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Op27november 1980isdoorhetLandbouw-EconomischInstituut
eensymposiumgeorganiseerd,medenaaraanleidingvanhet 40-jarig
jubileum.
Het symposiumwerd ingeleiddoordevoorzittervanhet LEIbestuurProf.Dr.F.W.J.Kriellaars.DaarnavoerdendeMinister
vanLandbouw enVisserij endevoorzittervanhetLandbouwschap
hetwoord.Dezedrietoesprakenwerdengepubliceerd inhetjaarverslagvanhetLEIover 1980.
Indezebundel zijnopgenomendedrie inleidingen ende
daaropgevolgdediscussie,dieonder leiding stondvan
Prof.Dr.F.Heilinga.
Hetcentrale themavanhet symposiumwas"Deeconomische
ontwikkeling van deagrarische sector inNederland endeEuropese
Gemeenschap".
Doorpublikatie-vandevoordrachten endediscussiewordt
beoogdhieraaneenruimerebekendheid tegeven.

Jtefis

DEPOSITIEVANDEAGRARISCHE SECTOR INDENEDERLANDSEVOLKSHUISHOUDING

Prof.Dr.A.Maris

Depositievandeagrarische sectorendeproblemenwaarmee
dezewordtgeconfronteerd hangennauwsamenmetdeontwikkelingsfasewaarindeeconomievaneenland zichbevindt.Indebeginfaseisde landbouwdedominerendeactiviteitenisde technische
vooruitgang inde landbouwvoorwaardevoor economischegroei.
Slechtsdoorverhogingvande totaleproduktieendeproduktieper
mankunnenmeermensenwordengevoedenarbeidskrachtenbeschikbaarkomenomanderegoederenvoort tebrengen.
Ineenlater stadiumwordtde landbouw,zoalsdeafgelopen
decennia inWest-Europajduidelijkisgebleken,inplaatsvandrijvendekrachtmeer enmeerdegedrevenevandeeconomischegroei.
Datkomtdanmetnamenaarvorenindenoodzaak tot ingrijpende
structureleaanpassingen,diesamenhangenmetdeontwikkelingvan
eenmoderneproductiewijzegebaseerd oparbeidsverdeling enruil.
Ditleidde toteen toenemende specialisatie engaatgepaardmet
eenvoortdurendeverschuivingvanproductiefactoren;eerstvan
landbouwnaar industrie,danvanindustrienaarde commerciële
dienstensector ennog laternaardeniet-commerciëledienstverlening.
InhetalgemenebeeldvaneconomischegroeidatdeWesterse
landenteziengevenneemtdeagrarische sector indeNederlandse
volkshuishouding eenbijzondereplaats in.Voor eendichtbevolkt
landmetweinig cultuurgrond ishetopmerkelijkdatdeagrarische
sectordelaatste 100jaar zoindebelangstellingheeftgestaan
endatdebetekenisvandelandbouwt.o.v.andere landengrootis.
Aanheteindvande 19eeeuwwerdWest-Europa geconfronteerd
metgoedkopegraanimportenuitNoord-Amerika.West-Europa stond
toenvoordekeusdeeigenlandbouw tebeschermenofdelandbouw
aantepassenaandegewijzigdeomstandigheden.Nederlandkoosin
hetkadervanhet traditionelevrijhandelsbeleid voordetweede
mogelijkheid.Dezekeuzebleekperspectieven tebieden,vooral
ookomdatandereWesteuropese landendeanderewegverkozen.
Zoweloverheid alsbedrijfslevenhebbensindsdiensteedsalert
gereageerdopdeuitdagingenwaarvoor delandbouwwerd gesteld;
deconcurrentiepositiewerd hierdoorversterkt endeexportvergroot.Invergelijkingmetanderelandenisdebetekenisvande
Nederlandse landbouwdanookgroot.BinnendeEGbrengtNederland
metslechts3%vandecultuurgrond,ongeveer 9%vandeproduktie
voort.Diebetekeniskomtooknaarvorenuithetfeitdatvande

bijdragevan land-entuinbouwenhiermee samenhangende bedrijven
aanhetnationaal inkomen,60%afkomstig isuitexport.
Dezebijzonderepositieisbereiktdoor zich tespecialiseren
opproduktendierelatiefweinig grondvragenmaarveelknow-how,
kapitaalenarbeid.Hetaandeelvandedierlijkeprodukten inde
netto-produktievandeagrarische sector is thansruim56%endat
vande tuinbouwprodukten 28%.Dezespecialisering isgepaardgegaanmeteenvoortdurendeverhogingvanhetopbrengstniveau, (de
stillekracht inhetagrarischeproduktieproces dienog steeds
werkzaam is). Doordeverruimingvandeafzetmogelijkhedenmet
het inwerking tredenvandegemeenschappelijkemarktbinnende
EG zijngenoemdeontwikkelingenversterkt.Indeafgelopen20
jaarishetvolumevandebruto-produktiemeerdanverdubbeld,
terwijlhetaantalagrarischewerkers isgehalveerd.
Deproduktspecialisatie isgepaard gegaanmetverticale specialisatie.Aandeafzetkantwerden takenovergenomendoorde
voedingsmiddelenindustrie,handel-entransportbedrijven,terwijl
aandekostenzijdedelandbouwsteedsmeer gebruikmaaktevan
grondstoffenenandereproduktiemiddelenvantoeleverende bedrijven.Tegenover eentoenemingvanhetvolumevandegrondstoffen
enhulpmiddelen staateensterkedalingvandehoeveelheid arbeid,zijhetinminderematedaninlandenmeteenmeergrondgebondenproduktenpakket.Ookinonslanddoenzichinditopzicht
belangrijkeverschillenvoor tussendebedrijfstakkenakkerbouw,
intensieveveehouderij englastuinbouw.
Specialisatie enintensiveringkarakteriserendeontwikkeling
vandeagrarische sectoralsindsdeeeuwwisseling.Deverwevenheidmetanderesectorenvandeeconomie ishierdoor aanzienlijk,
evenalsderelatiesmethetbuitenland zowelvoor importenvan
produktiemiddelen alsvoorafzetvanprodukten.
BehalvemethetfeitdatdeNederlandse landbouw isomgeven
doorefficiëntebedrijvenophetgebiedvan toelevering,verwerkingendienstenverlening,hangtdebijzonderepositievande
sectorook samenmetenigepositievevestigingsfactoren.
Degeografische liggingvanNederland iseenvoordeelvoor
deimportenvangrondstoffenenvoordeafzetindenabijgelegen
belangrijkeconsumptiecentra;bovendien zijndefysiekeproduktieomstandighedenrelatief gunstig.Belangrijk isookdatdedeskundigheid vandeboerenentuindersopeenhoogniveaustaat,
medealsgevolgvandeactiviteitenvandeinstellingendieal
meer dan 100jaarwerkzaam zijnophetgebiedvanonderzoek,
voorlichting enonderwijs.
Deverleiding isgrootomnaastdezesectoralebenadering in
tegaanopdestructureleaanpassingendieopbedrijfsniveauhebbenplaatsgevonden.Inhetkadervandezeinleiding zoudatechterteveel tijdvragen.
Ikvolstaslechtsmetdeopmerkingdatvóór 1950metdeversterkingvandeconcurrentiepositie hetaantalbedrijvengehand8

haafdkonblijven,maardatnä 1950decontinuïteitvandebedrijfstakkenslechtsgehandhaafd konwordendoorverminderingvan
hetaantalbedrijven.
WatinNederland enanderewesterse landenbehouden isgebleven ishetvanoudsbestaand agrarisch systeemwaar devoortbrengingplaatsvindt indekleinezelfstandigepersoonlijkeondernemingsvorm,inhoofdzaak gezinsbedrijven.Hetaandeelvanbedrijvenzondervreemdearbeidskrachten isna 1950zelfsnog toegenomen.Hiermee zijnhet initiatief,verantwoordelijkheidsgevoel,
hetzobelangrijkedagelijkse toezichtenbeslissenineenbiologischproduktieproces,alsmededeflexibiliteitinhetgebruik
vandeaanwezigearbeid -kenmerkende aspectenvandekleinepersoonlijkeonderneming -behoudengebleven.
Deresultatenvangenoemdeveranderingen aandeopbrengstzijdeenaandekostenkantkunnenhetbestwordengeïllustreerdmet
cijfersoverde toenemingvandearbeidsproduktiviteit.Na 1960
isdenetto-produktiviteit indelandbouwgemiddeld perjaarmet
meerdan6% toegenomen.Het isnietdenkbeeldigdatdestofwolk,
diedeingrijpende structureleaanpassingenheeftopgeworpen,de
positievebijdragediede landbouwaandewelvaartstoeneming
heeftgeleverd,aanhetgezichtonttrekt.Alsdeproduktiviteit
indeanderesectorenvandeeconomieevensterkwasendeprijsverhoudingengelijkwarengebleven,danzoudewelvaart inons
landmethetzelfdehogepercentage zijngestegen.Nochheteen
nochhetander isevenwelhetgevalgeweest.
Devraagrijst thanswievandezeproduktiviteitswinst hebben
geprofiteerd,welkebetekenis deagrarische sectorvoordeeconomischegroeiheeftgehad enwelkepositiedezesector thansbinnendevolkshuishouding inneemt.
Geletophetfeitdateenontwikkelde landbouw sterkverweven
ismet toeleverende enverwerkendebedrijven,zullendemetde
landbouwsamenhangende activiteitenook indebeschouwingworden
betrokken.
Hetvoorgaandebehandeldedegroteveranderingenopsectorniveauindelandbouw.Inhetnuvolgendedeelwordtingegaanopde
betekenisvandesectorvoordevolkshuishouding.Delandbouwmet
zijn toeleveraars enafnemersneemteenbelangrijkepositiein.
DegoederenproduktieheeftinNederlandvoorhetovergrotedeel
plaats indesectoren industrie enlandbouw.Vandezeproduktie
bestaat 23%uit landbouwprodukten envoedingsmiddelen.Andersgezegd:deNederlandse economie is tenaanzienvandegoederenproduktieinsterkemate gespecialiseerd.Inwelkematehebbendeze
activiteitenbijgedragen tothetrealiserenvandedoelstellingen
vanhetbeleid?
Klassiekedoelstellingenvanhetalgemeen-economisch beleid
zijn:groeivandewelvaart,eenstabielprijspeil,eenaanvaardbareinkomensverdeling,eenzogrootmogelijkewerkgelegenheid en
eenevenwichtigebetalingsbalans.

Minofmeernieuwedoelstellingen zijn:hetscheppenvaneen
aantrekkelijk leefmilieu eninstandhoudingvandenatuurlijke
hulpbronnen,waarbij land-entuinbouw,visserijenbosbouwbij
eenverstandig rentmeesterschapkunnenwordengerekend totdeonuitputbare rijkdommenvandemensheid.Ondanksdegrotebetekenis
dieaanzichzelfvernieuwendehulpbronnenmoetworden toegekend
mits eenverstandig beheerwordt toegepast,wil ikindezeinleidingdebetekenisvanvoorgaandeveranderingenvoordevolkshuishouding afmetenaandeinvloed diedezeveranderingenhebben
gehad opderealiseringvandeklassiekeeconomischedoelstellingen.Opdeinvloedvandezeveranderingenopdenieuwedoelstellingenkomikaanheteindvanditbetoognogterug.
Deeerstgenoemdedoelstellingvanheteconomischbeleid is
eenevenwichtige groeivandeNederlandse economie.Economische
groeibetekentglobaal gesprokeneenuitbreiding enverbetering
vanhetpakketgoederenendienstenwaarover desamenlevingkan
beschikken.Dewelvaart zalinhetalgemeengesproken toenemen
wanneerperhoofdvandebevolking eensteedsgroterpakketgoederenendienstenvoorconsumptiebeschikbaar is.Inhoeverreeen
bedrijfstakhiertoeeenbijdrage levertkan totopzekerehoogte
metéénkengetalwordenweergegeven:deproduktiviteitsgroei of
welde toenemendeproduktiepereenheid produktiefactor.Nuisde
produktiepermanjaarnadeoorlog indelandbouwvoortdurend
sterkergestegendanindeindustrie.Devoedingsmiddelenindustrievertoontglobaalgenomenhetzelfdebeeld alsdeindustrie
metdienverstandedatindejarenzeventigdestijgingvande
arbeidsproduktiviteit ietslagbovenhetgemiddeldevoordeindustriealsgeheel.Ookwanneerdearbeidsproduktiviteitwordt
vergelekenmetdieinandereEG-landenslaatdeNederlandselandbouweengoed figuurenhetzelfdekanwordengezegdvandevoedingsmiddelenindustrie.Kortom,decijfersoverdeontwikkeling
vandearbeidsproduktiviteit tonenaandatdelandbouwmaarook
devoedingsmiddelenindustrie eenbelangrijkebijdragehebbengeleverd aandetoenamevandewelvaart indeafgelopendecenniaen
datdezebedrijfstakkenzoweleenvergelijkingmetanderebedrijfstakken inNederland alsmetdelandbouwenvoedingsmiddelenindustrie inandere lid-statenvandeEGglansrijkkunnen
doorstaan.Voordejarenzeventig ishierbijuiteraard dekanttekeningrelevantdatvoor zoverstijgingvandeproduktiviteit
leidt tothet "braak"liggenvanproduktiefactorendit inalgemeeneconomisch opzichtnietkanwordengezienalseenbijdrage
totverhogingvandewelvaart.
Wijkomennubijde tweededoelstelling,waarbijweonsbeperken totdevraag ofde landbouwendevoedingsmiddelenindustrieeenbijdragehebbengeleverd tothetbeteugelenvandeinflatieinNederland.
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Gaanwedeontwikkeling na indeperiode 1963-1973danzien
wedathetprijspeilvandeparticuliere consumptiemetbijna6%
perjaarsteeg.Deprijzenvanagrarischeproduktennamengemiddeldperjaarmetslechts 3,5% toe,medealsgevolgvandebeperkteprijsstijging vanproduktiemiddelen.Deprijzenvanagrarischeproduktenblijken indezeperiodeduseenduidelijkdempend effect tehebbengehad opdeze stijgingvanhetalgemeen
prijsniveau.Deagrarische sector endehieraan toeleverendesectorenhebbendaarmeeeenbijdragegeleverd aanhetintoomhouden
vandeinflatie.Zulks geldtnietvoordevoedingsmiddelenindustrie;weliswaarblevenookdeprijzenvandevoedingsmiddelen
achterbijdestijgingvandekostenvan levensonderhoud,maar
ditwasvolledig tedankenaandebeperkteprijsstijgingvan
agrarischeprodukten.Na 1973veranderdedesituatie:tegenover
eenscherpere stijgingvandekostenvanlevensonderhoud staat
daneengeringereprijsstijgingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen danvoorheeen.Terwijldeinflatie toenam,leverde
deagrarische sector eengroterebijdrage totbeperkingvande
geldontwaarding.Ookdevoedingsmiddelenindustrie heeftindeafgelopenjareninditopzichteenpositievebijdragegeleverd.
Zonderdezebijdragen zoudenindejaren zeventigdekostenvan
levensonderhoudmet gemiddeld 0,8%perjaarmeer zijntoegenomen,
waarvanbijnadehelft tedankenisaandelandbouw,enderest
aandevoedingsmiddelenindustrie endedistributie.Overzienwe
de25-jarigeperiode 1953-1978,danzoudendeprijzenvanlandentuinbouwprodukten in 197870%endievanvoedingsmiddelen22%
hoger zijngeweestwanneerdezeprodukteneenzelfdeprijsstijging tezienzoudenhebbengegevenalshetalgemeenprijspeil.
Watalseenrechtvaardige inkomensverdeling oversectorenvan
deeconomiekanwordenbeschouwd hangtafvanhet standpuntdat
meninneemtenvandenormenenwaardenvanwaaruitmenleeft.
Zeker iswel,dat inonzemaatschappelijke ordeeenhergroepering
vanproduktiefactorenmedebewerkstelligdwordtdoorprijssignalen.Inconcreto zaleenwatachterblijvend inkomenindelandbouwertoeleidendatarbeiduitdezebedrijfstaknaarandere
bedrijfstakkengaat.Ditachterblijvenvanhetinkomenmaguiteraardomsocialemaar ookomandereoverwegingen slechtsbeperkt
zijn.Wekunnenerdanookvanovertuigd zijndathet inkomenvan
veelagrariërs inhetalgemeenrelatief laagmoet zijngeweest
geziendeverminderingvanarbeidskrachten indelandbouw.Ofde
inkomensverschillen tussende landbouwendeniet-agrarischesectorendaarmee aanvaardbaar zijn,laatzichmoeilijkbeoordelen.
Welkanwordengezegd datdebeloningsverschillen tussenlandbouw
enniet-landbouwinNederland inhetalgemeenaanzienlijkkleiner
zijndanindeEGalsgeheel.
Eenvraagdiewelkanwordenbeantwoord is,ofdebeloningsverschillen inde loopderjarengroterofkleiner zijngeworden.
Indejarenzestig steegdereëlebeloningvandeindelandbouw
ingezetteproduktiefactorengemiddeldmet3,5%perjaar:
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eenduidelijkewelvaartstoenemingdus.Ditbetekendedatdeproduktiviteitswinst voorruimdehelftbehoudenbleefvoorde
agrarische sector endathetanderedeelwerd doorgegeven inde
vormvaneenreëledalingvandeprijzenvandeagrarische Produkten.Hieruitvolgtechternietdatdeagrariërs eenonevenredigdeelvandeproduktiviteitswinstvoor zichzelfhielden:het
reële inkomenperhoofdvandeberoepsbevolking nam indezejaren
namelijkinongeveerdezelfdemate toe.Anders ishetbeelddat
dejarenzeventig biedt.Toenwerddeproduktiviteitswinst voor
honderd procentdoorgegeven.Het inkomenvanboerenentuinders
bleefvrijwelgelijk,terwijl elders indemaatschappijhetreële
inkomenperhoofdvandeberoepsbevolking eenlichtevooruitgang
vertoonde.Deeerdergenoemdebijdragevandelandbouwaandebeteugelingvandeinflatiehaddus totgevolg eenverslechtering
vanderelatieve inkomenspositie.Doordezegroterwordendeachterstandvande inkomensvandelandbouwwordto.i.dedoelstellingm.b.t.eenrechtvaardige inkomensverdelingmindergoedgerealiseerd.
Voorwatbetreftdevierdedoelstelling nl.volledigewerkgelegenheidkunnenwenahetvoorgaandekortzijn.Wehebbenzo
evenalgeconstateerd datmetnameindelandbouwdewerkgelegenheid indena-oorlogsejarensterkisverminderd.Sinds 1950
daaldedewerkgelegenheid indezesectormetca.300.000manjaren.Aanvankelijknamindevoedingsmiddelenindustrie eninde
aande landbouw toeleverendebedrijfstakkendewerkgelegenheid
nog toe,maarookindezesectorendaaltalsindsvelejarende
werkgelegenheid, zijhetveelminder sterkdanindelandbouw.
Tochzijndelandbouw,devandelandbouwafhankelijkevoedingsmiddelenindustrie endeaandezebedrijfstakken toeleverendebedrijvennogaltijd goedvoorbijnaeenhalfmiljoenarbeidsplaatsen,ofwelvoor ca. 10%vandetotalewerkgelegenheid 1).De
voortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen levert
dusnogaltijd eenbelangrijkebijdrageaandewerkgelegenheid.
Inditverbandkannogopeenanderrelatiefgunstigaspectwordengewezen.EenvergelijkingmetandereEG-lid-statenleertdat
nadevormingvandeGemeenschapdewerkgelegenheid indelandbouwinons landminder isgedaald danelders.Ditismedeeen
gevolgvandeverhoudingsgewijzegrotestijgingvandelandbouwproduktie inons landdievooralmogelijk isgewordendoorde
Europeselandbouwintegratie.Juistdoordatdelandbouwendevoedingsmiddelenindustrie hebbeningespeeld opdemogelijkhedenvan
degemeenschappelijkemarkt,zijnermeerarbeidsplaatsen indeze
bedrijfstakkendan zonderdeEGhetgevalzouzijngeweest.
1)In 1978bedroeghetaandeelvanhet landbouwcomplexinhetnationaal inkomen 9%.
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Tenslottedebijdragevandelandbouwaandebetalingsbalans.
Infeitekanmenditalleenzinvolbezienvoordeagrarischebedrijfstak endevoedingsmiddelenindustrie inhun totaliteit.Wanneermendegeheleexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenvermindertmetdedaarvoorbenodigde import,danresteerdein 1976eenpositief saldovanmaar liefst 14mld.gulden 1).Daarmee levertdeagri-business eenbelangrijkebijdrage
aandeexport.Metditsaldokunnengeïmporteerde goederenen
dienstverleningen uithetbuitenlandwordenbetaald;ditbetekent
b.v.degeheleimportvanpersonenauto's enhetgeheleomvangrijketekorttenaanzienvanhetbuitenlandsereisverkeer.
Bezienover eenreeksvanjarenblijktdebetekenisvanexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelennogsteeds toe
tenemen.Zokondenin 1976metditexportsaldodriemaal zoveel
goederenendienstenwordengeïmporteerd alsin 1958.Ookna1976
isdebijdragevandelandbouwaandebetalingsbalansverder toegenomen,maarnu tengevolgevaneendalingvandeexportvande
overigesectoren.Nietalleendebijdrageaandebetalingsbalans,
ookdeexportafhankelijkheidvandelandbouwneemtechtertoe.
Vanhetgeheleinkomenuitdelandbouwenvoedingsmiddelenindustrieisthansnietminderdanca.60%tedankenaandeexport.

Inhetbeginvandezeinleidinghebikgesteld dathetbedrijfslevenendeoverheidveelaandachthebbengehadvoorde
agrarischesector.Hetbeleiddatdoordeoverheidwordtgevoerd,
komttotstandnaintensief overlegmethetbedrijfsleven.Inhet
kadervandezeinleidingwordtdeaandachtgevestigd opvieraspecten.
Tijdensdegrotelandbouwcrisis aanheteindevandenegentiendeeeuwgingdeoverheid zichintensiefmetdelandbouw
bezighouden,methetdoeldeteelttechniekteverbeteren.Bewust
werd toengekozenvoor eenbeleid dateropgerichtwasdelandbouwtemoderniseren ennietvoorbescherming.Erwerdeninstellingenvooronderzoek,voorlichting enonderwijs inhet levengeroepen.Ditschuchterebeginisgeleidelijkuitgegroeid toteen
omvangrijkedienstenverleningwaarvan thansdeLHendeonderzoekinstitutenexponentenzijndiehet landbouwkundig onderzoek
inNederland internationalebekendheid hebbengegeven.Devoorlichting enhetonderwijs zijnhierbijonmisbare schakelsomde
verworvenkennis zosnelmogelijkaanbetrokkenendoor tegeven.
Indeontwikkelingsfasewaarindelandbouwdestijdsverkeerde
gafdeoverheid terechtvoorrang aanhet teelttechnischbeleid.

1)Dit saldo isberekend aandehandvaninput-output tabellenen
isinclusiefdebijdragevanhetdeelvandevoedingsmiddelenindustrie,dat isgebaseerd opdeinvoervannietvoorde
Nederlandse landbouwrelevante agrarischegrondstoffen.Deinvoervaninvesteringsgoederen isbuitenbeschouwinggelaten.
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Deoverheid zagdusdestijds reeds indatdevelekleineagrarischeondernemers zelfnietinstaatwarenomnieuweteelttechnieken teontwikkelen,maardateenoverkoepelendeaanpaknoodzakelijkwas.Globaalkanmenstellendat tot 1950hetaccentvanhet
overheidsbeleid m.b.t.demoderniseringvande landbouwheeftgelegenopdeactiviteitenvandez.g. triasagriculturae.
TotkortnadeTweedeWereldoorlog konbinnendebestaande
bedrijvenenmetdeaanwezigearbeidsbezetting deproduktiviteit
wordenverhoogd.Nadienheeftdeproduktiviteitstoeneming eenextrastimulans gekregendoorhetduurderenschaarserwordenvan
dearbeid.Ineensnel tempowerdenarbeidsbesparende technieken
toegepastdieechterbinnendebestaandeagrarische structuur
nietdoelmatigkondenfunctioneren.Aanpassingvanhetarbeidsaanbod aandesneldalendewerkgelegenheid wasnoodzakelijkevenalseenafstemmingvandebedrijfsomvangenhetproduktieplanaan
desterkgestegenbewerkingscapaciteit.Deoverheid heeftdeze
ingrijpende structureleaanpassingvergemakkelijkt doorvoorzieningen tetreffenenstimulerendemaatregelen tenemen.Dezeactiviteitenwaarophiernietverder zalworden ingegaan,vormen
eenonderdeelvanhet z.g. structuurbeleid,maarhetbeleid als
geheelomvatmeeractiviteiten.
Deoverheidwasm.i. terechtvanmening datverbredingvande
economischestructuurvanhetplatteland enverbeteringvande
(agrarische)infrastructuurnoodzakelijkevoorwaardenwarenom
genoemdestructureleaanpassingen terealiseren.Innauwesamenwerkingmethetbedrijfslevenheeftdeoverheid daartoeeenregionaaleconomischbeleid eneenlandinrichtingsbeleid gevoerd
tendienstevan landbouw,platteland endenationaleeconomie.
Doorhetregionaal economischbeleid zijndenoodzakelijkestructureleaanpassingeninde landbouwbevorderd,isverpauperingvan
hetplattelandvoorkomeneniseenbijdragegeleverd totdegewenstebevolkingsspreiding. Zonderditbeleid zouinoverwegend
agrarischegebiedendeteruggangvandeagrarischebevolking tot
eendalingvanhet totaalaantal inwonershebbengeleidwaardoor
hetdraagvlakvoormateriële enculturelevoorzieningen tesmal
zouzijngeworden.
InNederlandheeft indeplattelandsgebiedendevermindering
vandeagrarischebevolkingnietgeleid toteendalingvanhet
totaalaantal inwoners,aangeziendewerkgelegenheid inindustrie
endienstverlenende sectorenophetplatteland toenam.Dezeontwikkelingheeftvoorkomendatdeleefbaarheid indezegebieden
werd aangetast.Deeconomischeactiviteitenvanhetplatteland
zijn thansengverwevenmetdegehelevolkshuishouding,waardoor
ookdeplattelandsbevolking kandelenindetoegenomenwelvaart.
Inanderelandendaarentegenisinsommigegebiedendeleefbaarheidwelaangetastmetontvolking alsresultaat.
Tenaanzienvanhetlandinrichtingsbeleid wil ikhieropmerkendathetgebruikvaneengrootwerktuigenpark engemoderniseerdebedrijfsgebouweneenaanpassingvandeinrichtingvan
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landbouwgebiedennoodzakelijkmaakt.Weliswaar haddenooknade
eeuwwisseling decultuurlandschappenveranderingenondergaan,
maardezewarenminder ingrijpend enwerdendikwijlsdoordeboerenzelfuitgevoerd.Voor teelttechnischeverbeteringenwasdit
voldoendemaar demodernebewerkingstechnieken,diena 1950een
grotevluchtnamen,vereisteneengrootschalige,regionalebenaderingvandecultuurtechnischeinrichting.
Uithetgevoerdebeleid blijktdatdeoverheid zichbeperkt
heeft totessentiëledienstverleningen envoorzieningendiedoor
debetrokkenen zelfnietkunnenwordenuitgevoerd.Deoverheid
gaatdusniet zoverdat zijdelandbouwalshetwarebeschouwt
alseencentralistisch geleid openbaarnutsbedrijf.Integendeel,
zijwildeinitiatievenendekwaliteitenvandeondernemerszoveelmogelijk tothunrechtlatenkomen.Deoverheid heeftzich
bijhaarbeleiddanookbeperkt tothetscheppenvanvoorwaarden
diepasseninhetmaatschappelijkkaderwaarbinnendevolkshuishouding functioneert.Hetbeleid iswelafgestemd opdebijzonderekenmerkenvanhetagrarischproduktieproces,maarditbetekent
nietdathetdaaromnietinovereenstemming zouzijnmetdedoelstellingendiedoorhetalgemeeneconomischbeleidwordennagestreefd.
Naastdegenoemdeaspectenvanhetbeleid,dienenookgenoemd
tewordenenkelealgemeneaspectenvanoverheidsbeleid, zoalshet
ruimtelijke,hetfiscaleensocialebeleid,dienaasthetmeer
specifieke sectorbeleid,vanbetekenis zijnvoordeagrarische
sector.Zowelbijhetbedrijfsbeleidvandeondernemers alsbij
hetsectorbeleid vandeoverheid zalmetdezealgemenebeleidsmaatregelenrekeningmoetenwordengehouden.Doordezeverbreding
van takenvanoverheid enbedrijfslevenheeftheteconomischonderzoek eveneens eenuitbreiding teziengegeven.Ditonderzoek
dient immerseconomische informatie eninzicht teverschaffen
voordebeleidsafweging opsectorniveau enopbedrijfsniveau.
Menkanbijeenzoveelomvattend beleidnatuurlijkaltijd
vraagtekens plaatsen t.a.v.hetgebruikvanbepaalde instrumenten
enaccentendiewordengelegd;discussieshierovervindendanook
veelvuldigplaats.Maardeconclusiemag tochwel zijndathet
beleidde structureleaanpassingen sterkheeftbevorderd ende
agrarische sector instaatheeftgesteld omdeproduktiviteit
aanzienlijk teverhogeneneenbijdrageheeftgeleverd aande
welvaartsgroei.

Slotopmerkingen
De sterkeconcurrentiepositievandeagrarische sectorin
Nederland istedankenaanhetvakmanschapvandeondernemers,de
geografische liggingvanonsland,defysiekeproduktieomstandigheden,eenefficiënt apparaatvantoelevering,verwerking enafzet,alsmedeaanhetbeleidvanoverheid enbedrijfsleven.
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Heteconomischklimaat indeperiodevan 1950totaandeoliecrisisheefthetvoordeelvandezeconcurrentiepositie sterkbevorderd.ImmersindezeperiodewaserinNederland enandere
Westerse landeneenongekende economischegroei.De landbouwkon
indieperiode inruimematebeschikkenovergoedkope grond-en
hulpstoffen.Vangrootbelang isookdeoprichtingvandeEGgeweest.HetvrijeverkeervangoederentussendelandenvandeEG
endebevolkingsgroeiheeftdeafzetmogelijkhedenvoor agrarische
Produkten sterkbevorderd.Nederland,met zijngespecialiseerd
produktenpakket engunstige concurrentiepositie,heefthiervan
geprofiteerd.Hetgunstigeeconomischeklimaat,datdeexpansie
vandeagrarische sectorsterkheeftbevorderd,isthanshelaas
nietmeer aanwezig.Menkandanooknietverwachtendatdeexpansieveontwikkelingvandeafgelopen 25jaarzichzalvoortzetten.
Allegenoemde aspectenvanheteconomischklimaatbetekenenimmers indekomendejarenevenzoveelbeperkingenindeontwikkelingvandevraagnaaragrarischeproduktenindeEG.
WatdeEGbetreft ishetpositieveeffectvoordeafzetmogelijkhedenvanNederlandseagrarischeproduktenvrijwel uitgewerkt
endeuitbreidingvandeEGmetdrieZuideuropese landenbiedt
ookweinig perspectievenvoorvergrotingvandeafzet.Misschien
zullenbepaalde sectoren (metnamegroenteenfruit)zelfsnadelenvandetoetreding ondervinden.Bovendienbestaat demogelijkheid datvoordemelkproduktieindeEGbeperkendemaatregelen
noodzakelijk zullenzijn.DezeEG-problematiek zalongetwijfeld
aandeordekomenindeinleidingvanDeHoogh.
Tenslottenog eenenkeleopmerking overdekostenontwikkelingvanhetproduktenpakket.Stijgendeenergieprijzenverhogen
deproduktiekosten,vooralvanintensievegespecialiseerdeagrarischeprodukten.Menmag echterverwachtendathet technischonderzoekmethoden zalvindenomtotenergiebesparing tekomen.Ook
voordeschaarstevanandereproduktiefactorenzijndestijdsmededoorhetonderzoek-oplossingengevonden.
Destructurelewerkloosheid kanongetwijfeld de toepassing
vanarbeidsbesparende techniekenvertragen.Onderdezeomstandighedenisimmersvertrekvanarbeidskrachtenuitdelandbouwgeen
sociaal-economischvoordeelmeer.Dedoelstellingen:produktiviteitsverhoging enhandhavingvandewerkgelegenheid zijnindeze
situatieconflicterend.Inwelkemateditsociaal-economischgezichtspunt zaldoorwerkenopbedrijfsniveau,zalafhangenvande
mogelijkheden totbesparing opbewerkingskosten.
Overhetconserverenvannatuurenlandschap inonsdichtbevolkte landmoet ikindezeinleidinghelaaskort zijn.Opbasis
vanonderzoek zullendegevolgenvandeaanland-entuinbouwop
teleggenbeperkingenmoetenwordenafgewogen tegendebehoeften
dieindemaatschappij levenmetbetrekking totnatuur enlandschap.DeGemeenschap zaloffersmoetenbrengenomdeondernemers
dehogerekostendanwelgeringeopbrengstenalsgevolgvandeze
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beperkendemaatregelen tevergoeden.DoetdeGemeenschap ditniet,
danzullendebeperkingen leidentoteenverzwakkingvandeagrarischeconcurrentiepositie.
Inhetvorenstaande zijnslechts enkelefactorengenoemddie
vanbelang zijnvoor deontwikkelingvandeagrarischesector.
Bijalleonzekerhedenwaarmee genoemdefactorenbehept zijn,kan
mentoch,het geheeloverziende,verwachtendatdeproduktie
slechtsweinigof inhetgeheelniet zaltoenemenomdatdeafzet
stagneert.HandhavingvanhetmarktaandeelbinnendeEGzalalde
nodige inspanningvragen.Daarom zalindekomendejarenveel
aandachtmoetenwordenbesteed aandeopvoeringvandekwaliteit
vanhetproduktiepakket,zowelbijdevoortbrenging alsbijde
verwerking.Hiernaast zaldeafzetvanbepaaldeproduktenbinnen
enbuitendeEGmoetenwordenbevorderd.Deactiviteitendie
thansreedsopdit terreinplaatshebben,wijzeneropdatde
agrarische sectorwederom alert reageert.Overigensbehoeft
handhavingvanonzehuidigepositieniet totsomberheid testemmen.EenbekendNederlanderheeft terechtopgemerkt datkamperen
ophethuidigeplateaugeenonaangenaamverblijf zalzijn,al
zalhet inspanningenvergen.
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ONTWIKKELINGENENPROBLEMENVANDEAGRARISCHESECTOR INDE
EUROPESEGEMEENSCHAP INDEJARENTACHTIG

Prof.dr.J.deHoogh

Hetvoorrechtomopditjubilieum-symposiumvanhetLEIeen
inleiding temogenhouden,wil ikgraagbenuttenomallereerst
hetMinisterievanLandbouw enhetLandbouwschap geluk tewensen.
Zijzijndeeerstebelanghebbendenbijhetbestaanenvoortbestaanvanhetinstituutdatingoedeenkwadetijdengetracht
heeftdeeconomischeontwikkelingen inagrarische sector tevolgen,teverklarenenzomogelijk teprojecterennaardetoekomst.
Ikdenkdatdebetekenisvanditwerkvoorhendienauwbijhet
beleidvoordezesectorbetrokken zijn,moeilijkkanwordenoverschat.Hetmogeookvandaagwaar zijnwatH.D.Louwes in 1957toendebenardefinancieel-economischesituatieeveneensdwong
toteennationalebestedingsbeperking -eens zei:'onslandheeft
geenbehoefteaaneconomenmaaraanstaatslieden',dezelfde
Louwes isdeeerstegeweestdiehetbelangvaneenLEIvoorde
bewindvoerdersoplandbouwgebied heeftonderkend.Nu-na40
jaar-isdiebetekenis alleenmaargroter geworden,zekerineen
periodedatdevanbeleidswegezobevorderdeontwikkelingen inde
landbouwoplopen tegenbeperkingendiedealgemenesociaal-economischeomstandighedenopwerpen.
Economen,hoewelvaakuiteenlopend inhunadviezenoverdete
voereneconomischepolitiek,zijntamelijkeensgezind indeanalysevandemalaisewaarinonzevolkshuishouding zichbevindten
inhunsombereverwachtingen tenaanzienvandeafzienbaretoekomst.Stagnerendeeconomischeontwikkeling,hogeinflatie,
structureel tekortaanarbeidsplaatsen,stijgendberoep opoverheidsmiddelen,hetzijndekenmerkenvanhet algemeen-economisch
klimaatwaaronder onzeNederlandse enEG-samenlevingdejaren
tachtig isingegaanennaarverwachtingvoorlopig zalhebbente
leven.Externefactorenwordendoorgaansaangewezenalsdeoorzakenvandeeconomischeproblemen,metnamedesterkestijgingvan
deenergieprijzenende toenemende concurrentiediebepaaldesectorenondervindenvanuit landenmetlagerearbeidskosten.Het
feitechterdatonzewelvarendevolkshuishoudingen zokwetsbaar
blijkenvoordezeexterneinvloeden,brengt tochwelderigiditeitenvanonseigeneconomischenmaatschappelijk stelselaan
het licht.Eenstelseldatzoopeconomischevooruitganggeconditioneerd lijkt tezijn,dathet zijnaanpassingsvermogenverliest
zodradegroei stagneert,terwijlhetonderdie omstandigheden
juisteengrotematevanflexibiliteitbehoeftomdenoodzakelij18

kenationale eninternationaleherverdelingvaninkomenenwerkgelegenheid aantekunnen.
Dezefundamenteleproblematiekvanons sociaal-economischbestelspeeltopdeachtergrondmeealswedepositieenperspectievenvanéénsectorvandevolkshuishouding,nl.delandbouw,
naderbezien inhet lichtvandegewijzigdeomstandigheden.
Teverwachtenvaltdatdeaandelandbouwproduktie enlandbouwmarktenzoeigenproblematiek zichopvergrote schaalzal
openbaren.Devraagnaaragrarischeprodukten,die tochalweinig
meer toenamalsgevolgvandeafnemendebevolkingsgroei endegeringeendalende inkomenselasticiteit,biedtnogmindermogelijkhedentotafzetvergrotingnuhetbesteedbaar inkomenvandeconsumenteneerderzaldalendanstijgen.Aandekantvanhetaanbod
echter isvoorlopig geenstilstand teverwachten.Misschien zelfs
hettegendeel.Nudoorhetgebrekaanwerkgelegenheid buitende
landbouwdeteruggangvandeagrarischeberoepsbevolkingduidelijklangzamerverloopt,zaldedrangomdeproduktiviteitvande
grond envanhetveeoptevoeren eerdergroterdankleinerworden.Demogelijkhedendiedelandbouwtechniek daartoebiedt,zijn
nog langnietvolledigdoordegrondgebruikers indeEGbenut.
Wegensdeorganisatievandeagrarischeproduktie ineengroot
aantalkleineondernemingen (gezinsbedrijven)heeftde technische
ontwikkeling inde landbouw tochaldeneiging zichweinig aante
trekkenvandeontwikkelingenopdemarkt.Deze indeagrarische
structuurverankerdeonvolkomenheid treedtonderomstandigheden
vanstagnatiedes testerker opdevoorgrond.Hetlijktdaarom
aannemelijkdathetaanbodvanlandbouwprodukten,bijongewijzigd
beleid,stelselmatig zalblijven toenemen.Gegevendestagnerende
vraagbetekentditdatdeonevenwichtigheid vandeEG-landbouwmarktengroterwordt.
Tegelijkertijd leidtdiezelfdealgemeeneconomischeproblematiek toteentoenemend beroepopde schaarserwordendeopenbare
middelen,watondermeer totuitdrukkingkomtineenkritischer
houding tegenoverdeuitgavenvoorhetgemeenschappelijkmarktenprijsbeleid.Debereidheid tothetverruimenvandefinanciële
armslagvandeEG isgering enwordtdoorverschillende lidstaten
bovendienafhankelijkgesteldvaneenbeterebeheersingvande
lastenvanhetgemeenschappelijke landbouwbeleid.
Inditklimaatvalt teverwachtendatdegroeiendeonevenwichtigheid opdelandbouwmarktenderealiseringvandeinkomensdoelstellingvanhetgemeenschappelijkemarkt-enprijsbeleid
(verder)onderdruk zalzetten.
Deinstitutionelevormgevingvanhet landbouwbeleid binnende
EGwerkt stelligmeedezemarktproblematiek hethoofd tebieden.
Hetstructuurbeleid,datvangroteinvloed isopdelange
termijnontwikkelingen inde landbouw,isbinnendeEGnogin
overwegendemateeenzaakvandelidstatenzelf.Indeachterlig19

liggendedecennia ishet structureleaanpassingsproces,waartoe
delandbouwwerd gedwongendoordesnellealgemeen economische
ontwikkeling,vanoverheidswegebevorderd enbegeleid viainvesteringen inonderzoek envoorlichting enininfrastructurele
voorzieningen,viaaanmoedigingvanbedrijfsbeëindiging envan
modernisering vandeuitrustingderoverblijvende bedrijven,via
exportbevorderendemaatregelenetc.Ditallesmethetoogmerkde
produktiviteit indevoedselsector teverhogen,deconcurrentiepositievandenationale landbouw tegenoverhetbuitenland te
versterken enzoookdebestaansbasisvoordeagrarischeberoepsbevolking teverbreden.DeinleidingvandeheerMarisgeefteen
duidelijkbeeldvandeinspanningendiedeNederlandseoverheid
zichinditopzichtheeftgetroost.
Vanditstructuurbeleid isaanvankelijkverwachtdathetde
noodzaak totondersteuningvanhetagrarischinkomenviamarktenprijsmaatregelenopdenduur zoudoenverminderen.Ookhet
plan-Mansholthaddiehoop.Hetiswaardathetrelatieveprijspeilvanagrarischeproduktendankzijdesnellestructuurveranderingenindelandbouwkondalen,maar tegelijkertijdmanifesteerdedieproduktiviteitsgroei zichineentrendmatige stijgingvan
hetagrarischeproduktievolumediedegroeivandevraag indeEG
overtrof.Hetstructuurbeleid heeftderhalvenietbijgedragen tot
eenbetereoriëntatievandeproduktie (naaromvang ensamenstelling)opdeontwikkelingenaandevraagzijde.Integendeelzelfs;
hetheeftdeonevenwichtigheid vandemarktenversterkt.
BinnendeEGisdiespanning tussen landbouwontwikkelingspolitiekenerzijds enmarktordeningsbeleid anderzijds aangewakkerd
doorhetniveauverschil inverantwoordelijkheid voordezetwee
sectorenvandeoverheidsbemoeiing metdeagrarische sector.Wegensdegemeenschappelijke financiëleverantwoordelijkheid voor
hetmarkt-enprijsbeleid draagteenlidstaat immers slechtseen
deelvande lastendievergrotingvanzijnnationaleproduktie
oproept.De zogewenste terugkoppelingvanuitdemarktnaarhet
structuurbeleidblijft indieconstellatie inbelangrijkemate
achterwege.Deze institutionele tekortkoming is,naar ikdenk,in
belangrijkemateverantwoordelijkvoorhetgebrekaandaadkracht
opgemeenschapsniveaumetbetrekking tothetaljarenhangende
probleemvandeonevenwichtigeontwikkelingenaanvraag-enaanbodzijdevanlandbouwmarkten 1).Zoudendeverantwoordelijkheid
voorhet landbouwontwikkelingsbeleid endievoorhetmarkt-en
prijsbeleid inéénhand liggen (zoalsvóórdetotstandkoming van
deEG), danzouhetstellig zoverniet zijngekomen.

1)J.deHoogh.Eenkoekoeksjong inhetEG-budget;in:Openbare
uitgaven 12(1980)2 (april)pp.100-115
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Het isnatuurlijkverrevanrealistischomonderdehuidige
omstandighedenookmaar tepratenovereenvergemeenschappelijkingvanhetgehelelandbouwstructuurbeleid.Maardanishetanderzijdswelrealistischomonderogenteziendathetbedoelde
belangenconflict tussenhet landbouwbeleid vandelidstatenen
datvandeGemeenschap scherperevormenzalgaanaannemennude
economische situatievoordelandbouwslechterwordt.Naarmate
immershetgemeenschappelijkemarkt-enprijsbeleid gehoudenis
deproducentenopeenofanderewijze teconfronterenmethet
plafond derbeschikbaremiddelen,zalbinnendelidstatendepolitiekedruk toenemenomdebestaansvoorwaardenvandeagrarische
beroepsbevolking tochoppeil tehouden.Hetisnietonaannemelijkdat zulkevervangendenationalemaatregelen (bijv.inde
sfeervaninvesteringshulp ofexportbevordering)eenaanmoediging
betekenenvoordelatentedrang totproduktievergroting,wateen
saneringvandemarktproblematiek opgemeenschappelijk niveau
extramoeilijk zoumaken.
Er isnogeentweederedenomteverwachtendat indejaren
tachtigeenzekereaccentverleggingvanhetcommunautairenaar
hetnationale landbouwbeleid zalplaatsvinden.Zoalsdoorhet
wegvallenvandegroeiendegrotewerkloosheid denadrukbinnen
dealgemene sociaal-economische politiekkomt teliggenophet
vraagstukvandeverdelingvaninkomenenwerkgelegenheid, zoook
wordthetbeleid tenaanzienvande landbouwintoenemendemate
geconfronteerdmetdeongelijkheid indeverdelingvanbestaansbronneneninkomenbinnendeagrarische sector.Indeperiodevan
snelleeconomischegroeikondieongelijkheid nog eenselecterendeenstimulerende functietoegekendwordeninhetstructurele
aanpassingsproces datdelandbouwmoestondergaanommee tekunnenkomenmetentevensbijtedragentothetalgemenestreven
naarwelvaartsverhoging.Nudeeconomischegroeistagneert isdezerechtvaardiging nietlangervol tehouden.Bovendiendreigt
onderdezeomstandigheidendeinkomensongelijkheid binnnende
landbouw toetenemen.Indeverscherpte concurrentie omenerzijdsdeschaarsegrond enanderzijds debeperkteafzetmogelijkhedenhebbendeeconomischsterkereondernemersdoorgaansbetere
kansendanhunzwakkerebedrijfsgenoten.
Het gemeenschappelijkemarkt-enprijsbeleid biedt,gegeven
zijnglobalewerking,nietofnauwelijksmogelijkhedenomdeinkomensverschillen binnendelandbouwkleiner temaken;eerderhet
tegendeel ishetgeval.Datbeleid zalbovendieneenveer (misschienwelveren)moeten lateninhetnastrevenvandealgemene
inkomensdoelstelling.Dientengevolgekomtdeproblematiekvande
inhetnauwzittende economisch zwakke landbouwbedrijven en-gebiedenineersteinstantievoorverantwoordelijkheid vandenationaleoverheden.Aaneenaccentverlegging inhunlandbouwpolitiekzullenzijnietkunnenontkomen.Handhaving eneenredelijke
verdelingvandebeperktebestaansmogelijkheden zullenmeeraandachtvergen,terwijlde traditioneledoelstellingvanproduktiviteitsverhoging eneendoelmatiger allokatievanproduktiefacto21

rennoodgedwongen ophet tweedeplan zalkomen.
SprekendeoverdeeconomischeperspectievenvoordeEG-landbouwishethaastonvermijdelijk teverzeilen ineenbeschouwing
overdelandbouwpolitiek,zoalsuithetvoorgaandemogeblijken.
Depositievandeagrarische sector,ookdieindeEG,isnu
eenmaaldoorslaggevend afhankelijkvanhetbeleid datvanhogerhandvoordezesectorwordtgevoerd.Inhetveldvanverschijnselendatdelandbouweconomie bestudeert,ishet landbouwbeleid
eennietweg tedenkenfenomeen.Dit landbouwbeleid iseenintegrerend deelvandealgemeen sociaal-economische politiek enondergaatals zodanigdeinvloedenvandealgemeeneconomischeen
maatschappelijkeveranderingen indesamenleving.Als zo'ninvloedhebbenwereedsdepolitiekedrukopdebudgettairemiddelenvoorhetgemeenschappelijkemarkt-enprijsbeleid gesignaleerd endegevolgendaarvanvoorde inkomensdoelstelling.
Vanminstens zogrootbelang isdebetekenisvoordegemeenschappelijke landbouwmarkt-tochdeeerstedoelstelling (zeker
inde tijdgezien)vanhetgemeenschappelijke landbouwbeleid vanhetgebrekaansamenwerking opanderebelangrijkebeleidsterreinen,metname tenaanzienvandeeconomischeenmonetaire
politiek.Ikhoef slechts tewijzenopdeafbreukdiedemonetaire instabiliteitheeftgedaanaandeeenheidvandelandbouwmarkt.Vanlandbouwzijde ishetverschijnselvandemonetaire
compenserendebedragen (MCB's)wel getypeerd alsdetoldiede
landbouwintegratiemoetbetalenvoorhaar voortrekkersfunctie
voordeGemeenschap.'Overigensfunctioneert sindsbegin 1979het
EuropeseMonetaire Stelsel,waarvande totstandkoming isbeschouwd alseenstapjeopdewegnaar eengrotere convergentie
derlidstaat-economieën.Vastgesteldmagwordendatsindsdiende
koersverhoudingenbinnendeGemeenschap eenbetrekkelijkestabiliteithebbenvertoond.OfdateenverdienstevanhetEMS isdan
wel (mede)aananderefactorenmoetworden toegeschreven,laat
ikgraagoveraandedeskundigheid vandeheerDuisenberg.Wel
echtervalt teconstaterendatondanksdezerelatieverustop
hetfrontderwisselkoersenhetinflatietempoindeverschillendelidstatensterkuiteenloopt.Eenbewustopkoersstabiliteit
gerichtmonetair beleid binnenhetEMSkanblijkbaardeonmiskenbareeconomischedivergentiebinnendeGemeenschapmaskeren.
Endaarmeekomthetgemeenschappelijk landbouwbeleid voornieuwe
moeilijkheden testaan.
Indeafgelopenjarenhebbenlandenmeteenrelatief hoge
inflatievoetdoorafbraakvanhunnegatieveMCB'shetnominale
binnenlandseprijspeilvanmarktordeningsproduktenkunnenverhogen.Daardoor zijndeafwijkingenvanhet gemeenschappelijke
prijsniveau thansaanmerkelijkkleinerdantweejaargeleden1).
1)LEI,Landbouw-Economisch Bericht 1980,pp.29,30.
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Nuderuimtevoor zo'nnationaleprijsaanpassingechter zogoed
alsopgesoupeerd is,bestaatdereëlekansdat landenmeteen
overgewaardeerdemunt sterkepressiegaanuitoefenen totverhogingvanhetgemeenschappelijke prijsniveauomhunagrarische
producentengenoegdoening tegevenvoor gestegenkosten.VoorzoverBrusselvanwegedekrappemiddelenaandiedrukhethoofd
moetbieden,zullendie lidstatenopeigenhoutjehetbinnenlandseprijspeilwillenoptrekken.DatzoutotdefiguurvanpositieveMCB'sindeeconomisch zwakkelidstatenkunnenleiden.Het
Ver.Koninkrijk isdaaraleenactueelvoorbeeldvan.Ikwil
hiermee zeggen,dathetgemeenschappelijk landbouwbeleid niet
heeftgewachtopkoersstabiliteit diedeschijnvan economische
convergentieophoudt.
Totdusverreheeftonzeverkenningvandeperspectievenvoor
delandbouwindeEGweinigbemoedigendsopgeleverd.Voordebestaansvoorwaardenvandeagrarischeberoepsbevolking geldtdatde
'spoelingdunnerwordt'.Ophet terreinvande landbouwpolitiek
versterktde teruggaande conjunctuur deneiging tot terugtrekking
opnationale stellingen.Vanhet laatsteisdehausseinlusten/
lastencalculaties inzakedegemeenschappelijke financieringvan
deEGeenduidelijk symptoom,ommaarniet tesprekenvanhetfinanciëlearrangementdathetVerenigdKoninkrijkheeftafgedwongen.
Indit zorgelijkeklimaatdoetdeopenstellingvandeGemeenschapvoordrienieuwelidstatenwatparadoxaal aan.HeeftdeEG
inhaargeopolitiekebeweegredenen totgebiedsuitbreiding naar
hetZuiden,achteraf gezien,heteigenincasseringsvermogen ende
eigenincasseringsbereidheid metbetrekking totdeeconomische
implicatiesniet schromelijk overschat ?Het lijktwel zekerdat
deuitdagingdiede toetredingvandemediterrane landenvoorhet
gemeenschappelijk landbouwbeleid zalbetekenen zoweldemarktintegratiealsdebeleidsintegratie extraopdeproef zalstellen.
Methetinhetnauwrakenvandelandbouwendelandbouwpolitiekisnietallesgezegd overde teverwachtenproblemenenontwikkelingen indejarentachtig.Onzeverkenningvandeperspectievenkannietblijven staanbijdeeconomische enpolitiekeinvloedendiedestagnatievandewelvaartsontwikkeling indelandenvandeEGoproept.TenslotteisdeagrarischesectornietalleenafhankelijkvanwaterbinnendeEGgebeurt.Zij isook,zij
hetdanwatwereldvreemd gewordendoorhetmarkt-enprijsbeleid,
eenbelangrijkecomponent vanhetmondiale voedselvoorzieningssysteem.Hetwel enweevandelandbouwindeEGis,ondanksisolerendedrempelprijzen,medeafhankelijkvanvraag-enaanbodontwikkelingenopdewere.ldlandbouwmarkten,terwijlomgekeerd de
agrarischeontwikkelingenindeGemeenschaphunduidelijke sporen
trekken inhet internationalemarktgebeuren.Dieverbondenheid en
wisselwerkingmetdewereldvoedselvoorziening iseenfactorwaar23

vandebetekenisopmiddellange termijnvoordepositievande
landbouwindeEGenvoordekoersvanhet gemeenschappelijk
landbouwbeleid nogaluiteenlopend wordtbeoordeeld.
Daar isdeopvattingdatdegroteengroeiende agrarische
produktiecapaciteitvandewestersewereld -endusookvande
EG- indekomendedecenniabroodnodig zal zijnomdevoedselvoorziening indewereldveilig testellen.Hetadviesvande
Commissievoorde landbouwvanhetEuropeesParlementoverde
bijdragevandeEuropeseGemeenschappen aandebestrijdingvande
honger indewereld 1)istezienalseenexponentvandezeopvatting.Hetadvieswijst zelfsmetnamedezuivelsectorvande
EGaanalseenbronvanvoedselhulpproduktenmeteenhogevoedingswaarde.Dezehaastonparlementairepoging totrechtvaardigingvandezuiveloverschottendaargelaten,eenfeitblijftdat
alleprognosestudiesmetbetrekking totdewereldvoedselsituatie
uitwijzendatdevoedseltekortenvandeDerdeWereld indejaren
tachtig ennegentigonrustbarend zullen toenemen,evenalsdeaantallenmensendiedoorarmoedeniet toereikend inhuneerstelevensbehoeftenkunnenvoorzien.Datvooruitzichtmoet tocheen
grondigeredenvormenvoordeinstandhoudingvanhetgrotevoedsel-produktiepotentieelvandeEG?Hoekanmen zichdanbinnen
dierijkegemeenschapdrukmakenovermaatregelendiedeagrarischeproduktie(groei)aanbandenmoeten leggen?Enhoekanmet
ditvooruitzichtnogverdediging gevondenwordenvoordestelling
datderijkelandendehandelspolitieke beschermingvanhunlandbouwmoetenafbrekenomdeontwikkelingslandenmeerkansente
biedentothetexporterenvanagrarischeprodukten? Eenstelling
die tochmetklembepleitwordt ingerenommeerde studies als 'AT
2000'vandeFAO 2), hetInterfuturesrapportvandeOECD3)en
het zgn.Brandt-rapportoverdeNoord-Zuid relaties4 ) .
Ditverschilvanopvattingen enopiniesroeptverwarring en
onzekerheid op,metnameookalshetgaatomeenlange termijn
visieomtrentdeplaats,functieeninrichtingvande landbouw
binnendeEG-volkshuishouding.Enhet landbouwbeleid indeGemeenschap zaltochzo'nvisiemoetenhebben?
1)EuropeesParlement,AdviesvandeCommissievoorde landbouw
overdebijdragevandeEuropeseGemeenschappen aanhetbestrijdenvandehonger indewereld:Document 1-341/80/Bijlage
/II, 16sept.1980
2)FAO,Agriculture:Toward 2000:Rome 1979
3)OECD,Facing theFutures:Mastering theProbableandManaging
theUnpredictable:Paris 1979
4)North-South:AProgrammefor Survival ('The BrandtReport'):
Londen 1980
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Zonderdieverwarring enonzekerheid optehelderen,zijn
toch eenpaarkanttekeningen teplaatsenbijdezenaarmijnoordeelfundamentelevraagstellingen aangaandedemondialedimensie
vandeEG-landbouw.
Eenberoepopdehonger indewereld terverdedigingvanhet
groteengroeiende agrarischeproduktiepotentieel vandeEGis
slechtsgepastwanneeraantweevoorwaardenisvoldaan.
Indeeerstebelangrijksteplaats geldtdatdeGemeenschap
zichdanookborgmoet stellenvoorhetstillenvandiehonger.
Alsdieborgontbreekt,iszo'nberoephypocriet.
Tweedevoorwaarde isdatdeEG,samenmetandererijkelanden,zichmetalleswat inhaarvermogen ligtsterkmaaktomde
voedselafhankelijkheid vandeDerdeWereld teverkleinendoorde
groeivande landbouwproduktie indielandenzelf tebevorderen.
Dezetweedevoorwaardebehelst-naast eenverveelvoudiging vande
financiële entechnischehulp-hetdoelbewustvermijdenvannegatieve effectenopdemarktconditieswaaronderboereninontwikkelingslandenmoetenproduceren.Ditlaatstevraagtomeen
veel zorgvuldiger landbouwbeleid dandeEGtotdusverreheeft
gevoerd 1),metnamevoordezgn.concurrerendeproduktenals
suiker,rundvlees,groente-enfruitsoorten.
Deze tweevoorwaarden,voedselhulp ènlandbouwontwikkelingshulp,horenonlosmakelijk bijelkaar.Derealisering ervanis
slechtsmogelijk ineengeintegreerd internationaalvoedselvoorzieningsbeleid 2 ) .Zo'nbeleid zaleenenormenationale enbovennationalekrachtinspanningvragenvande geindustrialiseerde
wereld.Eeniedermetrealiteitszin zalzeggendatheteenillusieiszulkeenkrachtinspanning vanderijke landenteverwachten.Zekernudebereidheid vandie landenomzichintezetten
vooreendoelmatiger enrechtvaardiger arbeids-eninkomensverdeling indewereld duidelijk aanhet tanenisonderdedrukvan
deeigenfinancieel-economischeproblemen.Maar zolangdat zois,
zalookhet landbouwbeleid vandielanden (waaronderdeEG)niet
kunnenuitstijgenbovendeengekadersvan nationaal-economische
enbudgettaireoverwegingen.Depolsstokvanhet landbouwbeleid
istenslottenietlangerdandealgemenepolitiekevisiebreed
is.Maardanverliest eenberoep opdehonger indewereld ook
zijngeloofwaardigheid.

1)NationaleAdviesraad voorOntwikkelingssamenwerking (NAR),De
wereldvoedselvoorziening enhetEG-landbouwbeleid:DenHaag
1979
2)HansLinnemann e.a.,MOIRA,ModelofInternational Relations
inAgriculture:Amsterdam/NewYork 1979
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Alontbreektdandepolitiekewilofdepolitiekehaalbaarheid,het zouniet terecht zijnditaf tedoenmeteensimpel:
'hethemd isnueenmaalnader danderok'.Hetachterwegeblijven
vaneenstructuurhervormendbeleid opinternationaal ennationaal
niveauwordt,denk ik,medegevoed dooreengevoelvanmachteloosheid enonzekerheid indewestelijkewereld.Machteloosheid
vanwegedeimmobiliteitenbinnendebestaande institutionelekaders.Daarnaastveelonzekerheid inzakedewegenwaarlangs ende
middelenwaarmeede tochdoorvelenonderschreven doeleinden
kunnenenmoetenwordenbereikt.Dieonzekerheid komtm.i.mede
voortuitonvoldoendekennis eninzichtomtrentdewerkingvan
hetzocomplexeenondoorzichtige internationale economische
stelsel.Voorwatdelandbouwbetreftwil ikinditverband als
voorbeeld noemendestrijdvraag ofeenbetereverdelingvande
voedselproduktie -endaarmeevandevoedseldistributie -binnen
dewereld nukanwordenbereiktdoor liberaliseringvandeinternationale handel inagrarischeprodukten,danwel eendoelbewuste
ordeningvandewereldmarktenvanagrarischegrondstoffennodig
maakt 1).Dezestrijdvraag,dieinalgemene zinook terug tevindenisinhetverschil inuitgangspunt tussenenerzijdsdeGATTdoelstellingen enanderzijdshetUNCTAD-programmavoorgrondstoffen,zalblijvenbestaan zolangbijgebrekaankennisvandewerkelijkheid standpunten insterkemate steunenophypothesendie
meer ideologisch zijnonderbouwd danempirischgetoetst.
Methetsignalerenvandeonzekerheid omtrentdeaard enhet
effectvanmaatregelenombepaaldedoeleinden tebereiken,komik
opderoldieonderzoekkanvervullen,metname tenaanzienvan
devragenwaarvoorhet landbouwbeleid zowelininternationaal als
nationaalverband gesteldwordt.Het terreindatikzojuistnoemde-defunctioneringvanhet complexewereld-economische stelsel
enzijnuitwerking opmetnamedeontwikkelingvande.voedselproduktieenvoedselvoorziening indeverschillendedelenvandewereld -iseenkennisgebied metnoggroteblindevlekken.Voorde
ontwikkelingvaneendoeltreffend internationaal landbouw-en
voedselvoorzieningsbeleid,waarinookdeEG zalhebben teparticiperen,isverdiepingvan inzichtdoormiddelvanonderzoek
dringend nodig.Hetgeeft inditverbandvoldoening temogen
vaststellendatheteenNederlandse researchinstelling (nl.de
StichtingOnderzoekWereldvoedselvoorziening) 10)isdiedebasis
heeftgelegd enhet theoretischekader aandraagtvoor eeninternationaalonderzoekprogramma,datm.i.grensverleggend magheten
zowelinwetenschappelijk opzichtalsookuiteenoogpuntvansamenwerking tussenvelelanden.
1)J.deHoogh,Internationale arbeidsverdeling enmarktorde:
redeLandbouwhogeschool:Wageningen 1979
2)Centre forWorldFood Studies:FromMethod toApplication:
Amsterdam,mei 1980
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IkdoelophetFood andAgricultureProgramvanhet International
InstituteforApplied SystemsAnalysis (IIASA)teLaxenburgin
Oostenrijk;eenonderzoekprogramma datquaopzetendiepgangeen
groterebeleidsondersteunende betekenis zalkunnenhebbendanmeniganderestudiedietotdusverreopditgebied isverricht1).
Hetsteltwat teleurdatdeEuropeseCommissie,inantwoordop
eenvraaguithetEuropeesParlement,zegtmetdit internationaal
onderzoekprojectnietopdehoogte tezijnenhetoverigensook
niettothaar taakrekentditsoortonderzoekaantemoedigenen
tecoördineren2 ) .
Misschien ishetookwel teveelvandebesturendeorganenop
gemeenschapsniveau gevraagd ombelangstelling tetonenvooronderzoekingendie zichmet zo'nwereldwijde langetermijnproblematiekbezighouden.Echterookvoordichterbijhuis liggende
vraagstukkenophetgebiedvanhetlandbouwbeleid zijndebeleidsvoorbereidendediensteninBrusselnietergonderzoek-'minded'.Tekenend daarvoorvind ikdatna twintigjaar intensieve
bemoeiingmetdemarkt-enstructuurproblematiek vandeagrarischesectoreropgemeenschapsniveau noggeen instituutvanformaatvoorbeleidsondersteunend landbouweconomisch onderzoekbestaat.Hoepover steektdatafbijderesearchcapaciteit waarover
bijv.eenministerievanlandbouw indeVerenigde Statenbeschikt.WeliswaarheeftdeEGindeloopvandetijdheelwat
studiesgecontracteerd bijonderzoekinstellingen indelidstaten,
maarderelevantievandezestudiesvoorheteigenlijkelandbouwbeleid isdikwijlsmoeilijkaanwijsbaar.
DeproblematiekdiedeEG-landbouwindejarentachtig staat
tewachtenmaaktdewenselijkheid vanbeleidsondersteunend onderzoekalleenmaargroter.Veelisnogonbekend overdereactievan
delandbouw,voorwat zijnproduktieomvangen-samenstelling en
zijnorganisatievandeproduktiebetreft,opdegewijzigdealgemeeneconomischeomstandigheden,opeenverdereprijsstijgingvan
energie,opdetoetredingvandeMiddellandsezeelanden,opeen
ruimer toelatingsbeleidvooragrarischeproduktenuitderdelandenenz..Eenbeter inzicht inde teverwachtengevolgenvoorde
agrarische sector indeverschillenderegio'svandeGemeenschap
kanhetlandbouwbeleid behulpzaam zijnomteanticiperenopproblemen.Vanhetonderzoek zalvoorts gevraagd kunnenwordenalternatievebeleidsinstrumenten teanalyserenophuneffectenvooral
die terreinendieuit eenoogpuntvandebeleidsdoelstellingen
relevantzijn.
1)Voor eensummiereomschrijvingvanhetFood andAgriculture
Programzijverwezennaar:GeneralInformationIIASA:Laxenburg
(Oostenrijk)1980.Reedsverschenen studies inhetkadervan
hetFAP zijnvermeld in:IIASAPublications 1979
2)EuropeesParlement,Antwoord vandeheerGundelachnamensde
CommissieopschriftelijkevraagNo.746/80vandeheerWoltjer
27

Resultatenvanzulkonderzoekkunnenbelangrijkebouwstenenverschaffenvoordevoorbereiding enbesluitvormingopbeleidsniveau.
Deconstatering datvanuitBrussel -hetbeleidscentrumvoor
degemeenschappelijke landbouwpolitiek -zulkbeleidsondersteunend
onderzoeknietisgeïnstitutionaliseerd,betekentoverigensallerminstdathet landbouweconomisch onderzoek inde landenvande
Gemeenschap zichafzijdig zouhoudenvanvraagstukkenophetgebiedvanhet landbouwbeleid.Vaak inopdrachtvandenationale
overheidmaarookopeigeninitiatief hebbenonderzoekers zichmet
elangeworpenopallerhandefacetttenvande landbouwintegratie
indeEG.Voorwatonslandbetreftvaltbijv.tewijzenopde
grondigeevaluatievanhetEG-landbouwbeleiddoorhetLEIopverzoekvanhetMinisterievanLandbouw 1);eenstudiediem.i.heel
watmeerwaard isdandebalansdiedeEuropeseCommissie zelfeen
aantaljarengeledenopmaakte.IknoemookdeanalysevandeEGzuivelmarkt enhetzuivelbeleid doorOskam enVandenNoortvande
Landbouwhogeschool 2).Zozijner talrijkeanderevoorbeeldente
gevenvanonderzoekingendiestrevennaarvergrotingvankennisen
inzichtmetbetrekking totagrarischeontwikkelingen inhunafhankelijkheid vaninvloedenvanbuitendeagrarischesector,waarondermetnameookhetbeleidvanoverheidswege.
Vanwegedecomplexiteitdersamenhangen isinhetonderzoek
eenduidelijkeenbegrijpelijke tendenswaarneembaar tothetconstruerenvansectormodellenwaarineengrootengroeiend aantal
vandezerelatieswordtbeschreven.Dezeintheoretischenmethodologischopzichtuitdagendeverdiepingvanderesearchiseen
moeizaam, tijdrovend enkostbaarproces,waarvaneenzichzelf respecterendewetenschappelijke instelling zichnietafzijdigkanen
maghouden.Maardevraagkomtwelop,vooralbijdegenendiehet
onderzoek financierenenerpraktischbruikbareresultatenvan
verwachten,inhoeverredezeontwikkeling leidenkan.toteengroterebetrouwbaarheid vandeuitkomstenalshulpmiddelvoorhetbeleid.Devraagdusofdezecomplexe computermodellen instaat
stellenhetlandbouweconomisch gebeurenbeter tebeschrijvenente
analyserenendusook-endatisvooralvoorhetbeleidvanbelang-beter tebesturen.
Ikdenkdat tegenoverdezepraktischeenietwat sceptische
vraagvoorlopignogeengrotematevanbescheidenheid vanonderzoekszijdepast.Hetrendementvandegroteintellectueleinvesteringenindeconstructievansteedsomvangrijker sectormodellen
hangt tenslotteafvanhetwerkelijkheidsgehaltevandehypothesen
dieaandemodelrelaties tengrondslagliggen.
1) LEI,Prijs-eninkomensbeleid voor delandbouw indeEG:.alternatievenenhuneffecten;pub.1.1.16,DenHaag 1979
,Doeleinden,instrumenteneneffectenvanhetlandbouwbeleid indeEG;publ. 1.15,DenHaag 1981
2) Interim-rapportEG-zuivelbeleid;DenHaag/Wageningen1978
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Enopditpuntmoetenm.i.nogwel enigezwakkeplekkeninde
landbouweconomieworden toegegeven.Iknoembijv.deonzekerheid
metbetrekking totdebeweegredenenwaardoor deagrarischeondernemers zichinfeitelatenleidenindebedrijfsplanning enbedrijfsontwikkeling.Ikwijsopdeonvoldoendekennisvandeaard
derveleeconomischrelevante technischerelaties inhetagrarische produktieproces enhunonderlingewisselwerking.Ikvermeld
ookdeonzekerheidmetbetrekking totdefactorendiehet tempo
enderichtingvande technischeontwikkelingen inde landbouw
bepalen.Hetgaathieromkenmerkeneneigenschappen (enerzijn
ernogwelmeer tenoemen)diewezenlijk zijnvoordeverklaring
enbetrouwbarevoorspellingvandeontwikkelingen indeagrarischebedrijfstak (mede)inreactieopexogeneinvloeden.Eengebrekkigehypothese tenaanzienvandezefundamentelekwesties
kannietwordengoed gemaaktdooreeningenieusontworpenmodelstructuur.Hier liggenm.i.nogduidelijkebeperkingen tenaanzienvandebruikbaarheid vanhetmodelmatige onderzoekvoorbeleidsdoeleinden.Datpleitniet tegenditsoortonderzoekingen.
Integendeel.Juisteenpoging totintegralekwantitatievebeschrijvingvanhetagrarischeproduktieproces inzijnrelaties
metdebuitenwereld isbijuitstekeenmaieromhiateninbasiskennis tesignaleren.Verwachtmagdanookwordendatdemodelbouweenimpulszalgevenaandeverdereontwikkelingvande
landbouweconomische theorievorming,waarbijnaarmijnoordeelinterdisciplinaire samenwerkingmetdelandbouwtechnischewetenschappennietkanwordengemist.
Ookopeenandervlaknogheefthetlandbouweconomischonderzoekgrenzenteerkennenwaarhet zijnbetekenisvoorhetlandbouwbeleid betreft.Hetkan tenslottede beleidsverantwoordelijke
instantiesniethetbestebeleidsprogrammavoorrekenen.Zo'nprogramma isimmersdeuitkomstvaneenpolitiekekeuzeuitalternatievendiebinnenhetbereik liggenomeen breed scalavandoeleindenenbelangen tebereiken c.q. teontzien.Eenonderzoeker
dieopgrondvanzijnanalysevandeproblematiekmeent eenbepaaldbeleid temoetenaanbevelen,begeeftzichinfeiteophet
terreinvanhetbeleid enlooptdanookhetrisicodaarirritatiesop tewekken.
Hetstipulerenvanditverschil inverantwoordelijkheid mag
nietuitgelegdwordenalseenrelativering ofinperkingvande
bijdragediehetonderzoekkanofmag leverenaandevormgeving
vanhetlandbouwbeleid.Hetisinfeitedeerkenningvandeonafhankelijkeplaatsdiehetonderzoek inonzesamenlevingmoetkunneninnemenindeanalysevanoorzakenengevolgendermaatschappelijkeontwikkelingenenvanderoldiedeoverheid daarinvervultofkanvervullen.Dieerkenning ligtookbesloten indeonafhankelijke statusdiehetLEIinwetenschappelijk opzichtheeft.
Dat isgeziendegescheidenverantwoordelijkheid vanbeleid en
onderzoekeenzuiverevorm,dieindeafgelopenveertigjaarnooit
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indeknelgekomenis.
Dieorganisatorische scheidingbrengtechterookdenoodzaak
meevaneenzorgvuldigeoverbruggingvandeafstand diemogelijk
zoukunnenontstaanofgroeien tussenonderzoek enbeleid.Teruggrijpend opdeinhetbeginaangehaaldeuitspraakvanH.D.Louwes,
zoumenkunnen zeggendatbewindvoerders eneconomenbeidennodig
zijninonzesamenleving endatzijbovendieninhunmaatschappelijkedienstbaarheid elkaar ergnodighebben.Diewederzijdseafhankelijkheid isterug tevindenindewijzewaarophetonafhankelijkeLEI zijnonderzoekprogramma doorbreed geschakeerdeadviescommissies laatafstemmenopdeproblemenvandepraktijk.
Ikvinddatopdezeonderzoekdag tergelegenheidvanhetLEIjubileumdatwat inonsland totstand gekomenisdeEG tenvoorbeeldmagwordengehouden.Hetgemeenschappelijke landbouwbeleid
zalindezorgelijkejarentachtigdesteunvanhetonderzoek
maar altenodighebbenbijdedoordeomstandigheiden gedwongen
aanpassingvandoeleindeneninstrumenten.
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EUROPA,HETEMSENDEPERSPECTIEVEN VOORVERDEREEUROPESEMONETAIRE SAMENWERKING

Dr.W.F.Duisenberg

Eenverscheurd EuropavormdedeomgevingwaarinhetLEI,40
jaargeleden,hetdaglicht zag.Deoprichtingwaseenheuglijke
gebeurtenis indegeschiedenisvandeagrarischegemeenschap in
Nederland envandeeconomieinzijngeheel.Debetekenisvande
gebeurtenis ging echter aanvelenvoorbij inhetzichtvaneen
bruteoorlog.Ook tenaanzienvangeldpolitieke zakenzalindie
dagenweinigbelangstellinghebbenbestaanvoor institutionele
geboortes.Ongetwijfeld zal toenderelatie landbouw/voedselvoorzieningvanbelangrijker aard zijngeweestdandietussengelden
koopkracht.
Daarbijkomtdatdereputatievandemonetairepolitiektoentertijdnieterggrootwas.Indejarendieaandeoprichtingvan
hetLEIvoorafgingenwashetgeleidelijkuiteenvallenvandeinternationalemonetaireordemedeaanleiding toteenopeenvolging
vanprotectionistischemaatregelen,diemethetwegvallenvaneen
systeemvanvastewisselkoersendewereldhandel totminimaleproproties terugbracht endeeconomischedepressieverdiepte.
Deherinnering aandietijd isvoormenigeenaanleidingom
paralellen te trekkenmethetgeenzichindeafgelopen 10jaar
voltrok.Het internationalemonetairebesteldatgedurendeeen
tweetaldecenniaredelijk goed functioneerde,vielopnieuwuiteen.Deeconomische groeiverflauwdeenhetpaddatlangshetrecessiedalvoert,lijktmetdejarenmoeilijkerbegaanbaar teworden.Enhoewe onsookverbaalverzetten tegenprotectionisme,
het spook tekent zichsteeds duidelijkeraf.Dezeverschijnselen
zoudeneenextraaansporingmoetenzijnomhettempovandeEuropese samenwerkingweeroptevoeren,methetélandatdejaren
vijftig enzestigkenmerkte.We zullenervoormoetenwakendatwe
nietweer indezelfde foutenvervallen.
VooralNederlandmet zijnwelhaastvolledig openeconomie
dient zichvoortdurend bewust tezijnvandesamenhang tussende
elkaarversterkende trits:onstabielewisselkoersen,protectionismeeneenverdeeld Europa.Ruimdriekwartvanonzehandel
speelt zichafbinnenhetmarktgebied vandehuidigeEuropese
Gemeenschap,waarbij deagrarische sectoreenprominenterol
speelde,speelt enzalspelen.

Alvorens eenbeeld teschetsenvandeessentiëlebetekenis
vandemonetaire aspectenvoor eenverdergaandeEuropese samen31

werkingmedeterhandhavingvaneenordelijk internationaaleconomischgebeuren,lijktmeeenkorteterugblik op zijnplaats.Enige
jarennadestartvanhetL.E.I.werdhetinternationaalmonetairestelselopnieuwgeordend eneenstelselvanaandedollargekoppeldevastewisselkoersen overeengekomen.Dedollarwerdde
sleutelvalutaentevensdevoornaamstevalutawaarindehandelwerd
afgerekend enkapitaal internationaalwerd getransfereerd.Door
eenlangereeksvanwederopbouwleningen enbovenaldeMarshallhulpkwamdedollargeleidelijk aaninsteedsgroterematebeschikbaarvoordebehoeftige economieën.Tevensontstond inhet
geruïneerdeWest-Europa ronddeverdelingvandezehulpeensaamhorigheid,diedebasisgingvormenvoorgrotereeconomischeen
politieke eenheid doormiddelvandeEuropeseEconomischeGemeenschap.Hetvormde tevenseenbeginvaneenlangeperiodevan
sterkeeconomischegroeienhogewelvaart,het slechtenvanhandelsbarrières endevergrotingvandeconvertibiliteit,alsmede
vanstabielewisselkoersen.
Desteedsgroeiendebeschikbaarheid vandedollarverkeerde
naverloopvanjarenineengroteovervloed,mede indehandgewerktdoordeeenzijdigegerichtheidvandeAmerikaanseautoriteitenopdebinnenlandsemonetaire aspectenendetoenemendekapitaaluitvoer.DeAmerikaansebetalingsbalansverslechterdemet
dejaren,vooral ookdoordeoorlog inVietnam,terwijl centrale
banken,bedrijvenenparticulieren eldershun tegoedenindollars
steedsverder zagenoplopen.Debereidheidvandewereld omdeze
vloedvandollars teblijvenaanvaarden,steldedeVerenigde
Staten instaatzich'teonttrekkenaandedisciplinairetegenactiedieiederander landmeteenontwrichtebetalingsbalans zou
moetennemen.
Daarnaastwerdhet-ogenschijnlijk paradoxaal- zienderogen
duidelijkdathetnietflexibelgenoeg toepassenvandeBretton
Woods overeenkomst debeoogde stabiliteitvandewisselkoersenin
gevaarbracht:ikdenkhierbijvooralaanhetveel telangvasthoudenvandekoersvanhetpond sterlingwaardoor uiteindelijk
eenveelgrotere schokaanhetmonetaire systeemwerd toegebracht
dananderswellichtnodigwasgeweest.
Hetbegon,metanderewoorden,bijdestartvandejarenzestigmonetair terammelen,eenontwikkeling diein1971culmineerdeindeopheffingvandeconvertibiliteitvandedollar ingoud,
waarmeeeeneindekwam aanhet stelselvanBrettonWoods.
Zoalsreedsaangegeven,wasmetdeMarshall-hulp eenaanzet
gegevenvoor eendynamischewederopbouwvanhetmaatschappelijk
eneconomisch lamgeslagenWest-Europa.Ditging gepaardmeteen
toenemendewens totverzoening ensamenwerking,hetgeenuiteindelijk leidde totoprichtingvandeEuropeseEconomischeGemeenschapmeteenprogrammadat zichover 12jaaruitstrekte enmoest
leiden tothet afschaffenvandedouanerechten.Het isbekendhoe
dit initiatief leidde totdeDouane-unieende gemeenschappelijke
landbouwmarkt,kortom totdeEuropeseGemeenschapvaneerstde
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zes,laterdenegen enmet inhetverschiet eenuitbreidingtot
12.NognimmerheeftEuropa zich zogemeenschappelijk kunnenprofileren;nognooit isalthansonderlingewapenstrijd zoonwaarschijnlijk geworden.Hoeveel scepsismenookmagvoelenoverde
bereiktepolitieke eneconomische samenwerking,het isonmiskenbaardathettotnutoebereiktewezenlijkheeftbijgedragenaan
degrotewelvaartwaarinweverkeren.Hetaandeelvandehandel
ingoederenendienstenbinnendegemeenschap inde totalebuitenlandsehandelvande lidstaten isgestegenvaneenderdein
1958totruim 50%nu.Daarbijnamdebuitenlandsehandelvande
EGinvolumemet 275%toe,waardoor dezenietminderdaneen
kwart isgaanuitmakenvanhetbrutonationaalproduktvandegemeenschap.
De toenemendeonderlinge afhankelijkheid deedophaarbeurt
eenanderenoodzaak totvastewisselkoersenontstaan:sterken
veelvuldig fluctuerendewisselkoersen zoudendiep ingrijpende
wijzigingen inhetgemeenschappelijk landbouwbeleid nodigmaken,
waardoordegemeenschappelijkemarkt zouwordenondergraven.Niet
alleenomdezeredenen isdebehoefteaanstabielewisselkoersen
groot,dochvoorts riepdesteedssterkerevervlechtingvande
economieënenhetdaarmedegepaard gaandeverliesaanautonomievan.
denationaal gevoerde economischepolitiekeninhetbijzonder
vandeconjunctuurpolitiekineenvroeg stadiumdegedachtevan
eenmonetaireunieop.
OfschoondevormingvaneenEuropeseMonetaireUnienietexpliciet inhetVerdragvanRomewerdopgenomen-hetgeensprekend
wasvoordeperiodewaarindeondertekeningplaatsvond-waser
indetekstgenoeg aanleiding tevindendiedetotstandkomingervanalseenbelangrijkeoptieopenhield.Naderelatief snelle
totstandkomingvandeDouane-uniewerdendeeersteschetsenvoor
een.verdere integratieoppapiergezet.Hierbijontsponzichde
academische strijdvandeprioriteitenstellingvaneenmonetaire
eneconomischeunie.Uitdediverseplannendieoptafelwerden
gelegd,kwamhetWerner-planalsuiteindelijkeblauwdrukvooreen
tecreërenmonetaireunie tevoorschijn.
Destartvoor deuitvoeringvandeeerstefase in1971vielsamen
methetbeginvanhetuiteenvallenvanhetBrettonWoodsstelsel
vanvastewisselkoersen.Ondanksdezichopdringendeoptievan
zwevendewisselkoersenblevendeEG-lidstaten aanvankelijkvasthoudenaaneensysteemvanonderlingvastewisselkoersverhoudingen,hetslangarrangement.Voortdurendeonrustopdevalutamarkten,inspelend opreedsaanwezige economischeenpolitiekeinstabiliteit ineenaantal lidstaten,leiddetenslotte toteen
splitsing indeEuropesemonetaire samenwerking.Engeland,Italië
enFrankrijk gingenover totzwevendekoersen,deanderedeelnemers zettenhet arrangementvoort.Dezemonetaire samenwerking in
kleinekring zorgdehiermedevoor eencontinuïteitdielatervan
essentieelbelangwasvoordeEMS-plannen.ToenFrankrijkde
slangverlietwas eenvandehoofdoverwegingenvandeoverblijversomtochmet elkaar door tegaan,datdaarmeeeennucleusvan
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monetairestabiliteit instandwerd gehouden,waar lateranderen
-nadatzijinternordeop zakenhebbengesteld-weerbijzouden
kunnenaanhaken.Thanskangeconstateerdwordendatdezestrategieheeftgewerkt.Dedoordeslang gevoede integratiegedachte
konimmersweerwordenuitgebouwd toenhetervanafhetmidden
vandezeventigerjarennaaruitzagdatdemonetaireeenwording
leidde in 1977toteeninitiatiefvandevoorzittervandeEGcommissie,deheerRoyJenkins.
Indetweedehelftvandejarenzeventigwerdendemeestepartnersookgeconfronteerd met eeninzakkendegroei,tezamenmet
accelererende inflatieenoplopendebegrotingstekorten.Dereactiehieropwas alomeenmeerenmeerrestrictiefmonetairen
budgettairbeleid.Dezezichaftekenende convergentie inbeleidmeerhetresultaatvangedeeldenoodzaakdanvanafspraken-was
eenfactordiedeherbespreekbaarheid vanmonetaire samenwerking
vergrootte.Naastdezemeer intra-Europeseachtergrond,waarbij
zichnogvoegdedevoorgenomenuitbreidingmet anderelidstaten,
speeldeookeenaantalexternefactoren.
Ikdoelhier inhetbijzonder opdeproblemen,dievoortvloeiden
uitde labielepositievandedollar.Nietalleenvoerdendebewegingenuitdedollar,zoalsvanaf eind 1977opnieuwkonworden
geconstateerd,totongewilde appreciatievandeDuitsemark,doch
tevens totberoering indeOPEC:waaromdekostbareolieafstaan
tegendollarsdiesteedsminderwaardworden?
Vooraldepassieve roldiedeAmerikaanse autoriteitenten
aanzienvanhunvalutatentoonspreiddenenhet zwakkeprofiel
vandeCarter-regering inhetbuitenlandsbeleidvandeUSAwarenvoordepolitieke leiders inWest-Duitsland enFrankrijkaanleidingtothetinitiërenvaneenautonomerolvoorEuropa.Hierbijgingen zijervanuit,dathetvoordepolitiekeeneconomischestabiliteitvandeEGenvoor zijnexternepositie inverbandmetdeteverwachten ingrijpende structuurveranderingen,zowelbinnendegeïndustrialiseerde wereld zelf,als indeverhouding tothetOostblok endederdewereld,gewenstwasdeeigen
identiteit teversterken.
Naintensief overleg,waarbijDuitsland enFrankrijk eenbelangrijkevoortrekkersrol speelden,ontstond eennieuwEuropeeswisselkoerssysteem,hetEMS,datbegin 1981zoumoetenuitmondenin
eendefinitief stelselmetdeoprichtingvaneenEuropeesMonetairFonds,alsmedehetonbeperktegebruikvandeECUalsreserve-valuta enalsonderlingverrekenmiddel.
OnderdeuitgangspuntenvoorhetEMS isbovenalvanbetekenisde
veronderstelling datdemonetaireordening doormiddelvanhet
EMSstabiliserend zouwerkenvoordewestelijkewereldalsgeheel.Voorop stond danookdepolitiekedoelstellingvanhet
creërenvaneenEuropese zonevanmonetairestabiliteit enniet
decreatievandenogververwijderde ambitieuzemonetaireunie
opgrondenvanafwegingvaneconomischevoor-ennadelen,zoals
vroeger.
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Hoewel internationaal politiekedoelstellingendehoofdoverweging
vormden,kanmenwel,daarvanafgeleid,eentweetalnevendoelstellingenonderscheiden.
Teneerste zouhet stabiliserenvandewisselkoersverhoudingen
vandeEuropesevaluta's deinvesteringenendeeconomischegroei
bevorderen.
Tentweede zoudoordeEuropesevaluta's eenbeterebescherming
tegendedollarinstabiliteit tegeveneenalternatiefwordengebodenvoorhetgebruikvandollars inhetintra-Europesebetalingsverkeer,waardoorEuropaminderdegevangenevanexterne,
leesAmerikaanse,ontwikkelingen zouworden.
Hoeheefteenenander zichnusindsdedatumvanvertrekvanhet
stelsel, 13maart 1979,voltrokken?Allereerstvalutairbezien.
Dealgemeneverwachtingenwaren:
-kansopzwakke lireenFransefrank;
-kansopeenverdereappreciatievandeDuitsemark eninminderematevandegulden;
-vrijonzekerepositiesvoordeDeensekroonendeBelgische
frank.
Dewerkelijkheid vielevenwelgrotendeels andersuit.Het
koersverloopvandevermeende zwakkevaluta's ontwikkeldezich
aanmerkelijk gunstiger,waarbijdeFransefrankvoorhetgrootste
deelvandeperiode totdesterkstevaluta'sheeftbehoord.Daartegenoverwerd deaanvankelijkevrees,dateenaanhoudendeopwaartsedrukvandeDuitsemark totvoortdurende spanningenzou
leiden,totnutoegeenrealiteit.
Sindseenaantalmaanden iszelfsdesituatieontstaandatde
Duitsemark totdezwakkerevaluta's isgaanbehoren.Degulden
diegeruimetijdeenzwakke totmiddelmatigepositieheeftingenomen,heeft zichgoedkunnenhandhavenenbehoort sedertenige
maandenweer totdesterkerevaluta'sbinnenhetstelsel.
DeBelgischefrank endeDeensekroonwareninfeitedeenige
valuta's rondwelke zichdegrootste spanningenhebbenvoorgedaan.Toch zijnkoersaanpassingenbinnenhetEMSzeerbeperktgeweest.Op 23september 1979vond eenalgemene,maarkleineherzieningplaats,waarbijdeDuitsemark revalueerdemet 2%ende
andere landenaanhunpariteitvasthieldenofdevalueerdenzoals
deDeensekroon.Inalle stiltewerd tweemaandenlateropnieuw
toteendevaluatievanlaatstgenoemdemuntbesloten.Overdegeheleperiodebezien,hebbendecentralebankenslechtsvooreen
relatief geringbedrag geïntervenieerd,alhoewelerper incident
belangrijkebedragenmeegemoeidwaren.Deinterventies verliepen
grotendeelsviadedollardochook intoenemendeomvang inEGvaluta's,hetgeenbijhet slangarrangement zeer zeldenhetgeval
wasgeweest.Naasthet "overall"-aspectvoorhetbedrijfsleven
dathetEMSdevoorspelbaarheid vandewisselkoersenheeftverhoogd,hebbendegereduceerdewisselkoersafwijkingen eengunstig
effectgehadopdemonetair-compenserende bedragen indeEG-landbouw.
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DezeM.C.B.'sdienog eenbelangrijke,jazelfsdelaatstehindernisvormdenvoordetotstandkomingvanhetEMS,envooralvoor
dezwakkerevalutalanden eennadeligeuitwerkinghadden,zijngeleidelijk totgeringeomvang teruggebracht.Tevensdient inzekerematevaneenbevredigende ontwikkeling tewordengesproken
voorwatbetreftdebeleidsreacties opdesignalendiehetonderlingekoers-enrenteverloopbinnenhetEMSaangeven.
VooralDenemarkenenBelgiëhebbendeaanhet functioneren
binnenhetEMStoeteschrijvenaanwijzingengeleidelijk inhun
binnenlandsbeleid overgenomen.
Vriendelijk geïnterpreteerdzouditkunnenduidenopeenpril
beginvanbeleidscoördinatie.Eenanalogeconstatering geldtvoor
desamenwerking tussendemonetaire autoriteiten,metnamede
centralebanken.Hetiswaarschijnlijkjuistdatdewaargenomen
versmallingvandevalutakoersenvooreendeelhetgevolg isvan
intensieveroverlegvandecentralebankentenaanzienvanhet
interventiebeleid.Degeblekenbereidheid omhetmonetairbeleid
tenbehoevevaneengemeenschappelijke wisselkoersstabiliteit
enigermate aantepassen,heeftbijgedragen totdetevredenstellendeontwikkelingvanhètEMS.
Overzietmenditalles,danlijkthetalsofdescepticidie
huntwijfelshaddenoverdekansenvanslagenvanhetEMStoen
hetvanstartging,zijngelogenstraft.Tochmoetenweniette
vroegjuichen.Immersweliswaar isdesamenwerking tussendebetrokkencentralebankengoedgeweest,maaralsdeonderlingeeconomischeontwikkelingennietgrotendeelsparallel lopen,ofals
gevolgvaneengoede'coördinatievaneconomischepolitiek inruimezin, óf alsgevolgvantoeval,bv.gelijkelijkuitwerkendeexterneinvloeden,danzullencentralebankenalleen,hoegoedde
samenwerking ookis,devloednietkunnenkeren.
IkvreesdatwijdebevredigendewerkingvanhetEMS totdusverrevooral tedankenhebbenaande tweedefactor:het toeval
vansterkveranderende externefactoren.Ikdoelhiermetnameop
deopnieuwdramatischgestegenolieprijzenenverderookdemajeureheroriëntatievanhetAmerikaansemonetairebeleid inhet
najaarvan 1979,waardoor andersdanvoorheeneenstrakmonetair
regimewerddoorgezet,ongeachtdehoogtevanderentestand,die
daarvanhetgevolg zouzijn.Medealsgevolgvandetweedeolieprijsexplosie,kwam ereeneindaandehardnekkigebetalingsbalansoverschottenvanDuitsland -ditjaareentekortvanniet
minderdanDM30miljard -waardoordebelangrijkstespanningshaardbinnenhetEMSverdween.Deongekendhogerentestandenin
deV.S.hebbendeaantrekkelijkheid vandedollarvergrooten
daarmeeverderbijgedragentothetverdwijnenvandeopwaartse
zuigkrachtvandeDuitsemark,zozeerzelfsdatmenzoukunnen
zeggendatdetweegenoemde factorentezamenjuistweereenverstorendeinvloed zijngeblekenophetEMS,zekerindelaatste
maanden.Hierkomtbijdatbeleggers zichnaarhetmijvoorkomt
intoenemendemate latenleidendoorrenteverschillen,indewel36

lichtgewettigdeverwachting datdemeeste landenzichmeeren
meerverzetten tegeneenwaardevermindering vanhunvalutain
verbandmetdeinflatoireeffectendaarvan.Hetvalutarisico
wordtgeachthierdoor af tenemenendeeffectiviteitvanhet
renteinstrument alsrégulateurvankapitaalstromen terondersteuningvaneenbeleid gerichtopstabielewisselkoersenwordterdoorvergroot.
Alshetjuist isdathetbetrekkelijk goed functionerenvan
hetEMS totdusverremeer istedankenaangenoemde "externe
toevalligheden"daneenvergrotebeleidscoördinatiebinnenEuropa,dangeldt tevensdatwederecentegoedeervaringenniette
lichtalsmaatgevend voordetoekomst zullenmogenaanvaarden.
Hoezaldewereld deenormeextraoverhevelingvanliquidemiddelennaardeolieproducerende landenverwerken? Hoezalmetde
enormeconcentratievanliquiditeitenaldaarwordenomgesprongen
ineenlabieleinternationale politieke situatie?Hoe zalhetbeleidvandenieuweAmerikaanse regeringuitvallen,metnameook
opmonetair terrein?WatgebeurtalsDuitsland zijnbetalingsbalansweerondercontrolekrijgt?
Hetstellenvandezevragenillustreertvoldoendehoewankel
hetvalutaire evenwicht isdatwijdelaatsteanderhalf jaarhebbenervaren.Opzichzelf genomen isditniet zoverontrustend.
VandeaanvangvanhetEMSafiseropgehamerd,datheteffectuerenvankleineaanpassingenbepaaldniet strijdigwasmethet
strevennaar stabielevalutaverhoudingen.Feit isslechtsdatdit
maar inzeerbeperktemateisgebeurd.Erdientvoor teworden
gewaakt,datnietnetalsonderhetBrettonWoodstelsel,télang
zouwordenvastgehouden aandoordeeconomischeontwikkelingonrealistischgewordenwisselkoersen.Voorwaarde isdanwel datin
deverschillende EMS-landeneventuelewisselkoersaanpassingen ten
vollezoudenkunnendoorwerken,zonderhet zelfvernietigendeeffectvanindexeringsmechanismes,dieernaar tenderengrotedelen
vaneeneconomieaf teschermenvanzichwijzigendekoopkrachtverhoudingen.
Behalveindezeprijseffectenzoueenenigermate flexibeler
wisselkoersbeleid ookzijnbestedingseffectopdebetalingsbalans
moetenkunnenhebben.Met anderewoorden;alsdooreenwaardeverminderingvaneenvalutadegewenste zuigkrachtopdeexportontstaat,moethiervoor indebinnenlandsebestedingen,veelalmet
namedeoverheidsfinanciën,ruimbaangemaaktworden.
Ditallesneemtnietweg,dat,indienwordtvastgehoudenaan
dedoelstelling vanstabielerewisselkoersen inEuropa-op langere
termijn,eenversterking vandecoördinatievaneconomischepolitiek inruime zin-begrotingsbeleid, inkomensbeleid,fiscaalbeleid,prijsbeleid -onverbiddelijk noodzakelijkblijft.Deafgelopenjarenishieraanpraktischnietsgebeurd;regeringenhebben
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dekritiekopditfalenkunnenontsnappendoorde invloedvande
heftige"externe toevalligheden"dieiknoemde.
Inweinig sectorenvanonze economie ismenzichzozeerbewustvandebetekenisvanstabielekoersenals inlandbouwkringen.
Daarzonder zouhetbouwwerkvandegemeenschappelijke landbouwmarktweinighechtblijken.Indiezelfde landbouwkringenhoort
menweleensdathetmonetairbeleiddiestabiliteitvandevalutaverhoudingendanmaar evenmoetwaarborgen.Ditnuiseenvolstrekteillusie.Monetairbeleid alleenkannietoproeientegen
alleandereeconomischeontwikkelingen,zowelbuitendegemeenschapalsookdaarbinnenophetgebiedvaninkomens,prijzen,economischegroei,produktiviteitsontwikkelingenenz.
Kortom,willenwewerkelijk strevennaareenlangdurig regime
vanredelijk stabielekoersverhoudingen inEuropa,danzullenopnieuwinitiatievenmoetenwordengenomenofaanreedseerdergenomen initiatievennieuw leveningeblazen,opalle terreinenvan
economischepolitiek.DeNederlandse regeringkrijgtdaarvoor een
uitstekende gelegenheid nuwijvanaf 1januaria.s.Europaweer
zullenvoorzitten.
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Damesenheren,ikgeloof dathetprogrammavandedagtot
dusvervoortreffelijk loopt,endatU-alsiktenminsteafgaop
degeanimeerdheid vandetheepauze-allerleikennissenweereens
konontmoeten.
Ikzalmijverantwoordenvoormijnaanwezigheid hier,wantik
benniet ingeleid. IkdringmijnietaanUop;ikwilwel zeggen
watdecumulatievanredenenkanzijndatikhier zit.Ikheb
namelijk40jaargeleden ingenieursexamen indelandhuishoudkunde
gedaanbijde eerstevoorzittervanhetLändbouw-Economisch-'
instituut,Prof.Hinderhoud.
Detweederedenkanzijndat iksedertdien,envooral inde
laatstetijd,eenaangenaamvriendschappelijk contactmethemheb,
datmij ertoezalbrengendegangvanzakenvanvandaag aanhem
uit teleggen.Het zalhemeengenoegendoen-datweet ikzeker
- tehorendathethetLEIgoedgaatendatheteenveertig-jarig
feestheeftgehadvanenigkaliber.
Dederderedenwaarom ikhiermisschien zit isdat ikvoorzitterbenvaneenvandeVasteCommissiesvanAdvies.Misschien
isdecumulatievandezedriedandedoorslaggevenderedengeweestvoorhetbestuurvanhetLEIommijhiervragen.Nu,ikzal.
mijnaarbestewetengedragen.Ikstaniet invoor eenadequaat
gedrag indemonetaire slang,maar degenendienaastmij zitten
houdenmijdanwelovereind.
Ikwilvandegelegenheid dat ikdediscussiemag inleiden
tochgebruikmakenalsbuitenstaandervanhetLEI,zijhetbetrokkenebijhetLEImaardantochinhetelementvanbuitenstaander,
ombestuur,directie enmedewerkersvanhartegeluk tewensenmet
deveertig jaardiezijnuachter derughebben,althanshet
heuglijkefeitdat zedieveertig jaarvieren.Weleven ineen
maatschappijwaarinniemandmeer onweersprokenmagblijven,ook
dedrie sprekerswaarnaarwijvandaagmetveelgenoegenhebbengeluisterd zullennietonweersprokenblijven.Erzijntweeco-referentengevraagd enikgeefalseerstevandezeco-referenten
Prof.deVeerhetwoord,waarbij iknog evenuitlegdathetmijn
voornemen isdatdaarnadedrie sprekersopdevragen enopmerkingenvanProf.deVeer,gevolgddoorProf.Weitenberg inzullen
gaan;danzullenwehetbestekopmakenwant ikbenvast enzeker
vanplande sessiehieraantafelomexact5minutenvoor 5over
tedragenaandevoorzittervanhetbestuur.
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Marisgeeft eenzonnigbeeldvandebetekenisvanonzelandbouwvoor land envolk;voorwelvaart enbetalingsbalans.Vande
onderdrukvan internationale concurrentieopbuitenlandse en/of
binnenlandsemarktenoperendeagrarische enindustriëlebedrijvigheid -'bouwnijverheid daarvanuitgesloten -steuntnamelijk,zei
hij, 23%opdelandbouwentuinbouw;vandat indeland-entuinbouwverdiende inkomenwordt60%verdiend viaexport.
Deproduktiviteitsvoorsprong t.o.v.de land-entuinbouwin
anderelidstaten,behalveDenemarken,die sindshetbeginvande
EGnogverder toenam,speelthierinnatuurlijk eenbelangrijkerol.
Daarnaast zijnvanbelangdegunstige ligging t.o.v.overzeese
aanvoer engrotebevolkingscentra endegoed functionerendebedrijveneninstellingenbij toelevering,verwerking,afzeten
dienstverlening inclusiefonderzoek envoorlichting.
Vooral indelandbouwhangtdeinternationaleconcurrentiekrachtafvandedoelmatigheid vandegehelebedrijfskolomen
nietalleenvandebedrijvendiehunproduktenoverdegrens
brengen.Internationale concurrentievereist ook steedsmeer
coördinatie tussendeverschillendebedrijfstakkenterbevorderingvaneendoelmatigeafstemming onderling enopdeeisenvan
deuiteindelijke afnemers inbinnen-enbuitenland.
AlsProf.vanderBeidbijdeverjaardagvanonzeoudere
zuster-hetEIM-destellingponeertdatdeNederlandse export
inhoofdzaak steuntöp 1000bedrijven,miskenthijdanookdebetekenisvanca. 150.000land-entuinbouwbedrijven ennogvele
anderebedrijvenopwier gezamelijke inspanning eengrootdeelvan
onzeexportsteunt.
DeHooghwerktmeer inherfsttintenenmetkale takkenals
hijeenbeeld geeftvandejarentachtig.
Degroei indeagrarischeafzetdoorbevolkingsgroei eninkomensverbetering raakteruit;degrenzenvande zelfvoorziening
zijnvoordemeesteproduktenbereiktofoverschreden.Degroei
vanhetaanbodalsgevolgvanverdere produktiviteitsverbetering
zet zichechternogvoort enismoeilijk testoppen.Betalingsbalansprobleem entekortschietendewerkgelegenheid leidenverder
toteenstrevenomagrarische exporten tevergroten enimporten
tebeperken.Minister BraksisnietdeenigeMinistervanLandbouw
indeEGdieopdezetourgaat.
DatbetekentdatdeNederlandse exportopmeer tegenwind
moetrekenen.Hetagrarischebedrijfsleven-metnamedeveehouderijendeglastuinbouw-inNederland isbovendien sterkafhankelijkvangrondstoffenwaarvandeprijzendoordewereldmarktwordenbepaald terwijldeafzetzichinhoofdzaakrichtopEG-marktenwaarvandeprijsvorming islosgekoppeldvandewereldmarkten
sterkafhankelijk isvanBrusselsebesluiten en/ofdevraag-en
aanbodverhouding binnendeEG.Daardoor isdeNederlandseagribusinesskwetsbaarvoorhetuiteenlopenvandeprijsverhoudingen
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opdezenietofweinig communicerendemarkten.Het sterkeoplopen
vandeprijzenvanveevoedergrondstoffenenenergiegrondstoffen
in 1979en 1980vormenhiervaneenillustratie.
Indeglastuinbouw isde sterke stijgingvande energieprijs
totnu toevoor eenbelangrijkdeelopgevangendoordematigende
invloedvanhetaardgasprijsbeleid.Dat isechtergeenblijvende
oplossing.Opkorte termijnzullenenergiebesparendemaatregelen
enoverschakelingopminder energie-intensieve teeltenenteeltsystemeneenoplossingmoetengeven.Daarvoorbestaangoedevooruitzichtenookal zalditnog groteinspanningvereisen.Teverwachtenisdatdezeenergiebesparing gepaard zalgaanmetverdere
verhogingvandeoppervlakte-opbrengst.Ookomdiereden isde
ontwikkelingvannieuweteeltenenafzetterreinenvanbelang
wegenshetingebruikhoudenvandebestaandeuitrusting ende
handhavingvandewerkgelegenheid.
Ditprobleemvan stijgingvandelandproduktiviteit bijstagnerendeafzetdoet zichveelduidelijkervoor indemelkveehouderijwaar groteentoenemendeoverschotten zijnontstaan.DeNederlandsemelkveehouderij isookmeer dandie inderestvandeEG
kwetsbaarvoorprijsstijgingvangeïmporteerdveevoer.Dekosten
vanditveevoer zijnopgelopen tot22%vandetotalekosten.
Medegeziendenoodzakelijkeverminderingvanhetmelkoverschotishetdanookverstandig omtestrevennaarbesparingop
dezekostenzonderdatdit tenkostegaatvandeproduktiviteit
vandeveestapel.Ditbetekent echterookdatdezemogelijkheden
totbesparingbeperkt zijnendatverdereverbeteringvandekwaliteitvanheteigenvoer ennauwkeurige toepassingvanveevoedingstèchniekhiervoornoodzakelijkzijn.
Indeintensieveveehouderij zijndekosteninverbandmet
hethogereaandeelvanhetkrachtvoer daarinvan2/3 enmeerveel
gevoeligervoorprijsfluctuatiesopdewereldmarkt.Dezeworden
welafgedemptdoordegraanprijspolitiekvandeEG.InNederland,
datzichsterkbaseertopimporten,zijnerbijeenlaagwereldmarktprijspeilgroteremogelijkhedenomdedanrelatiefdure
granen tevervangen.Datbetekentbijlagewereldmarktprijzeneen
concurrentievoordeel,datechterbijeenverhogingvandatprijspeilweervoor eenbelangrijkdeelmoetworden ingeleverd.
Datbrengtmenogopeenanderaspect.DeNederlandseintensieveveehouderij isnietalleenwatdeprijsbetreft afhankelijk
van invoer;depositie isookafhankelijkvandeomvangvandeimporten.De intensieveveehouderij indegemeenschap isvooreen
belangrijkdeel gebaseerdopdeverwerkingvanregionaalgeproduceerdvoedergraan.BinnendeEG istransportvangraanperas
duurderdanvanvarkens.Hetloontdaaromomindeoverschotgebiedenhetgraanoverschot teverwerken indeintensieveveehouderijenomdevan invoervanveevoedergrondstoffenafhankelijkeintensieveveehouderij tesituerenbijdeinvoerhaven.
Maardatbetekentookdatdepositievandeopinvoergebaseerdeintensieveveehouderij afhankelijk isvanhetbestaanvan
eenimportoverschot.
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Inverband hiermede speelthetexportrestitutiebeleidde
Nederlandse intensieveveehouderij indekaart.Wanttegenoverde
exportvanEG-graan staatinvoervan eenequivalentehoeveelheid
vervangendeveevoeders.
Eengroeiendezelfvoorzieningmetgraneneneendichtschroevenvandegraanexportrestitutieverzwakkendezepositie.
Wanneerweditnu inverband brengenmetdepogingenhetmelkoverschot terugtebrengenveranderthetplaatjenogverder.In
velegebieden isteeltvanvoedergranen endedaarop gebaseerde
varkenshouderij eenalternatiefvoordecombinatiegras-envoedergewassen-melkvee.DatbetekentdatdeNederlandse intensieve
veehouderijonderdrukkomt endatmenverstandig doetomzich
voor tebereidenopeenheroriëntatienaaruitdeEGafkomstige
voedergranen eneigenvoederoppervlakte -metnameomschakeling
ophethuidige snijmaisareaalwat tevenseenverlichting zoubetekenenvoordeaanpassingaaneenlageremelkproduktie-verdient
deaandachtvanonderzoek enpraktijk.
Mijnopmerkingent.a.V.ditbetoogvanDeHoogh zijndusmin
ofmeeraanvullend engeïnspireerd doorhetmeer internationale
gezichtsveld waarvanhijuitgaat.Ikwileraantoevoegendatik
hetvangrootbelangvinddathijinWageningendeagrarische economie-innavolgingvanProf.Horring,deeerstedirecteurvan
hetLEI-vanuit zo'ninternationaal gezichtspunt behandelt.Datis
eentraditiediezijnwortelsheeft inde internationaleoriëntatievanNederlandse landbouwenagrarischehandel enindustrieen
diebehalvevoor eenkijkopdeproblemenvandewereldlandbouwpolitiektevensvangrootbelang isvooreenanalysevandeontwikkeling endetoekomstkansenvandeNederlandse landbouw.
Omdecirkelgangvande seizoenenvol temakenwijstdeheer
Duisenberg tenslotteoptekenenvankomendelentedieteontwaren
zijnindevormvanhetEuropeseMonetaireStelsel.
Uiteraard isvoor deNederlandseagrarische sectordehandhavingvaneengemeenschappelijke landbouwpolitiek eneenverdere
integratievandeeconomischeenmonetairepolitiekvangrootbelang.Decoördinatievandemonetairepolitiek isdaartoeeen
eerste stapeneennoodzakelijkevoorwaardeendeheerDuisenberg
verdient inzijntoekomstigefunctiedanookzekervandezijde
vandelandbouwalle steunbijzijnpogingenomzowelviahetnationalebeleid alsviahet internationalebeleid daartoetekomen.
MenkanzichechtermetDeHooghafvragenofwezittente
wachtenopeenEMSdiestabielewisselkoersen instandhoudtterwijldekoopkrachtverhouding tussendenationalemuntenzosterk
uiteenloopt.Debijdevoorbereidingvandeprijsbesluitendoorde
COPAgevraagdeprijsverhogingvan 15,3%iseentekenaandewand;
dezeisvoornamelijkgebaseerd opdeinflatoireprijsontwikkeling
indelandenmet eertijdszwakkevalutazoalsFrankrijk,Engeland,
Denemarken enIerland.Menkanzichdanookafvragenof eenminder
krampachtigvasthoudenaanvastewisselkoersen,zonodig incombinatiemetgedeeltelijke entijdelijkecompensatieviaMCB's,niet
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devoorkeurverdient.Zoalsde zakennuliggendreigthetEMSin
combinatiemethetgemeenschappelijk landbouwprijsbeleid eeninflatoirewerking tekrijgen inlandenmet eenrelatief lageinflatie.
ZoalsdeheerDuisenbergverderuiteenzetteheefthetonverwachte-entegendekoopkrachtontwikkeling indruisende-verloop
vandemonetairekrachtverhouding inhetEMSexterneoorzakenzoalsdetoegenomenkrachtvandedollar ende stijgingvande
olieprijzendieleiddetotverzwakkingvan.deDM,Deelsisdàteen
gevolgvande internationale erkenning diedeDMzichhadverworvenalsgevolgvandekrachtvandeWestduitseeconomie.
Inverbandhiermedekanmenzichafvragenofhet individuele
strevenvandeparticiperende landentotherstelvanbetalingsbalansevenwicht -waartoehetEMSaanspoort -voordegezamenlijke
ledenwel zogezond is.Geziendesnelgestegenontvangstenvan
deolielanden endemoeilijkheid omhiervooropkortetermijneen
bestemming tevindenloopt zo'n streven immersgevaarzelfvernietigend tewordenenteleidentotverdereontwrichtingvande
wereldhandel enversterkingvanprotectionistische tendensen.Zou
hetEMSeigenlijknietmoeten strevennaar eengemeenschappelijke
politiekophet terreinvandebetalingsbalanstekorten of isdat
teweinigmonetair gedacht?
Mijnheer devoorzitter,ikhebweinigkritischenoten.Ik
benheteigenlijk ingrotelijneneensmetdatgenewatdoordeinleidersnaarvorengebracht is.Ikzouechter tochnogweleenopmerkingwillenmakenoverdeinleidingvanMaris.
OpgrondvanhetfeitdatdeprijzenvanagrarischeProduktenminder stegendanhetalgemeenprijspeilconcludeerthijtot
eendempend effectopdeinflatie.Dat isgeenjuisteconclusie.
Alseensterkestijgingvandeproduktiviteitniettotuiting
komt inrelatief geringereprijsverhoging zoudenwe thansin
reëleprijzennogevenveelvoor televisies,radio'senauto's
moetenbetalenalsvroeger enzoudekapperopeenhoutjemoeten
bijten.
Wantdat isnatuurlijkdetegenkant;sectorenmet geringe
mogelijkhedenomdeproduktiviteit teverbeteren zoudenhunreële
prijzenniet sterkerkunnenverhogen.Hetgegevendatdereëleinkomstenperwerkendeindelandbouwindejarenzestignietminder
sterk steeg dan inanderesectorenwijst erookalopdatderelatieveprijsdalingvanagrarischeproduktenverantwoordwas.
Betekentnu eenrelatieveachteruitgangvaninkomen,zoals
Marisvoordezeventigerjarenvaststelt,eenbijdragetotbeteugelingvandeinflatie.Datlijktmeookeentwijfelachtigeconclusie. Danzoudende scheepsbouw,detextiel-enstrocartonindustrieenScholten-Honigdeerepalmwegdragen;Het iswaardat
hetprimaireinkomenperwerkende indelandbouwminder steegdan
inderestvandebedrijven;dat iszelfshetgevalalsmende
aardoliesector erbuitenlaat.Erzijndaarvanookduidelijkeoorzakenzoalsde stijgingvandeenergieprijzen,met zijngevolgen
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voorderentabiliteitvandeglastuinbouw,deteruggelopenrentabiliteitvandevarkenshouderij enhetmedeonder invloedvanhet
melkoverschot gevoerdeterughoudendemelkprijsbeleidmetdemedeverantwoordelijksheffing.Ikkan zo'nvooralonder invloedvaninternationaleprijsverhoudingenenprijsbewegingentot standkomendeachteruitgangvanderentabiliteitvan sterkopexportgeoriënteerdesektorenmoeilijk zienalseenbijdrage totbeteugeling
vande'inflatie,ookalwordtdebinnenlandse consument erbeter
van.
Als ikdanverderdenkaandefinancieringvandeoverschotproduktie enhet indexmechanismevanhetgemeenschappelijkprijsbeleid dan geloof ikdateenbescheideneropstelling gewenstis.
Iniedergevalwordtnamelijkdeinflatieaangewakkerd wanneer
sectorenenbelangengroepen elkaar telijfgaanmetdebewering
datmenzelfnietvoordeinflatieverantwoordelijk isendusook
nietmeehoeft tewerkenaanverderebeteugeling.
Debelangenbehartigingvanland-entuinbouw,diegrootbelangheeftbijherstelvanevenwicht indebestedingen enbeteugelingvande inflatie,wordtnietgediendmeteenaltezonnigekijkopderolvandelandbouwtenaanzienvandeinflatie.

Prof.Heilinga
DankU zeer,Prof.deVeer.Ikdachtdathethuhetbestewas
datdetweedeco-referent,Prof.Weitenberg,hetwoordneemt.

Prof.J.Weitenberg
Meneerdevoorzitter,de inleidingvanProf.Mariskomtop
mijoveralseenlofredeopdeagrarische sector.Ikhebdaarbegripvoor enkandezelofzang zelfstendeleonderschrijven.Ook
mijnwiegheeftopeenboerderijgestaanendaardoorheb ik,evenalsvelenvandehieraanwezigen,vanbinnenuitkunnen ervaren
hoedezebelangrijke sectorvanonzeeconomiefunctioneert.De
sympathievoor endeaffiniteitmetdeagrarische sectormogen
evenwelniet zovergaan,datdenationaal-economische betekenis
vandeze sector tezeerwordtovertrokken entegunstigwordt
voorgesteld.Watditbetreft zouiktweekanttekeningenwillen
makenbijhetgeendeheerMariswelheeftgezegd,eneenopmerking
bijhetgeenhijachterwegeheeftgelaten toenhijonsdenationaleeconomischebetekenisvandelandbouwsector schilderde.
Mijneersteopmerkingbetreftdebijdragevandelandbouwsector inbredezin (d.w.z.met inbegripvandevoedings-engenotmiddelenindustrie)totdebetalingsbalansoplopenderekening.De
heerMaristaxeertdezebijdragevoorhetjaar 1976opƒ 14mld.
Ditkomtmij ergovertrokkenvoor.Vermoedelijk isditcijferberekend opbasisvangegevens,ontleend aande statistiekvande

44

internationalehandel.Ditzoubetekenendatookdehandelmarges
opdeexport,alsmededeverzekerings-entransportkostenvoor
dieexportzijnbeschouwd alsuitvoervandeagrarischesectorin
ruimezin.Dit laatstelijktmenietgeoorloofd,alwordthiermee
welheelduidelijkhoearbitrair hetisoméénenkele sector geisoleerd tebeschouwen.Devraag rijsthoegrootdebetalingsbalansbijdragevandelandbouw inbredezindanwel is.Opbasis
vaneigenbecijferingenvoorhetjaar 1979kom iktotruim
ƒ6mld 1), waarbij ikalsvolgt tewerkbengegaan:

mldgld
Direct saldolopenderekeningvanagrarische
ProduktenD.G.Landbouw envoedselvoorzieninga

8,5

Correctievoorvis,frisdranken,tropischeProdukten,oliënenvettenenandereinvoeren
uitvoervanuitheemsvoedsel

2,0

Gecorrigeerdedirectebijdrage

10,5

Brutobinnenlandsemargesopdeagrarischeexport
(handel,vervoer enverzekeringen)enandere toeleveringenaandelandbouwtenbehoevevanexport
(emballageb.v.)b
Overmakingvaninkomensnaarhetbuitenland

Gecorrigeerde totalebijdrage

c

-4,0
-0,4

6,1

aExport,vanagrarischeprodukten envoedingsmiddelenminusde
concurrerende invoervandebetrokkenfinaleprodukten.
bEencorrectiemet tegengesteld tekenisvereistvoor leveringen
vandelandbouwaanandere sectoren,diedaarresulterenin
export (b.v.voedingsmiddelen aandehoreca).Dezecorrectieis
hierachterwegegelaten,maar isvermoedelijknietvangrote
importantie.
1)Viaeenanderebenaderingwordtalsuitkomstnietmeerdan
' ƒ 2 mldverkregen.Hierbij isalsvolgt tewerkgegaan.Deagrarische exportad ƒ20,1mld(excl.wederuitvoer enexcl.marges)isdaartoeverminderdmetdeinvoervanconcurrerendeagrarischeeindproduktenad ƒ4,2'mld.Wordtdit saldovervolgens
verminderdmethetverbruikuit invoerdoordelandbouwad <
ƒ13,9mld,danresteertereenpositievebijdragevanƒ 2 mld.
Dezeuitkomstonderschat debijdragevandelandbouw,omdater
invoérproduktenalsconcurrerend zijnbeschouwd waarvandatkan
wordenbetwijfeld(b.v.citrusfruit).Bovendienontstaatookeen
onderschatting,omdatdeindirecte exportbuitenbeschouwing
wordtgelaten.Anderzijds isnoggeenrekeninggehoudenmetde
invoervan investeringsgoederen t.b.v.delandbouw.
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cHetbetrefthier eenzeerruweschattingvandeinkomenstransfersnaarhetbuitenland vanbuitenlandsewerknemers,diewerkzaamzijnindelandbouwofindevoedings-engenotmiddelenindustrie.Ookdebeloningvanbuitenlandskapitaal indelandbouwenvoeding zouonderdezepostbegrepenmoetenzijn,maar
deinformatieontbreektomhierookmaar een slagnaar tekunnen slaan.Tenslottewordt erwellichtnoggebruikgemaaktvan
buitenlandseoctrooien,licenties,patenten,e.d.Ookdezebelastendebetalingsbalans,maaropnieuwisonbekend inwelke
mate.
Nog steedsisdebijdragezeerrespectabel,maarnu ishet
saldonauwelijksvoldoendeomonze invoervanpersonenauto'ste
kunnenfinancieren.Voorhetfinancierenvanbuitenlandsevakantiesiserdanuiteraard geenruimtemeer.Bijditalles isdan
noggeenrekeninggehoudenmetderuim ƒ7mlddiedelandbouwin
ruimezinin 1979 investeerde.Ookhiervoormoestwordeningevoerd,zoweleindproduktenalsgrond-enhulpstoffen tebehoeve
vandeproduktievanbinnenlandse investeringsgoederen.
Mijn tweedekanttekening betreftdebijdragevandelandbouw
inbredezintotdeinflatie.Dezebijdrage isheelbescheiden
geweest,zoconcludeertMaris,enbleef iniedergevalduidelijk
achterbijdegemiddeldeprijsstijging.Decijferswil ikniet
bestrijden,maarhetgaatme teveromtezeggendatdelandbouw
gunstig scoortophetpuntvandeinflatie.Menkanevengoed stellen,datergeziendekostenontwikkelingenindelandbouwengeziendemarktomstandighedenweinigaanleidingwasvoorforse
prijsverhogingenvanuitdeagrarischehoek.Hierbij zijbedacht
datdelandbouw,evenalsdeindustrie,altijd eenproduktiviteitsverbeteringkonrealiserendieanderhalfkeer zogrootwasals
hetnationalegemiddelde.Integenstelling totb.v.dedienstensectorengafdeloonkostenontwikkeling indelandbouwdaardoor
veelminderaanleiding totverhogingvandeagrarischeprijzen.
De situatievangroeiendeoverschottenvormdeeenanderereden
waaromdeagrarischeprijzenveelminder stegendandegemiddelde
consumptieprijzen.Het isdusbepaald niet zo,datdelandbouw
zichmethetoogopdeinflatiebestrijdingwelbewust terughoudend
heeftopgsteld bijhetverhogenvanzijnprijzen.Kortom,hetkan
delandbouwnauwelijksalseenverdienstewordenaangerekend.
Mijnderdeopmerkingheeftbetrekkingopdatgenewatdeheer
Marishadkunnenzeggen,maarachterwegeheeftgelaten.Voormij
rijstdevraaghoegoedof slechtdelandbouw scoortophetpunt
vandeexterneeffecten.Ikdenkdanaandewaterverontreiniging,
luchtvervuiling enverstoringvanhetlandschapsbeeld.Ookvraag
ikmijafhoehet isgesteldmethet innovatiefvermogenvande
landbouw,metnameophetpuntvanhetproduktie-assortiment.
Waaromworden indeveehouderij-sectordevarkensnog steedste
vetgemest,niettegenstaande hetfeitdatdeconsument eengroeiendevoorkeur toontvoorvet-armevoeding?Welkeprodukt-vernieuwingenzijnerindevoedingsmiddelenindustrie nog gerealiseerd
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nahetMonatoetje?Welkenieuweproduktenheeftdeakkerbouwnaast
desnijmais inzijnproduktie-assortimentopgenomen?Eenduidelijkeuitzondering vormtgelukkig de tuinbouw.Behalvenieuweprodukten,zoalspaprika,okraenallerleinieuwebloemenvariëteiten,
wordterindetuinbouw ookbijdetoegepaste produktietechtnieken
alertgereageerd opzichwijzigendeeconomische omstandigheden(
b.v.opdehogeenergieprijzen).
Prof.De:Hoogh,onzetweede inleider,istamelijk somberover
hetfunctioneren enhetvoortbestaanvandeEuropeseGemeenschap.
Ikbendatgeheelmethemeensenwil zelfsverder gaandoorte
stellen,daternietalleengeenverderevooruitgangmeerwordt
geboekt terzakevandeeconomische integratie,maar datdegemeenschapaleenaantal jarendesintegreert.Teduidelijk stekenook
binnendeEGprotectionistische,chauvinistische ennationalistische tendentiesdekopop.Ikdenk inditverband aanadministratievebelemmeringenvandeintra-handel(kalfsvleesnaarItalië,
varkensvleesnaarWest-Duitsland),aandesteedsopenlijkerwordendepleidooiendatdenationaleoverhedenhunbestedingen zoveel
mogelijkbijhet eigenbedrijfslevenmoetenplaatsen,enaandeop
nationaalniveaugevoerdepolitiekvan steunaan sectorenenindividuelebedrijven.Ookdemoeizamediscussiesoverdeverdeling
vandegemeenschapslastenvormennieteentoonbeeld vangrotegemeenschapszin.Steedsmeergeldtdathetnationalehemdnader is
dandeEG-rok.Tegendezeachtergrondverbaasthethetwel,dater
nog steedswordtgesprokenover eenverdereuitbreidingvandeEG
metnieuwe leden.Politiekeeerderdaneconomische overwegingen
lijkenhieraan tengrondslag teliggen.
Eenvandedesintegrerende factorenwordtgevormddoorde
steedszwaarderwordendefinanciële lastenvanhetEuropeselandbouwbeleid.OokDeHoogh signaleertdatenhijdraagtookeenverklaring aanvoorhet steedsmaargroeienvandezelasten.Volgens
hemhoudtditverbandmethet feitdathetEG-prijsbeleidnietis
afgestemd ophet structuurbeleid datnogopnationaalniveauwordt
gevoerd.Alsoplossingdraagthijaan:
-meervoedselhulpaanderdewereldlanden,metdaaraangekoppeld
landbouw-ontwikkelingshulp(gericht op "self-reliance"opvoedselgebied);
-meer aandachtvoor technisch-economisch onderzoek t.b.v.de
landbouw,maardanopinternationaalniveau(eenLEIvoordeEG)
Ophet eerstegezichtklinktdezeoplossing ergplausibel.
GeefalsEuropeseGemeenschapgerichteontwikkelingshulp inde
vormvanoverdrachtvanvoedsel-overschotten.Daarmeewordtde
honger gestild indearmelandenenwordenonzeoverschottenopgeruimd,althansvoorlopig.Opdenduurvervaltdezeoplossing,
wantDeHooghwilonlosmakelijkverbondenaandevoedselhulpook
gaanwerkenaanhetopgangbrengenvaneeneigenvoedselproduktie
indezederdewereld landen.Datzoubetekenen,datdezeoplossing
alleenmaar tijdelijk soulaaskanbieden.
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Voormeerblijvendeoplossingen zullenwemijns inziens
tochnietheenkunnenomeenwijziging indelandbouw-prijspolitiek,metdaaraangekoppeld eenE.G.- structuurpolitiek.Welis
daneenherzieningvandeverdeelsleutels noodzakelijk,want
waaromzoudendelandendiehetverst zijnvoortgeschredenmet
hunnationale structuurpolitiek ooknogeentenvollemoetenmeebetalenaanhet inlopenvandeachterstandendieandereledenlanden'terzakehebben»Voorhetuitstippelenvaneendergelijke
structuurpolitiek isuiteraardwelvereist,datwe inzichtkrijgen
inhetgedragvandeagrarische producenten.Voorzover datinzicht
nogontbreekt,dienendegedragswetenschappen daarbij teworden
ingeschakeld. Zoudantochinhetverledenteveelnadruk zijn
gelegdophet technischonderzoekenisdeboeralssociaalwezen,
metzijnvoorkeuren,opvattingenennormen,teveelbuitenbeschouwing gebleven?
Deinleidingvandr.Duisenberg sprakmijalsmacro-econoom
uiteraard zeeraan.Ook inzijnverhaalklinkendenodige twijfels
dooroverhet functionerenvandeE.G.Gelukkig constateerthij
ookeenbelangrijk lichtpunt,datnieuweimpulsen zoukunnengeven
aanhet integratie-streven.IkdoelhierophetE.M.S. (Europees
Monetair Systeem),dat totdusverrebovenverwachting goedheeft
gefunctioneerd.OokDuisenbergverbaast zichdaaroverenhij
heeftdaarvooreigenlijkmaaréénverklaring:alleleden-landen
zittengelijktijdig indeput.Metanderewoorden:debeweging
vandeconjunctuur isinsterkemate synchroonverlopen,zodat
het systeemniet aanzwarebeproevingen isblootgesteld geworden.
Welbeluister ikdevreesdat,ingevalhetstelselwelonder
spanningenkomt testaan,hethandhavenvanvastekoersverhoudingenmogelijk nietzal lukken.VoorDuisenbergbetekentdatnog
geenmislukkenvanhet systeem,wanthijachthetessentieeldat
wisselkoersenkunnenwordenaangepast aandivergerendeeconomischeontwikkelingen.Wel zouikhierbijwillenopmerken,dat
speculantenenanderemarktpartijenkunnenantiöiperenopaanpassingenvanwisselkoersen.Zijkunnendezedoorhunmarktgedrag
zelfsuitlokken.Daaromzouikwillenbepleitendatmonetaire
autoriteitenviahunvoorgenomenenfeitelijk gevoerdwisselkoersbeleid geenaanleiding geventothet inhet levenroepenvan
eendergelijkanticiperend gedrag.
Heelduidelijk isDuisenberg ook,wanneerhijsteltdatmen
niet alzijnhoopmagvestigenophetmonetairebeleidwanneer
hetgaatomhandhavingvanstabielekoersen.Stabielekoersen,
zoluidtzijnbetoog,zijnalleentehandhavenwanneerhettotale
economischebeleid indediverse leden-landengoedopelkaaris
afgestemd.Wanneerhetechtereenmaal zoveris,isdeeconomische
eenwording eenfeit.Deafzonderlijkevaluta'skunnendanworden
afgeschaftenwisselkoersenbestaandannietmeer.Voordeheer
Duisenbergpersoonlijkwijzigen zichdanwel zijnwerkgelegenheidsperspectieven endevraag isofwijhemdatmogenaandoen!
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Prof.Hellinga
DankU zeer,meneerWeitenberg.Ikhebeenbeetjedebalans
proberenop temaken.IkdankUvoordeechodiezehebbengegevenenverwoord tenopzichtevandedrieinleidingendiewe
hebbengehad.Ikdachtdathetde levendigheidvandemiddagten
goede zoukomenindienwenunietdesprekerseerstvragenalle
puntenvandecoreferentendoor telopen,wantdanwordtheteen
soortwisselzang,maar dat zeereenpaardingenuitlichten.
WemoestenmaarbeginnenmetdeheerMaris tevragen,dieis
uiteindelijkdirecteurvanhetLEI,dieheeft trouwensookhet
eerstgesprokenvandaag.Maar ikverbind daarweleenvoorwaarde
aan;datwemetdemiljardendieindatgeding zijninenkele
minutenrondkomenenikgeefhemdaarvijfminutenvoor.
DeheerWeitenbergkrijgtnietweerhetwoord,maarhoudthetwel
binnendevijfminuten,Maris.
Prof.Maris
Meneerdevoorzitter,overdriepunten-inflatie,betalingsbalans eninnovatie-diem.n.inhetbetoogvanWeitenberg
naarvorenzijngekomenwilikgraagnogenkeleopmerkingenmaken.
a.Doormijisgesteld dathetprijspeilvandeparticuliereconsumptie aanzienlijk sterker isgestegendandeprijzenvan
agrarischeproduktenendatmedealsgevolghiervandeagrarische sectoreendempendeffectheeftgehad opdeinflatie.
Derelatief sterke stijgingvandeproduktiviteit indelandbouwenhetfeitdatbijhetE.G.-prijsbeleidhiermeerekening
wordtgehouden,betekent datdeproduktiviteitswinst vooreen
belangrijkdeelwordtdoorgegevenaandeconsument.
Berekeningenwijzenuitdat indeperiode 1963-1973dehelft
vandeproduktiviteitswinst isdoorgegevenenindeperiode
na 1973zelfsdegehelewinst.
Hetgevolg isgeweestdatindeeersteperiodedeinkomensontwikkelingindelandbouwgelijke tredheeftgehoudenmetderest
vandevolkshuishouding endatindeperiodena 1973hetinkomeninde landbouwisachtergeblevenbijhetgemiddeld reële
inkomenperhoofdvandeberoepsbevolking.Deeerdergenoemde
bijdragevande landbouwaandebeteugelingvandeinflatie
heeftdusna 1973geleid toteenverslechteringvanderelatieveinkomenspositie.Dedoelstellingm.b.t.eenrechtvaardige sectorale inkomensverdeling ishierdoor,zokanmenconcluderen,mindergoedgerealiseerd.
b.Hetgenoemdebedragvanƒ14mld.isniet,zoalsWeitenberg
veronderstelt,gebaseerd opdestatistiekvandeinternationalehandel,maaropinput-output-tabellen.Hetgenoemdebedrag isberekend doordetotaleuitvoervande landbouwen
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voedingsmiddelenindustie teverminderenmetdevoor dezeuitvoerbenodigde invoer.Bijdezelaatste isde invoercomponent
vandeinvesteringsgoederen buitenbeschouwing gelaten.
Wanneermentevensdatdeelvanhetexportsaldo datisgebaseerdopbuitenlandse -voor deNederlandse landbouwnietrelevante-grondstoffen (zoalscacao)aftrektkomtmenopeen
saldovanongeveer 12mld.
Bovendienkanmendeuitvoerniet alleenverminderenmetde
daarvoorbenodigde invoer,maar tevensmetdeinvoerbenodigd
voor debinnenlandse consumptie.Wanneermenditdoet,zoals
Weitenberg,komtmennaaftrekvanhethandelssaldo,gebaseerd
opgeïmporteerde grondstoffen,toteensaldoindeordevan
6,5mld.gld.
Een correctievoor denaarhetbuitenland overgemaakteinkomens isnietrelevant,omdatmendanvandeprimairenaarde
secundaire sfeerovergaat(gastarbeiders).
Eenalternatievebenaderingswijzeiseenvoudigweg naarde
handelsbalansvanrelevanteagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen tekijken.
Voor 1979bedroeghetopdezewijzeberekende saldo ca.ƒ10,5
mld.Hierbijwordtdangeenrekening gehoudenmetdeinvoer
vanniet—agrarischegrondstoffen.
Erzijnderhalvemeerderebenaderingswijzenmogelijk,waaruit,
afhankelijkvanhetdoeldatmenvoorogenheeft,eenkeuze
kanwordengedaatj.
Betreffendehetinnovatiefvermogenvandeagrarische sector
dienttewordengeletopdeprimaireproduktie endevoedingsmiddelenindustrie,terwijlbijbeideactiviteiteneenonderscheid tussenwatwordtvoortgebracht enveranderingen inhet
produktieproces zinvolis.
Indeland-entuinbouw zijndeveranderingen inwatwordt
voortgebracht grootgeweest:Mendienthierbijnietalleente
denkenaangeheelnieuweproduktenmaar evenzeer aandevoortdurendeintroduktievannieuwerasseninbestaandeproduktierichtingen.Ookdeveranderingen indewijzevanproduceren
( toepassingvanopbrengstverhogende enarbeidsbesparende
technieken)zijngrootgeweest.Zonderoverdrijving kanworden
gesteld datdeNederlandse land-entuinbouweenvooraanstaandeplaats inneemt.Watdevoedingsmiddelenindustrie betreft
magwordengewezenopdevelenieuweproduktendieuitmelk,
aardappelen,suikerbieten engranenwordengemaakt.Doorde
efficiencyverhoginginhetproduktieproces endoordenieuwe
technieken (microbiologie enenzymologie)heeftdegrootschaligevoedingsmiddelenindustrie zichvoordemeesteprodukteneen
relatief sterke concurrentiepositieverworven.
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Prof.Hellinga
DeheerMariswordt tenzeerstebedankt,ikmiddeldie bijdrageaandebetalingsbalans op 10miljard,verderkrijgtUhet
Landbouw-EconomischBerichtendaarinstaandejuistegetallen.
Dhr.Weitenbergheeftverder tenaanzienvanhetbetoogvandhr.
deHooghmoeilijkhedengehad.DeHoogh sprakovervoedselhulp als
eentaakdiedenederlandse landbouwop zichzoukunnennementerwijl anderzijdshij tochduidelijk lietuitkomen,datde ontwikkelingslandenhuneigenlandbouwmoeten lerenopbouwen.
Ikgeef graag dhr.deHooghdegelegenheid ominhetkorthierop
integaan.
Prof0 deHoogh
Ja,meneerdevoorzitter,ikwilproberendattoetelichten.
Ikhebgesignaleerd datervanuitbepaalde groepenweleenseen
beroepwordt gedaanopdehonger indewereld alseenargumentom
tochvoorzichtig tezijnmet tepratenover produktiebeperking
vanwegedemarktproblemenenbudgettaireproblemen:hongerinde
wereldweegt tochveel zwaarderdandiebudgettaireproblemenbij
ons.Ikhebdieargumentatie eenbeetjeaandekaakgesteld,omdat
ikvind datditalleenmaaroprechtkanwordengezegdwanneerwe
ookbereid zijnalles tedoenomdevoedselproblematiek indewereld,nietalleen opkorte termijnmaarookoplange termijn,uit
dewereld tehelpen.Ikhebmijn twijfelseroveruitgesprokenof
diebereidheid erwelis.
Datwasdeteneurvanmijnbetoog.Anderzijdsbenikdeeerstete
erkennendatwedaarzomaarnietvanafzijn;datalserdemogelijkhedenendebereidheid zoudenzijnomopgroteschaal tevoorzienindebehoeftenaanvoedsel,ookvandeniet-koopkrachtigen,
datwedaaronze landbouwheelgoedvoor zoudenkunnengebruiken.
Maar datzaldanaltijd gepastmoetenwordenineen internationaal
beleid datdelandbouwdaarginds dekansgeeftzelf tegaanproduceren,wateenheel ingewikkeldbeleidvergt.Jemoet nl.voorkomendatjemetdemeer-produktiehierofhetbrengenvanvoedseldäärdeproduktiegroei indie landennietontmoedigt.
Erkaneenmomentkomen,zodradeze landenwelinstaat zijnom
voldoende teproduceren,datjedanweldegelijkhierdeproduktiecapaciteit zultmoetenterugnemenomdâârderuimte tegeven.
Hetisdevraag ofzo'ninternationalepolitiekechtvandegrond
kankomen.
Prof.Weitenberg
Ikdachtdathetniet zozeerditpuntwasalsweldatwij
nietwetenhoedeboerreageert alsondernemer indielandbouw.
Hetwasblijkbaar eenvandepuntenopgrondwaarvandhr.deHoogh
twijfelsuitsprak overdezinvolheidvanhetopzettenvaningewik51

keldeencomplexemodellen,sector-modelien,maarwewetenniet
eenshoedieboerprecies reageert,watmoetenweerdanaandoen?
Prof.deHoogh
Datiseenheel anderpunt,voorzitter,maar ikwilerwel
evenopingaan.Wanneer jemodellenbouwtdiepretenderenofalthans strevendewerkelijkheid goed teverklaren (dathoudtondermeer indatjekuntbeschrijven hoeeenondernemer reageertbinnenzijnbeperkingenenzijngegevenmogelijkheden)datjedan
daarinvrij zekermoet zijnoverwat zijndrijfverenprecieszijn.
Ikdenkdatzedaarnogniet zoveeloverweten;datkomtmetname
omdatniet iedereboergelijk is,latenwedatnietvergeten.We
kunnenniet sprekenvandeboer:erzijnontzettendveelmensen
die inde landbouween bestaanvindenonderheelverschillende
omstandigheden;datkanookhunbeweegredenenbeïnvloedenendat
iseenbeperkingbijhetconstruerenvanmodellendiebruikbaar
zijnomdaarmeedereactievaneensectoropimpulsenvanbuiten
tekunnenvoorspellen.
Prof.Hellinga
DankU zeer,prof.deHoogh.VoordeheerDuisenberghebik
alsvraag opgeschreven (maar ikheb algezegd datikgeenverstand
hebvanwisselkoersen)hoejenaar aanleidingvandeopmerkingvan
prof.Weitenbergkunt strevennaar stabieleflexibiliteitinde
wisselkoersen.
Dr.Duisenberg
Voorzitter,ikheb gesproken overredelijk stabielewisselkoersen.Met anderewoorden:ikkannietontkennendatdeonderliggendeeconomische ontwikkelingen indeverschillende landen
doornavelstrengenvanwisselkoersen aanelkaarverbondenzijn.
Dieontwikkelingen lopenuiteenenhetbeleidkandatnietaltijd
tenvolle corrigeren.Inkomensontwikkelingen zullenongelijkzijn,
oogstenzullennietoveralevengoed slagen,prijzen zullenniet
overal indezelfdemate stijgenofdalen.Waar dathetgevalis,
valternietvast tehoudenaaneenstelselvanpermanentzeer
strakke, onbewegelijk, wisselkoersen enzullenervan tijd tot
tijd aanpassingen inaangebrachtmoetenworden.Nietteminkanhet
beleiderzoveelmogelijkopgericht zijnomdieaanpassingenzo
weinigmogelijk enzogeringmogelijk tedoenzijn.
Ikbendaarvoorstaandervanomdat ikinwezenuitgavantweevooronderstellingen:
1.
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de internationalehandelgedijtbeterondereensysteemvan
stabielekoersverhoudingendanondereensysteemvansteeds
wisselende koersverhoudingen

2.

de landbouw inNederlandheeftmeervoor-dannadelenondervonden (enondervindt zenog)vanhetgemeenschappelijke landbouwbeleid.
Voorzitter,andersbenikzokort,mag ikevenantwoorden opde
vraagvandeheerdeVeerdiezegt:hebbenwe eigenlijknietveel
lievereensysteemvanflexibelewisselkoersenmetenkelemonetair
compenserendebedragen daneenstar systeemvanhetEMS,terwijl
onderliggend deinflatievoetensterkverschillen? Ikvind dateen
levensgevaarlijke stelling,juistvoordeEuropese landbouwmarkt.
Waarom?
Alsinderdaad inflatievoetensterkuiteenlopen indepartnerlandendanzulleneraanpassingenvolgen.Nietteminvind ikdat
datnagestreefdmoetworden.Naarmijnoordeel zal-indienwij
het strevennaarongeveer stabielewisselkoersen loslatenenwe
zoudenaanvaardendat zevrijfluctuerenmetalsconsequentiedie
monetair compenserendebedragen-datuiteindelijk inEuropaniet
meergenomenworden;daarmeeondergraaf jedandefundamentenvan
hetgemeenschappelijk landbouwbeleid.
Dannogeenallerlaatstemisverstand datikuitdewereldwil
ruimen,voorzitter.Dhr.Weitenbergheeftgesteld datalsmenmaar
mooiecoördinatievanpolitiek opalleterreinenheeft,danheeft
menuiteindelijk inderdaad inEuropadeutopieendat impliceert
datjeuiteindelijk geencentralebankpresidentenmeernodighebt
endätzouikmoetenbetreuren.Welnu,hijvergist zichdaarin,
voorzitter;ookdaniseraltijdnogééncentralebankpresident
nodig.
Prof.Kriellaars
Dames enheren,ikdenkdatUbegrepenhebtwaaromweHellingaalsvoorzitterhebbenuitgekozen.Wijwistendathijeenhele
goedevoorzitter zouzijn,dat isookgeblekendachtik,ikzou
dushemendeandereherendiehier aandezetafelzitten bijzonderhartelijkwillendanken.Ikwilnietvergetendedamesen
herenvanhetLandbouwEconomisch Instituutdiehetwerkhebben
verricht omdezedag teorganiserenenzogoed telatenslagenvandaagvanhieruit allemaalhartelijk tebedanken.Ikmag ookgaarne
vragenomdezaaldat telatenonderstrependooreenapplaus,want
wewetenvaaknietwateraanvoorafgaat,watvoorwerkeraangedaanmoetwordenomzo'ndagtochgoed tedoenlopenenikzouU,
damesenheren,allenhartelijkwillendankenvoorUwkomsthierheen,eenhelegoedereisnaarhuis terugwensenendaarmee isdeze
mooie zitting gesloten.DankU.
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