.535
3.902

109
90
267
1.577
1.528
1.335

2000
115
94
256
1.558
1.808
1.376

a)Deprijzenvoor2000zijn reëlehandelsprijzen.
Nu de relevante EU-handelsprijzen voor de belangrijkste marktordeningsprodukten zijn geschat, wordt in de volgende paragrafen aangegeven of afbraak van grensbescherming en exportsteun verdere prijsverlagingen nodig maken dan die welke in het vooruitzicht zijn gesteld in het
kader van de herziening van het EU-landbouwbeleid. Allereerst zal worden gekeken of de afbraak van de tariefequivalenten mogelijkerwijs
leidt tot prijsonderbieding van buitenlandse aanbieders op de EU markt.
Vervolgens zal worden bekeken of de lagere restituties per ton gevolgen
hebben voor de hoogte van de interne prijzen.
6.3 Gevolgen voor de interne prijzen van de afbraak van de grensbescherming
Door tarificatie en vervolgens afbouw van de tarieven wordt de bestaande bescherming tegen prijsconcurrentie vanuit derde landen voor
een deel afgebroken. De vermindering van die bescherming kan de in-
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voer uit derde landen vergemakkelijken en de interne prijzen onder druk
zetten.
In het door de EUin de onderhandelingen ingebrachte "Schedule of
commitments" document isvoor een groot aantal Produkten de hoogte
van het tariefequivalent (TE) berekend 1). De TE is gebaseerd op het
verschil tussen de interne EU-prijs en de wereldmarktprijs over de periode 1986-88.Als interne prijs isde relevante interventieprijs genomen plus
10% (de zogenaamde communautaire preferentie); de externe prijs is
gekozen uit internationale marktnoteringen en is meestal de laagst mogelijke in de referentieperiode. De EU profiteert bij een aantal Produkten (granen en zuivel) van de lage wereldmarktprijzen die in de referentieperiode golden.Sinds de periode 1986-88 zijn de interventieprijzen
van een aantal Produkten in de EUverlaagd. Hierdoor is het "gat" tussen de geldende interventieprijs en de internationale prijs in de meeste
gevallen kleiner geworden dan in de basisperiode. Het tariefequivalent
geeft daardoor een grotere bescherming aan dan op basis van het verschiltussende huidige interne enexterne prijs afgeleid kanworden.
De effectieve bescherming is afhankelijk van de actuele wereldmarktprijs. Immers, de (minimale) invoerprijs is gelijk aan de wereldmarktprijs plus het tariefequivalent. De wereldmarktprijzen in 2000 zijn
in tabel 6.2 in reële termen weergegeven. Deafbouw van het tariefequivalent vindt plaats in vaste nominale bedragen per jaar. In kolom 2 van
tabel 6.3 worden de nominale tarieven getoond, die in 2000 nog zijn
toegestaan. Vervolgens is in kolom 3 het tarief gedefleerd met 3% per
jaar om de reële invoerprijs te bepalen. Ondanks de afbraak van de tariefequivalenten zal de prijsconcurrentie uit derde landen niet of nauwelijks toenemen (zie tabel 6.3). Omdat bij alle in de tabel getoonde Produkten de invoerprijs ver boven de EU-interventieprijs ligt, oefent het
GATT-akkoord vanuit de invoerkant geen verdere druk uit op de interne
prijzen van deze produkten.
Wel kan door de omzetting van het systeem van de variabele invoerheffingen in vaste tarieven een schommeling in de wereldmarktprijs
directer doorwerken in de invoerprijs, waardoor deze tijdelijk hoger
maar ook lager kan zijn dan op basis van de trend mag worden verwacht. Het verschil tussen de minimale invoerprijs en de interventieprijs
is echter zo groot dat een scherpe internationale prijsdaling nodig is om
de invoerprijs een bedreiging te laten zijn voor het niveau van de interventieprijzen. Bovendien treedt de zogenaamde vrijwaringsclausule in
werking als de EU-invoerprijs meer dan 10% beneden de gemiddelde invoerprijs van 1986-88 komt. Doordat de wereldmarktprijzen voor de

1)
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Eeneerste "Scheduleof commitments" werd infebruari 1992aande GATT
aangeboden. Voor een aantal produkten is de TE later opnieuw vastgesteld.Hetlaatsteaanbodopdit punt isweergegeven in hetdocument "EC
offer onAgriculture",gedateerd 14 december1993.

meeste Produkten veel lager zijn dan de EU-invoerprijzen, kan de clausule snel effectief worden (CEG, 1992:tabel B.2).

Tabel6.3 EU-tariefequivalenten (TE) voor een aantal belangrijke marktordeningsprodukten en de vergelijking tussen de invoer- en interventieprijzen in 2000 (ECU/ton)
Produkt

Tarwe
Voedergranen (mais)
Witsuiker
Boter
Mager melkpoeder
Rundvlees

TE
1995
149
147
524
2.962
1.485
2.763

TE2000a)

Invoerprijs
in 2000 b)

nominaal

reëel

95
94
419
1.896
950
1.608

77
76
339
1.531
770
1.299

239
206
772
3.971
2.305
5.201

Interventieprijs c) in 2000
121
121
640
3.356
2.076
3.519

a) Nominale tarieven volgens CEG, 1993, reële waarde op basis van 3% inflatie
per jaar; b) Gelijk aan EU-invoerprijs (zie tabel 6.2) plus het reële tariefequivaient; c) Voor granen, boter en rundvlees zijn de prijzen van 1991-92 aangepast
met respectievelijk 35%, 5% en 15% als uitvloeisel van de interne beleidsherziening en gelden voor 1995-96; voor suiker en mager melkpoeder zijn de prijzen van 1991-92 gepresenteerd omdat geen aanpassing is voorzien. Verondersteld isdat de interventieprijzen reëel constant blijven. De interventieprijzen zijn
normaliter weergegeven in groene ECU's maar hier ter wille van de vergelijkbaarheid met de invoerprijzen omgerekend tot zogenaamde budget-ECU's.
Daarvoor zijn de interventieprijzen met 1,207 vermenigvuldigd.
Bronnen: CEG, 1993, supporting table 1voor TE 1995; Agra Europe voor (berekening van) de interventieprijzen.

6.4 Gevolgen voor de interne prijzen door vermindering van de exportsteun
Aan de uitvoerkant moet de exportrestitutie het verschil tussen interne en externe prijs kunnen overbruggen; zo niet, dan zal de interne
prijs moeten dalen om te kunnen exporteren. Door de al voorziene daling van de interne tarweprijs naar 121 ECU/ton (100 in groene ECU's) in
1995-96, wordt het verschil met de wereldmarktprijs al veel kleiner ten
opzichte van de situatie in 1986-88. De beschikbare exportrestitutie bedraagt in 2000 85 ECU/ton, genoeg om pas bij de extreem lage wereldmarktprijs van 36 ECU/ton een bedreiging voor de interne tarweprijs te
vormen (zie tabel 6.4). De verlaging van de beschikbare restituties veroorzaakt dus geen extra druk op de EU-tarweprijs. Deze conclusie kan
ook met betrekking t o t de andere Produkten worden getrokken. Dat
geldt ook voor rundvlees, alhoewel de minimale aanbiedprijs van de EU
boven het EU-exportprijsniveau uitkomt. Aangezien niet de interventieprijs maar de interventie-aankoopprijs (80% van de interventieprijs) of

41

zelfs de interne marktprijs (welke kan zakken tot 60% van de interventieprijs) relevanter zijn voor de vaststelling van de EU-aanbiedprijs, zal de
vermindering van de exportsteun niet leiden tot verdere verlaging van
de interne rundvleesprijs.
Tabel6.4 Vergelijking van de minimale EU-aanbiedprijs met de relevante EUexportprijs aanhet eind vande overgangsperiode in 2000 (ECU/ton)
Produkt

Tarwe
Voedergranen (mais)
Witsuiker
Boter
Mager melkpoeder
Rundvlees

interventie
prijsa)
121
121
640
3.356
2.076
3.519

Maximale
restitutie b)
85
88
389
2.317
975
1.542

Minimale
EUaanbiedprijs

RelevanteEUexportprijsc)

36
33
251
1.039
1.101
1.977

115
94
256
1.808
1.476
1.376

a) In budget-ECU's (= groene ECU x 1,207); b) Zie Bijlage, tabel B.4; c) Zie tabel 6.2.

De hoogte van de exportrestituties voor de in tabel 6.4 aangegeven
Produkten geeft geen aanleiding tot een verlaging van de interne prijzen. Op basis van deze berekeningen is het GATT-akkoord voor wat betreft de afspraken over de vermindering van de exportrestituties verenigbaar met het herziene EU-landbouwbeleid.
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7. GEVOLGEN VAN HET HANDELSAKKOORD
VOOR DE UITVOER VAN KAAS
7.1 Omvangvan het probleem
In het voorgaande is het effect van de handelsafspraken aangegeven na de volledige doorwerking van de verlaging van de tariefequivalenten en exportrestituties in 2000. Daarbij is geconstateerd dat, mede
door de effecten van de interne beleidswijzigingen, de meeste landbouwsectoren in de EUgeen negatieve gevolgen van het akkoord zullen
ondervinden. Een mogelijke uitzondering hierop vormt de zuivelsector.
Een belangrijke ontwikkeling die voor een korte-termijn effect van de
overeenkomst zorgt, is de ontwikkeling van de uitvoer (en de daarmee
gepaard gaande restituties) in de jaren tussen de referentieperiode en
het startjaar van het akkoord, 1995 1). De feitelijke reductieverplichtingen in 1995 worden bepaald door de situatie in 1994. Wanneer in dat
jaar de uitvoer qua volume en uitgaven (ver) boven het gemiddelde
niveau van de referentieperiode uitkomt, zal de reductie meer dan
evenredig moeten zijn om het voor 1995 afgesproken niveau te bereiken. Gezien de uitvoerontwikkeling sinds de basisperiode 1986-90 zal de
gesubsidieerde uitvoer van kaas in 1995 met een veel hoger percentage
moeten worden gereduceerd. Vanwege dit punt is in de laatste fase van
de finale onderhandelingen de mogelijkheid van geleidelijke reductie
gecreëerd. Daardoor zal de vereiste daling van de gesubsidieerde
exporthoeveelheid in het eerste jaar minder groot zijn dan wanneer
wordt gerefereerd aan de periode 1986-90. De maximale uitvoer die
gepaard mag gaan met subsidies in het eindjaar blijft gehandhaafd op
het niveau dat eerder was afgesproken, namelijk 2 1 %minder dan het
1986-90 niveau. Daarmee zal de gesubsidieerde kaasexport de komende
jaren toch sterk terug moeten. Door de voor de kaasmarkt relevante
factoren te inventariseren, kan de omvang van het probleem bij de
kaasuitvoer in 1995en volgende jaren ingeschatworden.
Het gesubsidieerde exportvolume van kaasvan de EUbedroeg in de
periode 1991-92 427.000 ton 2). Deze moet worden teruggebracht tot
305.000ton in 2000. Deafbouw van 120.000ton moet vanaf 1995plaatsvinden in jaarlijkse stappen van 20.000 ton (zie Bijlage, tabel B.1). De
gesubsidieerde uitvoer bedroeg in 1992 421.000 (zie tabel B.5 in de Bij-

1)
2)

Heteerste implementatiejaar voorwat betreft deexportvolumeverplichtingenzal 1/7/1995- 1/7/1996(melkprijsjaar) zijn.
De totale export bedroeg in 1991 en 1992 respectievelijk 483.000 en
466.000ton (zie ooktabel4 in de Bijlage). Eendeelwordt dus uitgevoerd
zonderrestituties.
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lage). Als in 1993 en 1994 de gesubsidieerde uitvoer groter is dan in
1992, zal die toename ook in 1995 onderwerp zijn van de korting en valt
de reductieverplichting in het eerste jaar van de overgangsperiode dus
hoger uit. Gezien de voortdurende produktiegroei van kaas in de EUis
dat zeer waarschijnlijk.
De kaasproduktie is sinds 1987 gemiddeld per jaar 125.000 ton gegroeid (ZMP, 1992). Op de interne markt is de laatste jaren sprake van
een groei van de consumptie van gemiddeld circa 75.000ton perjaar (zie
tabel 6.4). Bij onveranderde trends in zowel produktie als consumptie
neemt het te exporteren overschot elk jaar toe met circa 50.000 ton.
Waarschijnlijk zal dan ook de geëxporteerde hoeveelheid in 1993 en
1994 hoger liggen dan het niveau van 1992. Een gelijkblijvende groei
van de consumptie op de interne markt biedt in dezesituatie onvoldoende soelaas voor de kaasafzet. Daar komt nog bij dat een deel van de interne consumptiegroei als gevolg van de handelsafspraak aan buitenlandse aanbieders kan toevallen (maximaal 17.000 ton per jaar, zie tabel B.3 in de Bijlage). Er blijft dus wel enige extra afzetruimte op de
interne markt over voor de groeiende binnenlandse kaasproduktie, namelijk rond de 60.000 ton per jaar. De vraag is of hierdoor de kaasproduktie in de EUop dezelfde voet kan blijven groeien. Rekening houdend
met de verplichting de gesubsidieerde uitvoer met 20.000 ton terug te
brengen en daarbij de extra invoer van 17.000 ton optellend, stelt het
jaarlijkse produktie-overschot van 50.000 ton de EUvoor de opgave ten
opzichte van 1992 in 1995 voor zo'n 140.000 ton kaas afzetmogelijkheden te zoeken waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van exportrestituties. Aan de reductieverplichting in 1995 kan deels worden voldaan door de volledige integratie van de Canarische Eilanden
(14.000ton). Ook door de toetreding van (een aantal) EFTA-landen
(34.000 ton) per 1 januari 1995, zal het probleem het eerste jaar iets
worden verlicht. Toch zal na aftrek van deze beide reducties de gesubsidieerde kaasexport in 1995 nog 90.000 ton moeten afnemen om aan de
verplichtingen te voldoen. Daarmee lijken de beperkingen die worden
gesteld aan de gesubsidieerde kaasexport consequenties te hebben voor
de kaasproduktie in deEU.
7.2 Mogelijke oplossingenvoor het uitvoerprobleem
Of de groei van de kaasproduktie in de EUonverminderd door kan
gaan, hangt af van de mogelijkheden om zonder restituties op de wereldmarkt af te zetten. Op een aantal belangrijke afzetmarkten lijken
daarvoor mogelijkheden aanwezig. Zo werd vanuit de EU in 1991 zo'n
70.000 ton kaas tegen een verhoudingsgewijs hoge exportprijs en met
behulp van geringe restituties naar de VS geëxporteerd. Ook uitvoer
naar enkele andere landen (Canada, Japan) vindt plaats zonder veel restituties. Een deel van die export - het gaat in 1992 om maximaal
45.000ton kaas- vindt al plaats zonder restituties, en is dus ook geen
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onderwerp van de verplichte reductie. Wanneer de EU in staat zou zijn
om al in het begin van de overgangsperiode de uitvoer naar landen met
een verhoudingsgewijs hoge exportprijs in standte houden (of eventueel
zelfs uit te breiden) zonder daarbij restituties te gebruiken, zou het
exportprobleem in 1995 weliswaar verminderen, maar ook dan moet de
productiegroei wel naar benedenworden aangepast.
Het is waarschijnlijk dat ook op de langere termijn (vanaf 1995) de
produktiegroei naar beneden moet worden aangepast, omdat bij onveranderde trends de groei van de produktie de consumptiestijging elk jaar
met 50.000 ton overtreft, terwijl de mogelijkheid tot gesubsidieerde
export jaarlijks met 20.000 ton afneemt. Voortdurende produktiegroei
zou slechts mogelijk zijn wanneer de EUin staat is de ongesubsidieerde
kaasexport vanaf 1995jaarlijks met zo'n 70.000 ton te vergroten. En dat
is onwaarschijnlijk, ook al wordt rekening gehouden met het feit dat
ook derde landen hun gesubsidieerde export moeten inkrimpen. Daar
staat tegenover dat de produktiegroei vermoedelijk evenmin zou kunnen
worden voortgezet bij afwezigheid van een handelsovereenkomst in verband met verzadiging op interne en externe markten. De vermindering
van de groei kan dus niet geheel op het conto van het handelsakkoord
worden geschreven.
Een toenemend deel van de melkplas in de EUwordt verwerkt tot
kaas; sinds 1987 wordt elk jaar gemiddeld 1 miljoen ton meer melk tot
kaas verwerkt. Het aandeel bedroeg in 1991 4 1 %(ZMP, 1992). Kaas bepaalt daardoor voor een belangrijk deel de melkprijs. Wanneer de sector
met verminderde uitvoermogelijkheden wordt geconfronteerd en omschakeling naar andere markten en/of andere produkten nodig is, tast
dat de uitbetaalcapaciteit van de verwerkende industrie aan. Belangrijk
isof de industrie uitwijkmogelijkheden heeft naar de groep "overigezuivelprodukten" waar in het recente verleden een consumptiegroei is geconstateerd (zie tabel 6.4) en waarvan de Commissie eenjaarlijkse groei
van 1% per jaar ofwel 300.000 ton melkequivalenten voorziet (CEG,
1992b). Mede hierdoor zijn precieze effecten voor de melkprijs vooralsnog niet aan te geven. Wel kan worden opgemerkt dat het eventuele
prijseffect in de afzonderlijke EU-lidstaten kan verschillen. DeNederlandsezuivelindustrie heeft wat dit betreft geen ongunstige positie.
7.3 Degevolgenvan het handelsakkoord voor de Nederlandse zuivel
De leveringen aan de zuivelindustrie in Nederland bedroegen in
1992 10,5 miljoen ton melk. In toenemende mate wordt de Nederlandse
melkplas verwerkt tot kaas; sinds 1987 is het aandeel van kaas toegenomen van 42% naar 51 à 52% in 1992,terwijl het aandeel van boter en
mager melkpoeder steeds kleiner wordt (ZMP, 1992: 167). In tonnen
steeg de kaasproduktie in die periode met ruim 75.000tot 633.000ton in
1992. Een steeds groter deel van de produktie (in 1992 circa 80%) gaat
over de grens. De belangrijkste afzetmarkten zijn andere EU-lidstaten,
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vooral Duitsland, Frankrijk, België en Italië. Op zowel de EU-markt als de
niet-EU-markt isde kaasafzet gestegen (zie tabel 7.1). De afhankelijkheid
van markten buiten de EU is daarbij iets toegenomen: van elke 100 kg
kaas die in 1991-92 werd geëxporteerd, ging 20 kg naar een niet-EUland, in de periode 1986-90 was dat nog 18 kg. Overigens is het belang
van de uitvoer naar niet-EU-landen in de totale uitvoer van andere
zuivelprodukten dan kaasveel groter (zie tabel 7.1).
De belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse kaas buiten de EU
zijn in 1991 en 1992de VS(22.500 ton) en Japan (10.000 ton). Met name
naar de VSkan kaastegen relatief hoge prijzen worden uitgevoerd. Ook
werd in 1992 zo'n 9.300 ton kaas richting Canarische Eilanden geëxporteerd, dat in de overgangsperiode niet meer als handel met derde landen wordt beschouwd. Nederland exporteert geen grote hoeveelheden
naar EFTA-landen: jaarlijks 5 à 6.000 ton. De uitvoer met bestemming
Noord-Afrika (Egypte) en het Midden-Oosten betreft zo'n 10.000 tot
12.000ton perjaar en gaat gepaard met flinke restituties.
In de GATT-overeenkomst is de EU als één partij verplichtingen
aangegaan. De verdeling van de bijdragen in de exportreductie en de
markttoegang over de lidstaten is een interne EU-aangelegenheid, waarover nog geen afspraken zijn gemaakt. Voor het bepalen van de gevolgen van de afspraken ten aanzien van de verminderde exportsteun voor
Nederland is vooralsnog verondersteld dat elke EU-lidstaat zijn gesubsidieerde uitvoer ten opzichte van de basisperiode met 2 1 %zal moeten
reduceren. In verband met de groei van de kaasuitvoer moet de Nederlandse gesubsidieerde uitvoer ten opzichte van het gemiddelde van
1991-92 met tenminste 39.000ton worden teruggebracht (tabel 7.1). Die
39.000 ton komt overeen met 10% van de export van Nederland naar
andere EU-lidstaten. In 1995 mag nog 90.000 ton kaas met behulp van
restituties worden afgezet. Gerelateerd aan het uitvoerniveau van 1992
(101.000 ton) moet de uitvoer in het eerste jaar met 11.500ton worden
aangepast.
Op basis van de exportcijfers die bekend zijn tot en met augustus
1993, zal de Nederlandse kaasuitvoer naar niet-EU-landen in 1993 waarschijnlijk 6% hoger uitvallen dan in 1992.Wanneer 1994eenzelfde beeld
gaat geven, is de in 1995 aan te passen hoeveelheid gesubsidieerde export met circa 12.000 ton toegenomen tot in totaal 23.000 ton. In het
geval dat de verplichting ten aanzien van de exportreductie van
23.000ton kaas alleen door de integratie van de Canarische Eilanden
naar beneden kan worden gebracht, resteert nog 14^000ton kaas (ofwel
circa 100.000 ton melk) waarvoor alternatieve markten moeten worden
gezocht. Hoe meer op de interne markt en/of ongesubsidieerd in derde
landen kan worden afgezet, deste kleiner de benodigde produktie-aanpassing. Uit de toename van de uitvoer naar andere EU-lidstaten blijkt
dat Nederland profiteert van de groei van de kaasconsumptie in de EU.
Hieruit mag worden afgeleid dat de Nederlandse kaas een sterke concurrentiepositie bezit op de interne markt, hetgeenvoor de nabije toekomst
vertrouwen wekt voor de afzetmogelijkheden binnen de EU.Er zijn ook
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mogelijkheden voor de Nederlandse kaas om ondanks verminderde exportsteun naar een aantal belangrijke afzetmarkten buiten de EU t e
blijven exporteren. Ruim een derde van de Nederlandse uitvoer naar
derde landen gaat namelijk naar afzetmarkten met een relatief hoog
prijsniveau (VS, Japan, EFTA-landen). Wanneer die uitvoer ook in geval
van minder exportsteun kan blijven plaatsvinden in de periode na 1995,
bestaat geen grote en directe noodzaak voor vermindering van de produktiegroei van kaas in Nederland. Wel moet rekening worden gehouden met een prijsdaling wanneer kaas zonder restituties zal worden aangeboden, maar hoe groot die zal zijn is niet te voorzien. In het geval van
een minder gunstige ontwikkeling op de Nederlandse afzetmarkten, zal
het uitvoerprobleem knellender worden en zijn wellicht wel produktieaanpassingen nodig. Maar ook voor de Nederlandse zuivelindustrie geldt
dat, wanneer de groei van de kaasproduktie pas op de plaats moet maken, alternatieven voorhanden zijn bij produkten waarvan de consumptie groeit. Zo'n omschakeling kan wel negatieve gevolgen voor de melkprijs hebben.

Tabel7.1 Het belang van de wereldmarkt voor een aantal zuivelprodukten a),
voortgebracht door de Nederlandse zuivelindustrie en de gevolgen
vande daling vandegesubsidieerdeexport naar de wereldmarkt met
21% (x 1.000 ton)
Produkt

O)
Produktie
1991-92

(2)
Export naar
niet-EU

(3)
Maximaal
gesubsidieerde
export

EU

(4)
Exportdaling in
2000 t.o.v.
91/92

86-90 91/92 86-90 91/92
Boter
Mmp b)
Kaas
Vmpc)
Condens

156
50
622
153
397

206
152
74
247
249

110
76
97
197
200

131
43
332
14
132

142
32
393
13
120

163
120
58
195
197

-53
-44
39
2
3

a) De produktgroep "andere zuivelprodukten" isdoor zijn heterogeniteit buiten
beschouwing gelaten. Bij de intra-handel is de groep van wezenlijk belang,
maar niet bij de handel met derde landen; b) Mager melkpoeder; c) Vol melkpoeder.
Bronnen: PZ, Statistisch Jaarverslag 1993 voor produktiegegevens; Eurostat (EXMIS)voor handelscijfers.

Geconcludeerd moet worden dat voor de Nederlandse zuivelindustrie de verminderde exportsteun bij uitvoer naar de wereldmarkt vooral
voor kaas van grote betekenis is.Voor de gevolgen voor de produktie en
de prijzen van zuivelprodukten zal eerst gekeken moeten worden of de
export van met name kaas, vol melkpoeder en condens naar andere EU47

lidstaten vergroot kan worden. Zeker op de wat langere termijn is meer
afzet naar andere lidstaten mogelijk. In het eerste jaar van de overgangsperiode kan de Nederlandse kaasindustrie hinder ondervinden van
verminderde exportsteun; waarschijnlijk zal de groei van de kaasproduktie moeten worden afgeremd, maar de aanpassingen zullen beperkt kunnen blijven. De gevolgen voor de melkprijs zijn moeilijk te overzien,
maar lijken vooralsnog ook beperkt te kunnen blijven.
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8. SLOTSOM:CONSEQUENTIES VAN HET
GATT-AKKOORD
Door het onlangs afgesloten handelsakkoord zal de EUin de nabije
toekomst minder mogen exporteren met behulp van restituties en meer
moeten importeren. De uit deze handelsafspraken resulterende volumeeffecten kunnen in het geval van de belangrijkste marktordeningsprodukten (granen, suiker, zuivelprodukten en rundvlees) opgevangen worden door een toename van de interne consumptie. Voor granen geldt
bovendien dat de produktiegroei afneemt alsgevolg van de maatregelen
die in het kader van de EU-beleidshervormingen zijn genomen. De zuivelproduktie hoeft in zijn totaliteit niet extra in te krimpen. Wel zal
mede door de reductieverplichtingen bij de gesubsidieerde kaasuitvoer
de groei van de kaasproduktie in de EU naar beneden moeten worden
aangepast. Hierdoor is een omschakeling in de produktiecapaciteit van
de verwerkende industrie nodig. Dit laatste kan consequenties voor de
melkprijs hebben,die per EU-lidstaat kunnen verschillen. In het geval van
Nederland ziet het er vooralsnog naar uit dat de eventuele produktieaanpassingen gering en de prijseffecten klein zullen zijn.
Ondanks de afbraak van de invoerbelemmeringen blijft de grensbescherming goeddeels in stand. De afbouw ervan leidt niet tot verlaging
van de interne prijzen. De exportsteunvermindering resulteert ook niet
in lagere prijzen, ofschoon een voorbehoud moet worden gemaakt bij
de melkprijs. Voor zover de interne prijzen in het kader van de herziening van het EU-landbouwbeleid zijn aangepast, zijn deze op een
zodanig niveau gezet dat een verdere verlaging als gevolg van de GATTafspraken niet noodzakelijk lijkt. Bovendien zorgt de zogenaamde
vrijwaringsclausule ervoor dat extreme dalingen van de EU-importprijs
voor een belangrijk deel kunnen worden opgevangen door variabele
importheffingen.
Naast de onzekerheid omtrent de precieze gevolgen van de handelsafspraken voor de zuivelsector, zijn eveneens de consequenties van
het handelsakkoord voor de intensieve veehouderij en de tuinbouwsector niet exact aan te geven.Twijfelachtig isof de afbraak van de exportsteun kan worden goedgemaakt door de kostprijsverlaging vanwege
goedkoper veevoer en het verbeteren van de markttoegang tot derde
landen. Met name de export van pluimveevlees kan daardoor in de
eerstejaren van het akkoord lager zijn dan in de meest recentejaren het
geval is geweest. Voor de tuinbouw worden over het algemeen de gevolgen van verminderde exportsteun en daling van de grensbescherming
niet als negatief gezien, maar lijkt de tak te kunnen profiteren van de
verbeterde markttoegang tot andere landen. Voor zowel de intensieve
veehouderij als de tuinbouw kunnen in verband met hun sterke internationale concurrentiepositie extra uitvoermogelijkhedenontstaan.
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Omdat ten aanzien van volumes en prijzen de gevolgen van het
handelsakkoord voor vrijwel alle produkten beperkt of marginaal zijn,
kan worden geconcludeerd dat de agrarische inkomens niet of nauwelijks door het handelsakkoord beïnvloed zullen worden. De analyse van
de gevolgen voor de belangrijkste marktordeningsprodukten wijst op
geen of zeer beperkte nadelige inkomensgevolgen. Mochten die zich in
de nabije toekomst toch voordoen, dan is in beginsel compensatie
mogelijk. Het is immers geoorloofd de sector te ondersteunen met
inkomenstoeslagen want die vallen in de groene doos. Omdat de
berekende AMS na de beleidshervorming ver beneden het plafond blijft,
zou zelfs meer prijssteun mogelijk zijn.
De gevolgen van het akkoord voor de budgettaire uitgaven zullen
ten opzichte van de landbouwherzieningen beperkt zijn. In verband met
de verlaging van de interne prijzen en deverwachtingen ten aanzien van
de te exporteren hoeveelheden voorziet de landbouwhervorming in een
forse daling van de uitgaven aan exportrestituties. De daling van de exportsteun aan de zuiveluitvoer (1,1 miljard ECU,zie Bijlage, tabel B.2) is
een additionele besparing ten opzichte van die welke reeds door de
landbouwhervorming wordt voorzien. Daar staat tegenover dat inkomsten uit de heffing van importtarieven extra zullen dalen ten opzichte
van de begroting. Een precies overzicht daarvan en daarmee van detotale budgettaire consequenties valt nu nog niet te geven.
Ofschoon de gevolgen beperkt zijn en de Commissie nauwelijks additionele maatregelen behoeft te treffen om het eigen landbouwbeleid
in overeenstemming te brengen met het handelsakkoord, zorgt het
handelsakkoord wel voor een inperking van de beleidsruimte van
"Brussel". Waar voorheen afzet naar de wereldmarkt als een soort
overloop van de interne marktsituatie kon worden beschouwd en ongeacht de wereldmarktsituatie aldaar kon worden afgezet met restituties,
is men in de nabije toekomst beperkter in de bewegingsruimte: er mag
niet langer onbeperkt met subsidies naar derde landen worden geëxporteerd.
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TabelB.1 Verplichte reductie vandegesubsidieerde uitvoervande EU(in 1.000 ton)
Produkt
Tarwe en -bloema)
Voedergranen
Rijst
Olijfolie
Suiker
Boter(-olie)
Mager melkpoeder
Kaasa)
Andere zuivelprodukten a)
Rundvlees b)
Varkensvlees
Pluimveevleesa)
Eieren a)
Wijn (1.000hl)
Groente enfruit (vers)
Groente enfruit (verwerkt)
Ruwetabak a)
Alcohol (1.000 hl)

Gemiddeld Gemiddeld
91-92
86-90
20.255
12.199
173
112
1.299
273
264
427
1.206
1.179
490
470
112
2.954
1.039
190
205
1.185

17.008
12.625
184
148
1.617
463
308
386
1.188
1.119
509
368
105
3.080
1.148
201
143
1.452

1995

2000

19.118
12.183
177
143
1.560
447
297
407
1.161
1.058
491
440
107
2.972
1.108
194
190
1.401

13.436
9.973
145
117
1.277
366
243
305
938
817
402
291
83
2.455
907
159
113
1.147

a) Referentieperiodewordt 1991-92;b) Referentieperiode 1986-92.
Bron:CEG,1994,supportingtable11.
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Jaarlijkse
stappen
-1.137
-442
-7
-5
-57
-16
-11
-20
-45
-60
-18
-30
-5
-108
-40
-7
-16
-51

TabelB.2 Exportsubsidies (inmiljoen ECU): gemiddeldenin het verleden(1986-90en/of
1991-91) énmaxima(in2000)perprodukt vande EU
Produkt

Reductie exportsubsidies
(36% vangem. 1986-90)

Maximale exportsubsidies in 2000

642
497
1.139

1.141
883
2.024

62
86
32
776

22
31
12
279

40
55
20
497

1.325
370
439

477
133
158

848
237
281

363
1.131

645
2.011

708
63
51
822

1.260
113
92
1.465

Exportsubsidies
1986-90 1991-92 a)

Tarwe
Voedergranen
Totaal granen
Rijst
Olijfolie
Koolzaad
Suiker

1.783
1.380
3.163

2.255

Boter(-olie)
Mager melkpoeder
Kaas
Andere zuivelprodukten
Totaal zuivel

1.008
3.142

Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Totaalvlees

1.968
183
143
2.287

2.029

Eieren
Totaal dierlijk

40
5.469

112

14
1.969

26
3.501

63
103
15
37
150
573

108

23
37
5
13
54
206

40
66
10
24
96
367

Ruwetabak
Fruit/groentevers
Fruit/groenteverwerkt
Wijnb)
Alcohol b)
Non-annex II

550

147

a) Alleen weergegeven als gebruik gemaakt wordt van de referentieperiode 1991-92; b)
In 1.000 hectoliters.
Bron:CEG,1994,supportingtable 11, eneigenberekeningen.

57

TabelB.3 Extrainvoerin 2000 (x 1.000ton) ten opzichtevanhetjaarlijkse gemiddelde
in 1986-88in de EUten gunstevande afspraak 5% vanhet interneverbruik
teimporteren
Produkt

Invoer
(1.000t)

Tarwe
Voedergranen
Totaal granen(exclusief rijst)
Witsuiker
Oliënenvetten
Mager melkpoeder
Boter
Kaas
Vleestotaal
Eieren
Groenten
Fruit (exclusiefcitrusvruchten)
Citrusvruchten

2.663
4.794

58.895
77.967

4,5
6,1

2.944
3.898

7.457
1.876
2.455
2
80
111
1.398
32
2.064

136.862
10.847
8.144
1.429
1.803
4.302
29.521
4.792
38.652

5,4
17,3
30,1
0,1
4,4
2,5
4,7
0,7
5,3

6.843
542
407
71
90
215
1.476
240
1.933

5.100
4.374

21.171
10.227

24,1
42,8

1.059
511

Binnenlands
verbruik
(1.000t)

Aandeel
invoer in
verbruik (%)

Importverplichting in
2000(10001)

Extraimport in
2000
(1.0001)
281

69
10
104
78
208

-

Bron:CEG,1993,supportingtable 3.

TabelB.4 EU-handel met derdelanden(x 1.000 ton)naarexporten importperproduktgroepindebasisperiode 1986-90gemiddeldperjaar enin 1991 en1992
Produkt

Export
'86-90 a)

Tarwe
Voedergranen
Suiker
Boter(-olie)
Mager melkpoeder
Kaas
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees

17.008
12.625
1.617
463
308
386
1.034
492
368

Import
1991b)
18.247
10.522
4.592
343
253
484
1.095
580
474

1992b)
20.480
14.528
4.713
224
390
466
1.073
453
486

'86-90a)

1991 b)

1992 b)

2.663
4.794
1.876
80
2
111
431
96
96

1.091
4.118
1.836
68
6
109
388
43
146

1.283
2.957
1.970
48
4
110
423
45
153

a) Op basisvan CEG, 1993,tabel B.7; b) Eurostat handelscijfers, betreft alle (gesubsidieerde enongesubsidieerde) export.
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Tabel B.5 Noodzakelijke aanpassingen in de uitvoer van zuivelproductenin 2000 op
basis vanhet gemiddelde exportniveau van1991-92 in vergelijking tot dievan
1992
1991-92

1992

2000

Dalingvan gesubsidieerde uitvoer
intonnen
1991-92

Boter
Mager melkpoeder
Kaas
Andere produktena)
Totaal

273
264
427
1.206

236
335
421
1.201

366
243
305
938

-93
21
122
268

in melkequiv.
1992

1991-92

-130
92
116
263

-874
120
964
1.447
1.657

1992
-1.222
524
916
1.420
1.638

a) Verondersteld wordt dat de reductie bij "Andere produkten" evenredig wordt verdeeld over volpoeder, condensenvers.
Bron voor exportcijfers 1991-92, 1992 en 2000: CEG, Results of the latest discussions between the Commission andthe USon agriculture inthe Uruguay Round, rev. 3, 6december 1993.

Tabel B.6 Restituties in ECUper ton in debasisperiode 1986-90gemiddeldperjaar enin
2000
Produkt

1986-90

Tarwe

105
109
480
2.862
1.201
1.137
1.903

Voedergranen
Suiker
Boter
Mager melkpoeder
Kaas
Rundvlees

2000
85
88
389

2.317
975
921
1.542

Bron: Berekend uit Bijlage,tabel B.1en B.2.
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