2 Instrumenten van landbouwpolitiek en hun effecten
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Inleiding
Inhoofdstuk 1 isonderscheid gemaakttussenoverheidsmaatregelen diedeprijzen van
landbouwprodukten beïnvloeden (prijs- eninkomenspolitiek) enregelingen envoorzieningen dieerop zijn gericht de produktiviteit in deagrarische sector te verhogen (landbouwontwikkelings- of structuurpolitiek). Deeerstecategorie maatregelen istezien als
een politiek vanherverdeling van het gegevennationale inkomen tussen producenten en
consumentenvanlandbouwprodukten. Detweedecategoriemaatregelenbeoogteen stijgingvanhetnationaleinkomentebereikendoordeprimairesectorlandbouw goedkoper
te laten produceren.
Voordezetweevormen vanlandbouwpolitiek wordt indit hoofdstuk nagegaanwelke
beleidsinstrumenten in theorie beschikbaar zijn, hoe deze vanuit economisch gezichtspunt beoordeeld kunnen wordenenwelkeinstrumenten indepraktijk vandelandbouwpolitiek doorgaans worden toegepast.
Prijs- en inkomenspolitiek
Overheidsmaatregelen, die de werking en uitkomst van het marktmechanisme voor
agrarische produkten meer in overeenstemming willen brengen met politiek wenselijke
prijs- en inkomensverhoudingen, kunnen in beginsel tweeërlei vorm hebben:
- marktordening,waarbij demarktprijzen vanproduktendiedelandbouw voortbrengt
worden beïnvloed;
- toeslagstelsel, waarbij het landbouwinkomen buiten de markt om wordt beïnvloed
door middel van directe inkomensondersteunende maatregelen.
Marktordening
Welke middelen staan de overheid ter beschikking om invloed uit te oefenen op het
binnenlandse prijspeil van agrarische produkten? Er is een enorm arsenaal van instrumenten door allerlei westerse landen onder allerlei omstandigheden tot ontwikkeling
gebracht. Die maatregelen zijn te rangschikken in tweecategorieën: beperking van het
aanbod en vergroting van de vraag op de nationale markt. Voor de geïndustrialiseerde
landengeldt inhetalgemeendathetgewensteprijspeil hoger ligtdanhetprijsniveau dat
bij eenvrije werking van vraag en aanbod in demarkt zal ontstaan. Het prijspeil moet
dus doorgaans worden ondersteund terwille van een redelijk inkomen in de agrarische

sector. Omdat vrijwel alle agrarische produkten internationaal verhandelbaar zijn, kan
eennationale marktpolitiek nietzonder handelspolitieke instrumenten dievraagenaanbod vanuit derde landen dwingen zich naar de nationale wensen te voegen.
Voorbeeldenvanmaatregelendiehetaanbodopdebinnenlandsemarktbeperken zijn:
- Het belasten van de invoer van de betrokken Iandbouwprodukten. Invoerrechten
(douanerechten) belasten het buitenlands aanbod met een bepaald percentage van de
prijs (ad valorem); internationale prijsbewegingen blijven doorwerken op de binnen- y
landse markt. Variabele invoerheffingen daarentegen laten het buitenlands aanbod niet
benedeneenbepaald minimumprijsniveau (drempelprijs ofsluisprijs) binnen, waardoor
internationale prijsbewegingen buiten de deur gehouden kunnen worden.
- Kwantitatievebeperkingofquoteringvandeinvoerdoormiddelvanhetbeperkt afgevenvan invoervergunningen (b.v.op basis van eenjaarlijks op testellen voorzieningenplan)of door grenssluitingalshetbinnenlands prijspeil beneden eenreferentieprijs zakt.
Ook worden non-tarifaire handelsbelemmeringen opgeworpen in de vorm van strenge
eisen bij invoer aan kwaliteit of zuiverheid van het produkt op grond van volksgezondheidsoverwegingen of ter bescherming tegen plante- en dierziekten.
- Beperkingvanhetbinnenlandseaanbod doormiddelvandirecteproduktiebeheersende
maatregelen, zoalsquotering van deproduktie per bedrijf, hetuit produktie nemen van
grond, omschakelingspremies. Zulke maatregelen moeten noodzakelijkerwijs vergezeld
gaan van importbelemmerende maatregelen, anders ishet 'dweilen met dekraan open'.
Voorbeelden van afzetverruimende maatregelen zijn:
- Subsidiëring van de export van de betrokken produkten, wat in feite neerkomt op
stimulering van deafzet inhet buitenland. Exportsubsidies zijn detegenhanger vanhet
belasten van de invoer.
- Verruimingvan debinnenlandse afzetmogelijkheden door het verlenen van subsidies
opbepaaldecategorieënvanverbruikofdooreenverplichtingtotverwerkingvanbinnenlandse produkten (b.v.menggebod inlandse tarwe).
- Hetopenenvandemogelijkheid voordeproducenten totverkoopvanhun produkten
tegeneenminimumprijs (interventieprijs) aan officiële inkoopbureaus. Deaangekochte
hoeveelheden zullen later weer gespuid moeten worden op de binnen- of buitenlandse
markt.
Bovenstaand overzicht van marktpolitieke instrumenten is niet uitputtend. Allerlei
varianten en combinaties komen voor of zijn denkbaar. Bij de behandeling van het
marktordeningsbeleid vandeEGinvolgendehoofdstukken zullenweveelvandezojuist
genoemde instrumenten tegenkomen.
Toeslagstelsel
Inzijn striktevormlaateentoeslagstelsel(hetalternatief vanmarktordening)demarkt
ongemoeid. Marktordeningsmaatregelen zijn niet nodig, dusook geen handelspolitieke
maatregelen aan degrens. Debinnenlandse markt blijft dus in open verbinding met de
buitenwereld. Deinkomensdoelstelling metbetrekkingtotdelandbouwwordt nagestreefd
met behulp van toeslagen uit de schatkist, die aan de producenten worden verleend in
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aanvulling op het via de vrije markt gerealiseerde inkomen.
Toeslagen kunnenopverschillenmanierenwordentoegekend. Enkelevoorbeeldenvan
toedelingscriteria zijn:
- Toeslagen verstrekt per eenheid geleverd produkt. Men spreekt dan van prijstoeslag
of 'deficiency payment'. Dit stelsel werd voor een aantal landbouwprodukten toegepast
inEngeland vóór hettot deEGtoetrad. DeVerenigdeStaten passen het toeinhet kader
van hun graanpolitiek. In dit systeem ontvangen producenten - direct of indirect (via
deafnemer) - eentoeslagteroverbruggingvanhetverschiltussen deinhet vooruitzicht
gestelde garantieprijs en de in de vrije markt gerealiseerde opbrengstprijs.
- Toeslagen per hectare over de oppervlakte beteeld met het gewas waarvoor deinkomenssteun isbedoeld,of toeslagen perdier alshetomveehouderijprodukten gaat. Indit
systeemisdetoeslagnietafhankelijk vandevoortgebrachteofgeleverdehoeveelheidprodukt, maar van het volume van het ingezette produktiemiddel, in casu grond of vee.
- Toeslagen toegekend per bedrijf of per ondernemer in afhankelijkheid van bij voorbeelddebedrijfsoppervlakte ofvanhetuitdemarktbehaaldebedrijfsinkomen (suppletie
tot een bepaald minimuminkomen).
Ook hierzijn allerleiuitvoeringsmodaliteiten denkbaar. Het toeslagstelsel biedt inbeginsel meer mogelijkheden tot beïnvloeding van de inkomensverdeling binnen de landbouwsector dan marktordening. Toeslagen kunnen immers worden gedifferentieerd, bij
voorbeeld naarregioenbedrijfsgrootte, terwijl bijinkomensondersteuning viademarktprijs de producenten profiteren naar rato van de hoeveelheid geleverd produkt.
Tussenvormen vanmarktordeningen toeslagstelsel
Indepraktijk komencombinatiesvandetweezojuistgenoemdevormenvaninkomensherverdeling voor. Het EG-landbouwbeleid zaldaarvan eenvoorbeeld blijken tezijn. In
het algemeen gesproken ismarktordening echter meer in trek dan toeslagverlening. Op
de verklaring van deze voorkeur komen westraks terug.
VVelvaartseffecten van prijsbeheersing en toeslagverlening
Gevolgenvoorconsument en belastingbetaler
Alsbij marktordening debinnenlandse prijzen vanlandbouwprodukten opeenhoger
peil worden beheerst dan het internationale prijsniveau, zijn het deconsumenten diein
eersteinstantiedelastvandeinkomensoverdracht aandelandbouwtedragen hebbenen
welnaarratovanhunverbruikvandezeProdukten.Deschatkist (dusdebelastingbetaler)
isslechts in het geding voor zover er verschil bestaat tussen debinnenlandse produktie
enhetbinnenlandsverbruik. Deoverheidskasprofiteert inhetgevalde zelfvoorzieningsgraad van het produkt in kwestiebeneden de 100ligt door inkomsten uit hoofde vaninvoerrechten, invoerheffingen of invoervergunningen (figuur 3). Is de produktie groter
dan het binnenlands verbruik bij het steunprijsniveau, dan staat de schatkist voor uitgavenomafzet voorhetoverschottevindenopdebuitenlandsemarkt (uitvoersubsiedies)
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Figuur 3. Effecten van marktordening in een invoersituatie bij onafhankelijke wereldmarktprijzen.

of in het binnenland (verbruikssubsidies, interventievoorraden).
In een toeslagstelsel lopen de inkomensoverdrachten voor honderd procent over de
schatkist. Delasten vandeinkomensherverdeling worden derhalve volledig verdeeld via
desleutelvandedoorgaansprogressievebelastingheffing. Dehoogtevandezelastenvoor
hetoverheidsbudtget isrechtevenredigmetdeinheemseproduktie.Ook alsdeproduktie
kleiner isdan het binnenlands verbruik doet een toeslagstelsel (anders dan marktordening) dus een beroep op de belastingbetalers, maar deconsumenten zijn dan beter af.
Belastingbetalers zijn doorgaans ook consumenten van landbouwprodukten, terwijl
veelconsumenten belasting betalen. Tochzijn voor dezecategorieën - zomogeuit het
voorgaande zijn gebleken - de inkomensverdelingseffecten van deonderscheiden twee
stelsels van inkomenspolitiek voor de landbouw allerminst gelijk.
Effecten voor het nationaal inkomen
Het ingrijpen in de markt om inkomenspolitieke redenen brengt wijziging in prijsniveaus en prijsverhoudingen in het binnenland. Dieveranderingen hebben invloed op
deomvangvanzowelproduktiealsverbruikvandebetrokken marktordeningsprodukten
en hun eventuele substituten. Deinheemse voortbrenging wordt aangemoedigd ook als
de produkten goedkoper kunnen worden ingevoerd, terwijl het verbruik ervan wordt
teruggedrongen ten gunste van vervangers die naar de maatstaf van de internationale
prijsverhoudingen niet goedkoper zijn. Deze vertekening van prijsverhoudingen die de
marktordeningonvermijdelijk teweegbrengt,leidtdustoteenondoelmatige verschuiving
indeaanwendingvanproduktiefactoren en-middelenbinnendenationalevolkshuishouding. Dezezogenaamde allokatieverliezen zijn denationaal-economische kosten vande
met de marktordening nagestreefde redelijker inkomensverdeling tussen landbouw en
niet-agrarische sectoren.
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Dezekostenhoevenoverigensnietgroot tezijn. Voordelandbouwproduktenalsgroep
isdeprijsgevoeligheid vanzowelhetaanbod alsvandevraagbetrekkelijk klein.Alsvoor
alle agrarische produkten de prijsondersteuning ongeveer gelijk is, zullen bedoelde allokatieverliezendusookrelatief kleinzijn. Datwordt echteranderswanneerdematevan
prijsbescherming tussendeprodukten sterk uiteenloopt, zodat debinnenlandse prijsverhoudingenvoorlandbouwprodukten onderlingaanmerkelijk verschillenvandieopinternationalemarkten (b.v.deprijsverhouding tussengranenengraanvervangers indeEG).
Het nationaal inkomen kan ook nog verandering ondergaan via deeventuele invloed
van demarktordening op deinternationale prijzen. Dat effect treedt op in het gevalhet
landvoorhetbewusteprodukt eennietonbelangrijke positieopdewereldmarkt inneemt
(hetzij alsimporteur, hetzij alsexporteur). Dedoor debinnenlandse prijsondersteuning
geïnduceerde veranderingen in produktie en verbruik - endus indeinvoer-of uitvoerpositie - zullenonder dieomstandigheden voorhet bewusteprodukt eenprijsdaling op
dewereldmarktoproepen.Datbetekenteenruilvoetvoordeelinhetgevalhetlanddatprodukt importeert; echter een ruilvoetnadeel bij een exportoverschot.
Deomvang van dezenationaal-economische gevolgenisoverigens nergenszomaar af
telezen; berekening of schatting vergt veel nader onderzoek binnen veel aannames. De
aldusgedefinieerde nationaal-economische kosten dienen nietverward tewordenmetde
lasten die de marktordening voor het overheidsbudget en deconsumentenuitgaven met
zich meebrengen (zie het voorgaande).
In een stelsel van inkomenstoeslagen ten gunste van de landbouw blijven de marktprijzen ongemoeid, zodat ook geen vertekeningen van produktie enverbruik optreden.
Allokatieverliezen zouden zodus vermeden kunnen worden, evenals eventuele ruilvoetgevolgen. Zo gezien zou de inkomensherverdeling ten gunste van de landbouw met behulpvaninkomenstoeslagen,andersdanmarktordening,geennadeligegevolgenvoorhet
nationaal inkomen hoeven tehebben. Dat isechter maar tot op zekerehoogte waar.Of
hetvolumevandeproduktienietdoortoeslagenwordtbeïnvloed, hangtafvandemanier
waaropdezewordenverleend.Bijdeficiency payments - toeslagenpereenheidgeleverd
of voortgebracht produkt - isdeinvloed opdeomvangvan deproduktie gelijk aan die
bij marktprijsondersteuning. Deprijs die deproducent per eenheid voortgebracht produktontvangt,verschiltimmerstussenbeidestelselsniet;deprikkelommeerteproducerenisinbeidegevallengelijk. Bijtoewijzingscriteria losvandeactueleproduktieomvang
(b.v.per hectareof per dier,of op basisvan deproduktie inhet verleden) isdat produktiestimulerendeeffect tevermijden. Toch blijft het devraag of ook zulketoeslagen ooit
helemaal 'produktie-neutraal' zullenzijn. Tenslottezaldeinkomensondersteuning, hoe
ook verleend, meermensen indelandbouw vasthouden danzonder diepolitiek. Methet
oogopditlaatstewordtdanook welbepleit ominkomenstoeslagen tijdelijk en aflopend
te maken.
Internationaleeffecten vannationaleprijsstabilisatie
Een prijs- en inkomenspolitiek via marktordening isoleert de binnenlandse markt in
bepaalde mate(afhankelijk vandegekozen handelspolitieke instrumenten) vandeinter13

nationalemarkten. Inhetuiterstegevalvaneentechnisch perfecte isoleringviavariabele
invoerheffingen enuitvoersubsidiesishetaldusgestabiliseerdebinnenlandseprijspeilvan
het beschermde landbouwprodukt geheel onafhankelijk gemaakt van de internationale
prijsbewegingen. Produktieenverbruik inhetlandendusookhetinvoer-of uitvoersaldo
vandat produkt zullen zich geheel op het stabiele interne prijspeil instellen. Het betreffende saldo isdan zogoed als onafhankelijk van deprijs op de wereldmarkt. Deze inelasticiteit vandeaanbod- dan weldevraagfunctie vandat landtegenover derest vande
wereld betekent dat wereldmarktprijzen geen enkele invloed meer hebben op de positie
vanhet land inhet internationale handelsverkeer. Relatieveschaarste of overvloed inde
wereld,voorzoverblijkend uithetrelatieveinternationaleprijspeil, kanbijzo'nsluitende
nationale marktordening hetbinnenlandse aanbod enverbruik niet bewegentot een bijdragetotevenwichtsherstelinhetinternationalehandelsverkeer. Hetbufferend vermogen
van dat land, dat voor veel landbouwprodukten toch al niet zo groot is wegens debeperkte prijsgevoeligheid van vraag en aanbod, is dan helemaal uitgeschakeld. Sterker
nog,hetlandexporteertzijninterneonevenwichtigheden (b.v.oogstschommelingen) naar
de wereldmarkt.
Naarmatemeerlanden zo'n politiek vanprijsstabilisatie voeren,moet eenkleinerdeel
van de wereld de wisselvalligheden van de mondiale landbouwproduktie opvangen. De
prijsfluctuaties opdeinternationale markten wordendaardoorgroter.Viadezedestabilisering van de internationale landbouwmarkten wentelen de landen met een straffe
prijsstabilisatiepolitiek in feitederisico'svandewereldvoedselvoorziening af opdeconsumentenenproducenteninlandendiehunbinnenlandsevoedselmarkt minder(kunnen)
afschermen van de buitenwereld.
Internationaleeffecten vannationaleprijsondersteuning
Uit inkomenspolitieke overwegingen ligt bij marktordening het stabiele interne prijsniveau bovenhetgemiddeldevandefluctuerende internationaleprijzen. Indeparagraaf
over denationaal-economische effecten isal vastgesteld dat het invoeren van zo'n prijsondersteuning eenbepaaldeprijsdaling voorhet bewusteprodukt opdewereldmarkt tot
gevolg heeft. Deprijsdaling isniet alleen van invloed op deeconomie van het landzelf,
maarheeft natuurlijkookeconomischegevolgenvooranderelanden.Landendiehetprodukt importeren hebben er voordeel van; exporterende landen ondervinden nadeel.
De aldus beredeneerde internationaal-economische gevolgen van een nationale politiekvanprijsondersteuning zijn overigensnogalhypothetisch.Zijbetreffen namelijk het
eenmalige prijsverlagende effect opdewereldmarkt dat zouzijn opgetreden alshet land
vanuiteenvolkomenvrijhandelspositie eenstraffe beschermendepolitiekhadgeïntroduceerd.Erzijnvermoedelijk maarweiniglandenwaarvoorzo'nbeleidsveranderinghistorische realiteit is geweest. Voor de internationaal-economische betrekkingen is een veel
reëlereomstandigheid datdelandbouwproduktieindewestersewereldtrendmatigsneller
groeit dan het verbruik. Dedaaruit resulterende dalende invoerbehoefte en toenemende
exportoverschotten hebbeneenpermanente prijsverlagende invloed opdeinternationale
landbouwmarkten. Landen die voedsel moeten importeren - en dat zijn per saldo de
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ontwikkelingslanden alsgroep - hebben daarvan opkortetermijn voordeel.Oplangere
termijn echter kan het effect negatief zijn, omdat devoor dezelanden zogewensteontwikkeling van de inheemse landbouw door die lage internationale prijzen kan worden
tegengewerkt.
Overdelange-termijninvloeden op deeconomievanontwikkelingslanden van de stijgendezelfvoorzieningsgraad van derijke landen voor landbouwprodukten ishet laatste
woordoverigensnognietgezegd.Erisnogveelonbekend overhetcomplexedynamische
samenspelvankrachtenenmachten opinternationaal niveau. Het isbovendiendevraag
ofdiestijging vandezelfvoorzieningsgraad zomaar oprekeningmagworden geschreven
vandeprijsondersteuning diederijke landenhunlandbouwbieden.Hethogetempovan
detechnischeontwikkelingindewesterselandbouw - belangrijkemotorachterdesnelle
produktiegroei - isvanmeerfactoren afhankelijk danhetrelatieveprijsniveau vanlandbouwprodukten (hoofdstuk 1).
Internationaleeffecten bij toeslagen
Als in het andere uiterste een inkomenspolitiek met behulp van toeslagen wordt gevoerd, blijft debinnenlandsemarkt inopen verbinding met dewereldmarkt (behoudens
eventuele stabiliserende maatregelen). Produktie enconsumptie zullen dan - afhankelijk van hun prijsgevoeligheid - reageren op veranderingen van deinternationale prijsverhoudingen en zullen dus in beginsel hun rol kunnen meespelen in de internationale
confrontatie van vraag enaanbod. Of bij algemene toepassing van toeslagen als instrument van inkomensondersteuning de genoemde stijging van de zelfvoorzieningsgraad
van dewesterse industrielanden achterwege zou zijn gebleven, iseen moeilijk te beantwoorden vraagzolangonzeker iswelkefactoren inwelkematedeonevenwichtigheid tussen de stijging van het aanbod en de groei van de vraag bepalen.
Waarom voorkeurvoor marktordening boven toeslagen?
Indelandbouwpolitiek vandewesterselanden vindt marktordening veelvuldiger toepassingdanhettoeslagstelsel.Tochisuiteenstriktnationaal-economisch oogpunt,zoals
weeerderzagen,eeninkomenspolitiek viaprijsondersteuning duurder.Waaromdantoch
die voorkeur voor marktordening?
Overhedenmakendoorgaansgeennationaal-economische kosten/baten-vergelijkingen
bij het kiezen uit alternatieve beleidsinstrumenten. Zwaarwegender zijn de budgettaire
uitgaven, het beslag opdealtijd schaarse overheidsmiddelen. Vanuit dat gezichtspunt is
marktordening 'voordeliger' dan eentoeslagsysteem;eenbelangrijk deelvandebeoogde
inkomensherverdeling wordtdanimmersdoordeconsumentengedragenbuitenbezwaar
van de schatkist.
Daarkomtbijdatlandbouworganisaties - invloedrijkebelangengroepen bijdevormgevingvanhetlandbouwbeleid - eensterkevoorkeurhebbenvoor marktprijsondersteuning boven inkomenstoeslagen.
Eenderdefactor diestelligeenrolspeelt,isdeuitvoeringsproblematiek vaneentoeslag15

systeem. Hantering ervan stelt hoge eisen aan de administratieve onderbouw, op basis
waarvan de toeslagen kunnen worden verleend volgens controleerbare criteria.
Overigens wordt van verschillende zijden - met name uit de hoek van economen en
het niet-agrarische bedrijfsleven - regelmatig het toeslagstelsel bepleit met een beroep
op zijn economische voordelen boven prijsmaatregelen. Men wijst erop dat het marktordeningssysteem verkeerde prijssignalen aan de boeren doorgeeft, tot overschotten en
onverkoopbare voorraden leidt, het internationale handelsverkeer verstoort en deinkomensoverdrachten aan delandbouw op een verkeerdemanier verdeelt binnen deagrarische beroepsbevolking. In verhandelingen over een gewenste herziening van het landbouwbeleid (met nameook indeEG)wordt van diekant gepleit voor eenverlagingvan
de landbouwprijzen en het verlenen van aanvullende inkomenstoeslagen. Tot dusver is
aan deze pleidooien nog maar weinig gevolg gegeven. Het in 1985uitgebrachte Groenboek van deEuropese Commissie stelt zo'n beleidsaanpassing voor degemeenschappelijke landbouwpolitiek echter uitdrukkelijk aan de orde.
Instrumenten vanhet structuurbeleid
Deprijs-eninkomensmaatregelen beïnvloeden primair deverdelingvanhet nationaal
inkomen over producenten en consumenten van agrarische produkten. Overheidsmaatregelenterbevorderingvandeproduktiviteit vandeagrarischeproduktie (landbouwontwikkelingspolitiek) zijn daarentegen gericht op vergroting van het nationale (of regionale)inkomen. Onderscheid kan worden gemaakt tussen maatregelen diedetechnische
ontwikkeling in de landbouw bevorderen enerzijds en maatregelen die de allokatie van
produktiefactoren in de landbouw verbeteren anderzijds.
Tot de eerste categorie rekenen wealles wat van overheidswege wordt gedaan op het
terrein van het landbouwkundig onderzoek, delandbouwvoorlichting enhet landbouwonderwijs. Inveelwesterselandenwordenvoordezedoeleinden belangrijke bedragenuit
dealgemenemiddelenaangewend.Inhoofdstuk 1 isgezegddatdezeoverheidsinspanning
eenbelangrijke voorwaardewas(ennogis)voor hethogetempovantechnische vernieuwingen in het agrarische produktieproces, met grote gevolgen voor degroei van deproduktiviteit van zowel de arbeid als de grond.
Dieproduktiviteitsverhoging onderinvloedvandetechnischeontwikkelingkonenkan
zich pasvolledig manifesteren wanneer destructuur van delandbouw zichsnelendoelmatig kan instellen op en aanpassen bij de veranderingen op technisch en economisch
gebied.Omdataanpassingsprocestebevorderenwordenmaatregelenvandetweedecategorie getroffen. Tot zulke structuurpolitieke instrumenten zijn te rekenen:
- Ruilverkavelingen oflandinrichtingsprojecten. Dezebeogendecultuurtechnischeomstandighedenbeteraftestemmenopdemoderneteeltmethoden, deinfrastructuur teverbeteren enzodeproduktievoorwaarden temoderniseren. Dezeprojecten zijn geleidelijk
uitgegroeid tot regionale landinrichtingsplannen, waarin deintegratie van agrarischeen
niet-agrarische belangen ten aanzien van het gebruik van bodem, water en lucht wordt
nagestreefd.
- Saneringsmaatregelen in de vorm van uitkeringen aan landbouwers die hun bedrijf
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willen beëindigen. Devrijkomende grondgebruiksrechten kunnen dienen tot vergroting
van anderebedrijven. Langsdezewegwordt het harde aanpassingsproces in sociaalopzicht wat verzacht en het tempo van bedrijfsbeëindiging bevorderd.
- Subsidiëring van bedrijfsinvesteringen ter bevordering van demodernisering vanhet
produktieproces. Diesteunverleningkandevormhebbenvanborgstelling, rentesubsidies
en subsidies à fonds perdu.
- Regionaleontwikkelingsprojecten dieinlandelijkegebieden onderwijsmogelijkheden
en werkgelegenheid willen scheppen voor inde landbouw overbodig wordende arbeidskrachten.
Dezevormen van landbouwstructuurbeleid zijn primair gericht op verhoging van de
produktiviteit in denationale of regionale landbouw. Belangrijk motief hiervoor isgelegenindewensdeinternationale concurrentiepositie vandeagrarische sector oppeilte
houdenofteversterken.Ofdezevanoverheidswegegeïnitieerdeendikwijls forsgesubsidieerdeinvesteringen inagrarischestructuurveranderingen ookvoordenationaleeconomieeen verantwoord rendement afwerpen, iseenvraagdienieteenvoudigtebeantwoordenis;eenvraagdietrouwensindebeleidssfeer vaaknieteensmetzoveelwoordenwordt
gesteld. In elk gevallijkt ook voor deinstrumenten van het landbouwstructuurbeleid te
gelden dat hun omvang en intensiteit eerder door budgettaire overwegingen dan door
nationaal-economische kosten/baten-vergelijkingen worden bepaald.
Prijs- en inkomenspolitiek versusstructuurbeleid
Dedoelstellingen van deprijs- eninkomenspolitiek endedoelstellingen van destructuurpolitiek, respectievelijk inkomensherverdeling en inkomensvergroting, liggen niet
zonder meerineikaarsverlengde;zekunnen zelfs strijdig met elkaar zijn. Bescherming
vanhetlandbouwinkomen viamarktordeningentoeslagenzalwaarschijnlijk destructurele aanpassing vertragen. Het tempo van de arbeidsafvloeiing en bedrijfsbeëindiging
(aangenomen dat dezegewenst worden)isnamelijk niet ongevoelig voor het inkomensverschil tussen landbouw en niet-landbouw.
Omgekeerd blijkt het structuurbeleid de problematiek van de landbouwmarkten te
hebben versterkt inplaats van verlicht. Debevordering van deproduktiviteit istot dusverresamengegaan met eensterkegroeivandetotaleagrarische produktie, waardoor de
onevenwichtigheid opdemarktenistoegenomenendenoodzaak vanprijs-eninkomenssteun is vergroot.
Structuurbeleid isgeen doeltreffend middel om een politiek van prijs- en inkomensondersteuning (optermijn) onnodig te maken, ook al isdat welverondersteld in grootscheepseplannentotgezondmakingvandelandbouw(o.a.inhetplan-Mansholtvan1968
voordeEGenindevoorstellen destijds gedaan door Prof.van Riemsdijk). Deprijs-en
inkomensproblemen van delandbouw indewesterseindustrielanden zijn ten slotteniet
tewijten aan eenachtergebleven, verouderdeproduktiestructuur enzijn dusook niet op
telossendoordieproduktiestructuur snelaandemoderneomstandigheden aantepassen.

17

