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1. Het EU-landbouwbeleid heeft, ook na de MacSharry-besluiten en de 
beleidswijzigingen in het kader van Agenda 2000, een conserverende 
invloed op de ruimtelijke structuur van EU-landbouw. (Dit 
proefschrift.) 

2. De invloed van technische ontwikkelingen op de ruimtelijke structuur 
van de landbouw wordt zowel in onderzoek als beleid sterk onderschat. 
(Dit proefschrift.) 

3. Het WRR-rapport Grond voor Keuzen (Staatsuitgeverij, 1992) heeft als 
katalysator gewerkt voor het denken over het toekomstig ruimte
gebruik in Nederland en in de EU. Dit ondanks de gegronde en 
fundamentele kritiek op het door de WRR gehanteerde model (zie bijv. 
Werkgroep Landbouwpolitiek, Discussie over Grond voor Keuzen, 
LUW, 1992, en SPIL, 1992, nummer 5). 

4. De gezinsbedrijventheorie van Chayanov en de uitwerking daarvan 
door Nakajima krijgen te weinig aandacht in het landbouw-economisch 
onderzoek naar de economische aspecten van agrarische 
gezinsbedrijven. Dat geldt ook waar het moderne gezinsbedrijven in de 
westerse wereld betreft. (D. Thorner, B. Kerblay, R.E.F. Smith, A. V. 
Chayanov on the theory of the peasant economy. Madison, The 
University of Wisconsin Press, 1986; C. Nakajima, Subjective 
equilibrium theory of the farm household. Elsevier, Amsterdam etc., 
1986.) 

5. Een probate manier om plattelandsproblemen in Nederland te creëren 
is een actief anti-auto beleid dat ook voor het platteland geldt. 

6. De concentratie van vrijwel al het landbouwkundig onderzoek in 
Nederland in één instelling (Wageningen University Research Centre) 
houdt het risico van paradigma-fixatie in. De mogelijk te bereiken 
schaalvoordelen wegen niet tegen dit nadeel op. 

7. Het continueren van grootschalige ruilverkavelingsactiviteiten in de 
periode 1975-1990, ondanks de vele kritische geluiden daarover in die 
periode, heeft grote kosten veroorzaakt voor de maatschappij. Die 
kosten zijn zichtbaar in de huidige kosten van het natuurbeleid en van 
het landschapsbeleid. 



8. Omdat de Nederlandse overheid, op aandrang van belanghebbenden, 
de mestoverschotten op bedrijfsniveau en op regionaal niveau in zuid
en oost-Nederland als nationaal probleem gedefinieerd heeft, is aan de 
landbouw in overig Nederland en in Nederland als geheel ernstige 
schade toegebracht. 

9. Het feit dat er per tijdseenheid meer vliegtuigen op een startbaan 
kunnen landen of vertrekken, dan dat er treinen over een spoortraject 
kunnen, duidt erop dat de huidige spoorweg-technologie volstrekt 
achterhaald is. 

10. Het verdient aanbeveling voor-, tussen- en naschoolse opvang van 
leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs tot de 
verantwoordelijkheid van de scholen te maken. 

11. Werk-diner-bij eenkomsten verdragen zich niet met zorg voor het 
gezin. 

12. De (oud-)ministers Wijers en Zalm horen een emancipatieprijs te 
krijgen vanwege het feit dat zij vaak en in het publiek hebben laten 
blijken dat ze soms prioriteit geven aan hun privé-leven in plaats van 
aan hun werk. 

13. Wetenschappelijk onderzoekers hebben een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, en moeten daarom mede afgerekend worden op 
hun bijdrage aan het maatschappelijk debat. 

14. Het mestbeleid dat momenteel voorbereid wordt, met als kern dat 
boeren over voldoende grond moeten beschikken om de mest van hun 
veestapel op een verantwoorde manier af te zetten, moet uitgebreid 
worden tot de diercategorieën honden en katten. De maatschappelijke 
overlast die van deze dieren uitgaat kan op die manier bestreden 
worden. 

15. De gevolgen van het Nederlandse mestbeleid zijn tot op heden groter 
geweest voor ministers dan voor varkens. 
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VOORWOORD 

VOORWOORD 

Denk goed na voordat je je eerste baan accepteert', zo houd ik studenten met enige 
regelmaat voor. 'Je eerste baantje bepaalt in grote mate het vervolg van je carrière.' Ik 
heb recht van spreken, want de functie die ik in 1979 accepteerde in het 'Eurostat-
onderzoek' van Herman Jacobs, heeft mijn werkzaamheden tot op de dag van vandaag 
bepaald. Het Eurostat-onderzoek ging over de landbouw in de Europese regio's. Toen 
ik in 1983 overstapte naar het LEI kwam ik daar binnen als iemand die verstand had 
van landbouw in de Europese regio's. En dat ik in 1988 als ruimtelijk econoom bij de 
sectie Ruimtelijke Economie van de RuG aangesteld werd, had vooral te maken met 
het feit dat ik iets met Europese regio's deed. Het was een mooie gelegenheid om wat 
breder bezig te zijn dan met enkel landbouw, maar toen een maand later Kees van der 
Meer - de landbouweconoom van de faculteit - naar elders vertrok, deed ik weer in 
landbouw en regio's. Uiteindelijk heeft dit alles in een proefschrift geresulteerd, over 
landbouw en Europese regio's. 

Aan dit onderzoek is dus zo'n twintig jaar gewerkt, althans tussen de bedrijven 
door, en pas sinds een jaar of wat met het oogmerk er een proefschrift over te 
schrijven. Omdat dit onderzoek zich in zo'n lange periode afgespeeld heeft, zijn er veel 
mensen die er een bijdrage aan geleverd hebben. Het zijn er zoveel, dat ik niet iedereen 
bij naam kan noemen. Mijn dank is er niet minder om. 

Toch wil ik een paar uitzonderingen maken. In de eerste plaats Gerrit Meester, ooit 
mijn kamergenoot en leraar op het LEI, en nu mijn promotor. Verspreid in de tijd heb 
je een aantal concepten minutieus van commentaar willen voorzien, waarmee ik mijn 
voordeel heb kunnen doen. Mijn grote dank daarvoor. Maar ook de medewerkers van 
de afdeling AEOS van het LEI. Niet alleen voor de jaren dat ik bij jullie mocht 
werken, maar ook voor het feit dat ik voor informatie, ideeën, reisgezelschap en 
gegevens altijd bij jullie terecht kan. En dan de leden, in verleden en heden, van de 
sectie Ruimtelijke Economie van de RuG. Een zo hechte en stimulerende groep is een 
schaars goed op universiteiten. Herma van der Vleuten verdient een dubbele dank
zegging, als één van de sectieleden die voor het goede groepsgevoel zorgt, maar ook 
als de degene die een groot deel van de verwerking van dit proefschrift, van typewerk 
tot layout, voor haar rekening genomen heeft. Zonder jou had dit proefschrift er heel 
anders, en een stuk minder, uitgezien. 

Groningen, 21 oktober 1999, 

Dirk Strijker 
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INLEIDING 

1 INLEIDING 

1.1. Achtergrond en motivatie 

Bij de oprichting van de Europese Gemeenschap bestond de gedachte dat het instellen 
van een gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten zou leiden tot een meer 
rationele productie en tot specialisatie (Meester, 1980, p. 46). De landbouwproductie zou 
zich, ontdaan van handelsbelemmeringen en nationaal beleid, meer kunnen oriënteren op 
de natuurlijke omstandigheden (Vermaat, 1969, p. l l ) . Het doel van de voorliggende 
studie is na te gaan of dat ook werkelijk gebeurd is. 

In deze studie wordt de ruimtelijke verdeling van de landbouw in de Europese 
Gemeenschap/Europese Unie' sinds 1950 in kaart gebracht, en wordt getracht voor die 
verdeling, en met name voor de veranderingen er in, elementen van verklaring te vinden 
in onder meer de economische theorie en het gevoerde beleid. 

In het onderzoek staan de ontwikkelingen in het verleden centraal. De aandacht voor 
de ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU betekent dat het onderzoek impliciet 
ook gericht is op de plattelandsgebieden van de EU, omdat landbouw een belangrijke 
activiteit op het platteland is, en omdat de motivatie voor het voeren van een 
landbouwbeleid voor een steeds belangrijker deel in beleidsmatige aandacht voor het 
platteland ligt. 

Centraal in het onderzoek staat het achterhalen van de mate waarin grondgebruik en 
productie van belangrijke producten meer of minder ruimtelijk geconcentreerd geraakt is. 
Daartoe zijn voor een lange periode (1950-1992) gegevens verzameld over grondgebruik 
en productie in ongeveer honderd regio's van de EU-9. Een dergelijk data-bestand is niet 
eerder verzameld en geanalyseerd, en is in dat opzicht dus uniek. 

In het onderzoek wordt de officiële start van de EG-6, 1 januari 1958, als begin 
aangehouden. In de praktijk zal veelal 1960 als beginjaar gekozen worden. Om de 
invloed van de totstandkoming van de EG op een aantal ontwikkelingen in beeld te 
brengen zullen, voorzover er voldoende gegevens beschikbaar zijn, ook eerdere jaren in 
de beschouwing betrokken worden, in het bijzonder de jaren 1950-1960. De 
ontwikkelingen worden gevolgd en geanalyseerd tot de eerste helft van de jaren negentig 
(en in een enkel geval, wanneer dat zinvol en mogelijk is, tot 1999). Dat betekent dat de 
analyse loopt tot de implementatie van de MacSharry-hervormingen. Deze keuze is 

1 In de beschouwde periode gaat het achtereenvolgens om de Europese Economische 
Gemeenschap (vanaf 1958), de Europese Gemeenschappen (vanaf 1967) en de Europese Unie 
(vanaf 1993). In deze studie wordt eenvoudigheidshalve de afkorting EU gebruikt, ook als een 
uitspraak feitelijk mede betrekking heeft, of kan hebben, op een periode waarin de Unie nog 
Gemeenschap of -schappen heette. In gevallen waarin deze vereenvoudiging tot misverstanden 
aanleiding kan geven, of als het expliciet gaat over een periode waarvoor de afkorting EU 
feitelijk onjuist en storend is, wordt de afkorting EEG gebruikt voor Europese Economische 
Gemeenschap en EG voor Europese Gemeenschappen. 
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mede gebaseerd op de beschikbaarheid van data-materiaal. 
De studie richt zich op de ontwikkelingen in de regio's van de EU-9, omdat voor de 

uitbreidingen na 1973 onvoldoende vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. In gevallen 
waarin dat mogelijk en zinvol is wordt ook ingegaan op de EU-12 en op de EU-15. 

De ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU in de afgelopen decennia is 
beïnvloed door verschillende ontwikkelingen. In de eerste plaats is dat de opgetreden 
economische integratie. Het verminderen van de invloed van nationale grenzen op de 
handel en mobiliteit heeft de landbouw niet onberoerd gelaten. Internationalisering van 
markten, zowel van agrarische inputs als van agrarische eindproducten, heeft de sector in 
de verschillende regio's in ongelijke mate geraakt. Het belangrijkste kenmerk van deze 
internationalisering is ongetwijfeld de verandering van relatieve en absolute prijzen 
geweest. 

Het instellen van een gemeenschappelijke markt resulteerde in het opzetten van een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit beleid heeft de prijzen, maar ook de andere 
concurrentievoorwaarden van de landbouwsector in de verschillende regio's eveneens en 
ongelijk beïnvloed. 

Deels veroorzaakt door de Europese integratie, maar ook door andere factoren, is in 
de EU een aanzienlijke economische groei opgetreden. Deze groei ging gepaard met 
veranderingen in de sectorstructuur en heeft de landbouwsector in de positie van 
"declining sector" gehouden, met alle problemen die een krimpende sector zoal 
kenmerken. 

Elk van de aspecten integratie, landbouwbeleid en sectorstructuur komt in de 
volgende hoofdstukken aan de orde. 

Getracht wordt de ontwikkelingen in hun volle breedte, zij het globaal, weer te geven. In 
de analytische en de verklarende sfeer betekent dit dat er veel losse einden overblijven. 
Dit kan weliswaar weinig bevredigd zijn, het laatste woord is met dit overzicht bepaald 
niet gezegd, maar een eerste overzicht van de stand van zaken is wenselijk, voordat 
overgegaan wordt tot het analyseren van deelaspecten. 

Het mag merkwaardig genoemd worden dat zo'n overzicht tot op heden eigenlijk niet 
bestaat. Wel zijn er studies gepubliceerd die op onderdelen, of voor een vroege periode, 
de regionale herverdelingsaspecten van de EU bestuderen (o.m. Rainelli en Bonnieux, 
1978; De Boer en Jacobs (z.j.); Meester, 1980; Commissie EG, 1981; Jacobs en Strijker! 
1981; Jacobs, 1982; Strijker, 1982a; Van Hecke, 1983; Meester en Strijker, 1985; 
Mykolenko e.a., 1987; Strijker en De Veer, 1988; WRR, 1992). Er zijn daarnaast heel 
wat onderzoeken gepubliceerd op het terrein van vergelijkingen tussen een beperkt aantal 
regio's van landbouw en landbouwproductiesystemen (zie bijvoorbeeld verschillende 
bijdragen in Sotte, 1995; verschillende bijdragen in Van der Ploeg en Long, 1994). 

Ook zijn er heel wat studies die weliswaar gebiedsdekkend zijn, maar gericht zijn op 
een enkel product, of een productiekolom. Voor varkens en varkenshouderijproducten 
vallen bijvoorbeeld te noemen Bolsius (1993), Kamann en Strijker (1993) en Vard 
(1993). Gebiedsdekkend en op het geheel van de landbouwproductie gericht is slechts 
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een klein aantal analyses. Te noemen valt Meester (1980, H. 9) die voor 42 regio's van de 
EG-6 de belangrijkste ontwikkelingen in de regionale verdeling van de agrarische 
productie in de periode 1961-65 tot 1975, respectievelijk 1977 beschrijft. Hij stelt vast 
dat de diversiteit van de landbouwproductie en van het gevoerde beleid het vrijwel 
onmogelijk maakt theoretisch gefundeerde uitspraken over de (verandering van de) 
verdeling van de productie te doen. Een conclusie die verderop in mijn onderzoek ook 
getrokken wordt. Bouwstenen voor regionaal-agrarisch onderzoek in het verband van de 
EU zijn geleverd in verschillende projecten, die met name ten doel hadden data 
beschikbaar te maken en exploratief te analyseren. Het betreft onder meer Rainelli en 
Bonnieux (1978); Jacobs en Strijker (z.j.); Commissie EG (1981); Van Hecke (1983). 

1.2 Fysieke productie en toegevoegde waarde 

De ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU en de veranderingen daarin in de tijd 
kunnen op verschillende manieren in beeld gebracht worden. Zo kan ingegaan worden 
op de verdeling van de productiefactoren, zoals arbeid en grondgebruik, de fysieke 
producties, de toegevoegde waarde en het besteedbaar inkomen. Voor een studie die 
vooral gericht is op het in beeld brengen van de feitelijk gerealiseerde verdeling en de 
verandering daarin in de na-oorlogse periode, is het noodzakelijk te beschikken over 
lange tijdreeksen. Voor de meeste genoemde elementen ontbreken dergelijke tijdreeksen, 
althans geharmoniseerd en op een min of meer gedetailleerd niveau. Zo zijn 
geharmoniseerde gegevens over toegevoegde waarde op regionaal niveau slechts 
beschikbaar vanaf 1975. Datzelfde geldt voor gegevens over arbeid in de landbouw. 
Gegevens over arbeid zijn daarenboven in de tijd en tussen lidstaten lastig vergelijkbaar 
vanwege definitieverschillen. Over besteedbaar inkomen op landbouwbedrijven ont
breken geharmoniseerde regionale gegevens geheel. Zelfs op het niveau van lidstaten 
zijn er tot op heden nauwelijks gegevens voor handen, en wat er wel is, is onderling 
slecht vergelijkbaar vanwege definitieverschillen (zie Hill, 1996). Op de feitelijke 
ontwikkeling van de ruimtelijke verdeling van de toegevoegde waarde van de landbouw, 
als een ruwe indicator voor inkomen, wordt kort ingegaan in hoofdstuk 6. 

Gegevens over grondgebruik, aantallen dieren en fysieke producties zijn tussen 
regio's en in de tijd doorgaans goed vergelijkbaar, hoewel er zich zelfs bij dergelijke 
gegevens problemen kunnen voordoen, met name in de tijd dat dergelijk materiaal nog 
niet door Eurostat gepubliceerd werd. Vanwege een pilot-studie die in de zeventiger 
jaren uitgevoerd is, zijn veel van die problemen opgelost, ook voor de periode 1950-
1975. Diezelfde pilot-studie (De Boer en Jacobs) maakte het mogelijk om voor een 
vrijwel gelijkblijvende regionale indeling lange reeksen (1950-1992) van gegevens te 
construeren voor zes akkerbouwproducten (en voor nog eens drie akkerbouwproducten 
voor een deel van de periode), over grondgebruik, fysieke productie (en dus ook 
productie per oppervlakte-eenheid), en voor vijf diersoorten de aantallen. Daarnaast 
bleek voor dezelfde indeling en dezelfde jaren ook een aantal totalen, zoals de totale 
oppervlakte landbouwgrond, te achterhalen. De analyse van deze gegevens staat daarom 
in deze studie centraal (hoofdstuk 6). 
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De ruimtelijke verdeling van inkomen en toegevoegde waarde wordt, vanwege het 
ontbreken van lange en consistente reeksen, op een andere manier aan de orde gesteld. 
Van deze aspecten wordt nagegaan, in hoeverre het gevoerde landbouwbeleid invloed 
gehad kan hebben op de ruimtelijke verdeling. Dit wordt aan de orde gesteld 
voorafgaand aan hoofdstuk 6, omdat daarin ook verklaringsgronden gevonden kunnen 
worden voor de ruimtelijke verdeling, en met name de veranderingen daarin in de tijd, 
van de fysieke producties en het grondgebruik. 

1.3 Opbouw van de studie 

Zoals opgemerkt is het doel van de studie, de ruimtelijke verdeling van de landbouw in 
de EU in het verleden weer te geven en te verklaren. Dit doel wordt in een aantal stappen 
bereikt. 

In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de politieke en beleidsmatige 
ontwikkeling van de EU in de voorbije decennia. In dat hoofdstuk wordt ingegaan op het 
opgezette landbouwbeleid en op het plattelandsbeleid. Het doel van dat hoofdstuk is 
zicht te krijgen op de beleidsontwikkeling in de EU, omdat de mate van marktintegratie 
en het landbouwbeleid mogelijk belangrijke verklaringen zijn voor de ruimtelijke 
verschuivingen in de EU-landbouw. Doel is ook het impliciete en expliciete ruimtelijke 
beleid van de EU vast te stellen. De concrete invulling van het landbouwbeleid komt 
nader aan bod in hoofdstuk 5, waar de mogelijke effecten op de regionale verdeling van 
het inkomen behandeld worden. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag, in welke mate de ontwikkelingen in en 
rond de EU werkelijk geleid hebben tot integratie van markten en beleid. 

In hoofdstuk 4 wordt vanuit verschillende theoretische invalshoeken ingegaan op de 
mogelijke gevolgen van beleidsintegratie en van economische groei op de ruimtelijke 
verdeling van de landbouw. Het doel is vast te stellen of marktintegratie kan leiden tot 
ruimtelijke concentratie, of juist de-concentratie van de landbouw. 

In hoofdstuk 5 komen de mogelijke effecten van het gevoerde landbouwbeleid aan de 
orde. Dit hoofdstuk bouwt voort op hoofdstuk 2, waar beleidsonderdelen geïdentificeerd 
werden met een mogelijke ruimtelijke werking. Voor enkele beleidsonderdelen wordt 
nagegaan hoe de gevolgen voor de regio's in termen van inkomensoverdrachten, 
productiewaarde en inkomen geweest zijn, en wordt de ruimtelijke neerslag van delen 
van het landbouwbeleid gekwantificeerd. Eerst wordt ingegaan op de ruimtelijke 
werking van het markt- en prijsbeleid. Vervolgens komt het agromonetaire beleid aan de 
orde. Als laatste onderdeel van dat hoofdstuk wordt de mogelijke ruimtelijke werking 
van het structuurbeleid behandeld, waarbij in het bijzonder ingegaan wordt op de 
zogeheten "bergboerenregeling"2. Dit hoofdstuk is daarmee deels theoretisch van aard, 
maar het bevat ook een empirische analyse. 

2 Artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2328/91: specifieke maatregelen ten behoeve van de 
landbouw in bergstreken en in bepaalde probleemgebieden. 



INLEIDING 

In hoofdstuk 6 komt de feitelijke ontwikkeling van de ruimtelijke verdeling van het 
agrarisch grondgebruik en de agrarische productie aan bod. Ingegaan wordt op de 
herkomst en de kwaliteit van de gebruikte data. De mogelijke verklaringen voor de 
gevonden tendensen, die geïntroduceerd zijn in de eerdere hoofdstukken, komen daar 
ook aan de orde. Er zal blijken dat de invloed van integratie en groei waarschijnlijk 
beperkt geweest is, maar dat het gevoerde landbouwbeleid, in het bijzonder het markt- en 
prijsbeleid, aantoonbare invloed gehad heeft op de ruimtelijke verdeling van sommige 
van de landbouwactiviteiten in de Gemeenschap. Dat uit zich met name in het direct, 
maar vooral ook indirect, tegengaan van tendensen tot regionale concentratie. Opvallend 
is dat de invloed van technologische veranderingen op de ruimtelijke verdeling in relatief 
veel gevallen een belangrijke verklaringsgrond is. Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste 
conclusies. 
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2 POLITIEKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE EU 

2.1 Doel van dit hoofdstuk 

De sociaal-economische ontwikkeling van de regio's van de EU-9 in de afgelopen 
decennia, en de verschillen in dat opzicht tussen regio's, spelen zich af tegen de achter
grond van de Europese eenwording. Het verloop van de Europese integratie is op vele 
plaatsen en vanuit verschillende invalshoeken beschreven . 

Vanuit de hier gehanteerde vraagstelling worden die elementen van de Europese 
eenwording beschreven, die een relatie hebben met landbouw en platteland. Op een 
aantal aspecten die verderop in deze studie een rol spelen in de relatie tussen het 
gevoerde landbouwbeleid en de regionale verdeling van de landbouwproductie en het 
grondgebruik, wordt meer in detail ingegaan. Het betreft het agrarisch structuurbeleid, de 
beleidsmatige aandacht voor de relatie tussen markt- en prijsbeleid en het structuur
beleid, en de recente overgang van prijsondersteuning naar inkomensondersteuning. Ook 
wordt ingegaan op de expliciete doelstellingen op het terrein van het platteland. 

Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is na te gaan in welke mate er een gemeen
schappelijke onverstoorde markt ontstaan is, in het bijzonder in relatie met de landbouw. 

In de navolgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de periode vóór de totstandkoming 
van de EEG. Daarna komen de perioden 1958-1969 en 1970-1988, en de ontwikkelingen 
vanaf 1989 aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies. De 
geschetste ontwikkelingen komen terug in latere hoofdstukken, waar de relatie tussen de 
ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkeling van de landbouwsector nader aan de orde 
komt. 

2.2 De aanloop 

2.2.1 Drie redenen voor integratie 

Algemeen wordt er van uitgegaan dat de basis voor de Europese integratie zoals we die 
nu kennen, gelegd is in de Tweede Wereldoorlog (Galtung, 1973, p. 12-13; Lipgens, 
1980, p. 18-31). De Tweede Wereldoorlog had de nationale staat in West-Europa 
verzwakt. Legers van buiten de regio hadden Duitsland verslagen. De militaire capaciteit 
van de West-Europese landen was sterk gereduceerd. Nieuwe militaire conflicten zouden 
kunnen worden voorkomen door Duitsland onderdeel te laten worden van een groter 
geheel, en door conflicten tussen Duitsland en Frankrijk door samenwerking tot een 
oplossing te brengen. 

De overgang van WO II naar Koude Oorlog was een verdere stimulans voor het 
streven naar eenheid. Het streven kreeg daarmee een anti-Russisch accent: de Europese 

3 Zie onder meer El-Agraa (1982) en Hitiris (1988), en voor de landbouwsector Tracy (1989). 
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eenwording "(...) ligt ingebed in een wereldconflict. Het is zelfs zo, dat wanneer na 
Stalins dood de spanning vermindert, tegelijk de drang naar eenheid afneemt" (De Jong, 
1980, p. 16)4. 

Los van WO II en Koude Oorlog speelde ook de dekolonisatie een rol. Galtung 
(1973, p. 16) constateert dat zes van de zeven landen die bij de totstandkoming van de 
EG betrokken waren (de "Zes" plus het Verenigd Koninkrijk), hun koloniën verloren 
hadden, of aan het verhezen waren. Zijn conclusie is dat met de Europese integratie 
geprobeerd is de rol van die landen als wereldmacht te herstellen. 

De aanhef van het Verdrag van Rome stelt het wegnemen van barrières, met als doel 
verbetering van de welvaart, voorop5. Toch lijkt politieke samenwerking het achter
liggende doel te zijn. De drie genoemde belangrijke drijfveren voor Europese integratie 
hebben immers betrekking op algemeen geo-politieke doelen, en niet primair op het 
economische en sociale doel van vergroting van de welvaart. Meningsverschillen met 
een economische inslag die in latere jaren ontstonden, tot aan het vastgelopen 
landbouwbeleid en de opzet van de Europese Monetaire Unie toe, zijn in lijn met dat 
uitgangspunt steeds weer opgelost via de wens van de belangrijkste lidstaten (de as 
Bonn-Parijs) tot politieke oplossingen te komen. Voorzover aan de orde, werden 
overwegingen van economische efficiency aan die algemeen politieke wens 
ondergeschikt gemaakt. 

2.2.2 Het ontstaan van de EEG6 

De ondertekening van het Verdrag van Rome (25 maart 1957) was het sluitstuk van een 
proces dat na de Tweede Wereldoorlog doorlopen werd. De belangrijkste stappen waren 
achtereenvolgens de presentatie van het plan-Schuman (9 mei 1950) dat leidde tot de 
oprichting, in 1951, van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de 
oprichting van de West-Europese Unie (1954), en de ministerconferentie van Messina 
(1955), waar besloten werd tot het instellen van een intergouvernementele commissie, de 
commissie-Spaak. 

Een belangrijk onderdeel van de besprekingen in de commissie-Spaak was de vraag over 

4 Het is denkbaar dat de recente teloorgang van de macht van de USSR, respectievelijk 
Rusland, wederom negatieve invloed heeft op tempo en reikwijdte van de Europese integratie. 
Anderzijds is de integratie momenteel in een veel verdere fase dan aan het eind van WO H, en 
vormde de laatste jaren het bestaan van het Oostblok ook een hinderpaal voor verdere integratie 
(vgl. Kuhmonen en Strijker, 1991). Reden om niet te snel naar historische parallellen te grijpen. 

5 De tweede volzin van het verdrag luidt: "Besloten hebbende, door gemeenschappelijk 
optreden de economische en sociale vooruitgang van hun landen te verzekeren en daartoe de 
barrières die Europa verdelen te verwijderen, (...)". 

In Bijlage 1 wordt ingegaan op een aantal aspecten van het verloop van het proces dat tot de 
ondertekening van het Verdrag van Rome doorlopen is. 
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welke sectoren de gemeenschappelijke markt zich zou uitstrekken (zie par. 2.2.3). De 
Duitsers wilden de landbouwmarkten buiten de overeenkomst laten, de Fransen en 
Nederlanders voelden daar niets voor (Tracy, 1989, p. 251). Zij beschouwden de 
landbouwsector als een belangrijke bron van deviezen, waar in het bijzonder de Fransen 
grote zorgen hadden over de concurrentiekracht van hun industrie. Het opnemen van de 
handel in landbouwproducten in de gemeenschappelijke markt maakte de politieke 
afstand met de Britten extra groot. De onderhandelingen over de EEG en Euratom 
werden succesvol afgerond met de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 
maart 1957. 

2.2.3 Incorporatie van de landbouwsector 

Vrijwel gelijktijdig met de presentatie van het plan-Schuman, dat leidde tot de oprichting 
van de EGKS, werd het Charpentier-plan gelanceerd. Het plan was een Frans initiatief: 
Frankrijk zocht naar ruimere markttoegang voor haar landbouwproducten. Charpentier 
had een gemeenschappelijke Europese markt voor landbouwproducten voor ogen, 
losgekoppeld van de wereldmarkt. Een Hoge Autoriteit voor Landbouw zou 
supranationale bevoegdheden krijgen op het terrein van productiecontrole en 
prijsvaststelling. 

Zowel binnen als buiten de Raad van Europa, waar het plan ingediend was, bestond 
weerstand tegen het supranationale karakter. Om snelheid in de discussie te brengen 
kwam de Franse regering met een nieuw voorstel: het plan-Pflimlin. Dit plan stuurde aan 
op een Europese Agrarische Gemeenschap, en ondersteunde op hoofdlijn het 
Charpentier-plan. Hetzelfde gold voor een Nederlands voorstel van Mansholt. Tracy 
(1989, p. 246) spreekt in dit kader zelfs van het plan-Mansholt, een wel zeer verwarrende 
naam als men de latere Mansholt-plannen tot hervorming van het EG-landbouwbeleid in 
de beschouwing betrekt (zie par. 2.3.3). Een akkoord over deze plannen werd niet 
bereikt, in het bijzonder omdat het Verenigd Koninkrijk geen supranationale 
besluitvorming wenste (Tracy, 1989, p. 247)7. 

7 Tracy (1989, p. 245) stelt dat de wens dat de gemeenschappelijke markt zich ook uitstrekt 
tot landbouwproducten teruggevoerd moet worden op minder goede ervaringen in de Benelux 
(1948) of zelfs de BLEU (Belgisch-Luxemburgse Economische Unie), 1922). Beide verdragen 
bevatten afspraken over de handel in landbouwproducten. De individuele lidstaten kregen het 
recht minimum-producentenprijzen, gebaseerd op productiekosten vast te stellen. Bij de 
verdediging van die prijzen was het toegestaan de invoer, ook die uit de lidstaten, te beperken. 
Vrij verkeer van landbouwproducten werd daarmee een utopie. 

Voor Nederland, als exporteur van landbouwproducten, waren dergelijke beperkingen zeer 
onaantrekkelijk. Tussen 1948 en 1962 werden meerdere pogingen ondernomen om binnen de 
Benelux tot prijs- en beleidsharmonisatie te komen, maar zonder succes. 
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De doorbraak kwam in de commissie-Spaak, waarin onderhandeld werd over een 
Europese douane-unie . De basispositie was dat er geen akkoord bereikt kon worden als 
landbouw niet meegenomen werd in de gemeenschappelijke markt. Frankrijk, Italië en 
Nederland verwachtten concurrentievoordeel te hebben in landbouwproducten en wilden 
voor die producten toegang tot de gemeenschappelijke markt. In ruil daarvoor wilde men 
industriële producten op de eigen markt toelaten. Daar bovenop lag de gezamenlijke 
politieke wens tot een akkoord te komen. 

De zes lidstaten waren het onderling niet zonder meer eens over de vormgeving van 
de Europese bemoeienis met het landbouwbeleid. In het bijzonder verschilden de 
inzichten over de vraag of er gedetailleerde marktreglementering in de gemeen
schappelijke markt plaats moest vinden. Nederland wilde een zo vrij mogelijke markt, 
met bijbehorende, tamelijk lage prijzen. Frankrijk en vooral West-Duitsland hadden 
uitgebreid marktingrijpen voor ogen, waarbij in West-Duitsland aan een relatief hoog 
prijspeil gedacht werd. 

In de uiteindelijke verdragstekst worden veel problemen omzeild. In Titel II "De 
Landbouw" (artikel 38 e.v.) worden de doeleinden van het landbouwbeleid gespeci
ficeerd. Het betreft een optelsom van de verschillende nationale wensen, voor veel 
verschillende uitleg vatbaar, ten dele onderling strijdig en niet voorzien van een 
prioriteitsstelling (zie Meester en Strijker, 1985, hoofdstuk 3)9. De vormgeving van het 
beleid bestond uit een overzicht van mogelijk te gebruiken instrumenten: 
gemeenschappelijke regels, verplichte coördinatie, Europese marktorganisatie. 
Opengelaten werd of er een gemeenschappelijk prijsbeleid op een of meer terreinen 
moest komen. Enige referentie naar regionaal of plattelandsbeleid ontbrak. Wel werd het 
voor lidstaten mogelijk gemaakt nationale steun te verlenen aan bedrijven die last hebben 
van structurele of natuurlijke omstandigheden. 

8 Bij een douane-unie is er vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten en bestaat er een 
gemeenschappelijk buitentarief. Zie Molle (1990, pp. 12-13) voor een overzicht van de karakte
ristieken van vrijhandelszone, douane-unie, gemeenschappelijke markt, economische unie, 
monetaire unie en volledige economische unie. 

9 In Artikel 39 van het Verdrag wordt het doel als volgt omschreven: 
a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te 

bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een 
optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren, 

b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de 
verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn, 

c) de markten te stabiliseren, 
d) de voorziening veilig te stellen, 
e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

10 
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2.3 De periode 1958-1970 

2.3.1 Inleiding 

De inwerkingtreding van het Verdrag van Rome, in 1958, was het begin van een periode 
waarin de EG uitgroeide tot een volwaardige douane-unie. De integratie van 
overheidsbeleid werd in eerste instantie vooral zichtbaar op het terrein van de landbouw. 
Integratie van overheidsbeleid heeft niet automatisch een economische betekenis, het 
leidt niet direct tot meer marktintegratie (zie verder hoofdstuk 3). Pelkmans (1984) 
maakt in dit kader onderscheid tussen marktintegratie van onderaf en van bovenaf. 
Integratie van onderaf is in zijn visie de marktintegratie die ontstaat door gedrag van 
marktpartijen: het aangaan van handelscontacten, eventueel het omzeilen van 
institutionele belemmeringen. Integratie van bovenaf is het gevolg van het gedrag van 
overheden: integratie van overheidsbeleid. Integratie van bovenaf valt uiteen in negatieve 
integratie van overheidsbeleid en in positieve integratie (Tinbergen, 1954, pp. 77-78). 
Negatieve integratie behelst het opheffen van voor andere verdragspartners 
discriminerende nationale regelgeving en nationaal beleid, onder gezamenlijk toezicht. 
Het afschaffen van importverboden, het afschaffen van controles en het beëindigen van 
bevoordeling van eigen bedrijven is te vatten onder deze term. Positieve integratie is het 
overdragen van beleid en regelgeving aan gemeenschappelijke organen. Het ontwikkelen 
van gemeenschappelijk beleid, of het instellen van gemeenschappelijke regelgeving, 
zoals in belangrijke mate het geval geweest is met het tot stand brengen van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid is dus op te vatten als positieve integratie (zie verder par. 
2.3.3.1). De beide termen houden geenszins een waarde-oordeel in. In de visie van 
klassieke liberalisten is negatieve integratie ongetwijfeld zelfs te prefereren boven 
positieve integratie. 

De uitwerking en implementatie van het Verdrag van Rome bestond uit zowel 
positieve als negatieve integratie. De aanhef van het Verdrag maakt duidelijk dat men 
vooral negatieve integratie voor ogen had: afschaffen van belemmeringen. Direct in de 
eerste artikelen blijkt echter positieve integratie een belangrijke rol te spelen. In Art. 3 
worden de voorgenomen activiteiten opgesomd, waarbij zowel sprake is van verwijderen 
van belemmeringen, als van het ontwikkelen van gezamenlijk beleid. 
In de beginjaren, tot ongeveer 1970 liepen twee processen parallel: 
- de invulling en uitwerking van het Verdrag; 
- de vormgeving van het landbouwbeleid. 
Op beide onderwerpen wordt hierna kort ingegaan. 

2.3.2 Invulling en uitwerking van het Verdrag 

Het Verdrag van Rome had het karakter van een raamwerk, dat invulling en actie 
vereiste. Veel details of zelfs grote brokken moesten nog uitgewerkt worden. In het 
Verdrag had de Europese Commissie de taak toebedeeld gekregen met voorstellen te 

11 
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komen. Die taak werd met verve ter hand genomen.10 

De invulling van het Verdrag betrof onder meer de fasering van de verlaging van de 
importtarieven bij handel tussen lidstaten. Deze verlaging gold ook landbouwproducten 
(Tracy, 1989, p. 251). De eerste verlaging van 10% per 1 januari 1959 was nog weinig 
aansprekend en was voorzien in het Verdrag (art. 14). In 1962 werd op voorstel van de 
Commissie besloten het tempo van afbraak van de tarieven te versnellen. 

Ook lukte het, zij het met veel moeite, het landbouwbeleid nader in te vullen (Titel II 
van het Verdrag). De problemen die opgelost moesten worden waren groter dan 
voorzien, vanwege toename van de verschillen tussen de landbouwprijzen in de 
verschillende lidstaten tussen 1957 en 1962 (Strijker, 1986) (zie verder paragraaf 2.3.3). 
Toch werd begin 1962 een akkoord bereikt, waardoor de volgende stap in de 
totstandbrenging van de EEG genomen kon worden. 

In de jaren daarna kwam het eenwordingsproces onder druk te staan. Frankrijk wilde, om 
de eigen positie veilig te stellen, een doorslaggevende rol voor de Raad,' en 
besluitvorming bij unanimiteit. Ook blokkeerde het land toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk. De achtergrond was de overtuiging van De Gaulle dat toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk het Franse leiderschap van de EU zou aantasten (Pryce, 1973, p. 
17). Frankrijk besloot, in 1965, tot een boycot van het overleg in de Raad: "de politiek 
van de lege stoel". In 1966 werd een compromis bereikt (het akkoord van Luxemburg), 
waarbij zoals Pryce (p. 19) dat noemt "(...) the members agreed to disagree (...)." 
Strijdpunt was en bleef het gebruik van meerderheidsbeslissingen in de Raad". 

De draad van verdergaande integratie werd weer opgepakt vanaf het moment dat De 
Gaulle aftrad (april 1969). Op de Top van regeringsleiders in 1969 in Den Haag werd 
overeenstemming bereikt over de principes van de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (Pryce, 1973, p. 20 e.V.). In de eerste jaren vond de 
financiering van de Gemeenschap plaats door jaarlijkse bijdragen van de lidstaten, op 

Dat heeft er mede voor gezorgd dat de Commissie gaandeweg het exclusieve recht op 
initiatief verkreeg. In de beginfase kon de Commissie, door haar actieve opstelling, snelheid in 
het ontwikkelingsproces houden. Het is wel zeker dat als de nadere invulling van het Verdrag 
van de Raad van Ministers afgehangen had, het integratieproces weldra verzand was. 

Lang niet alle besluiten in de EU hoeven met unanimiteit genomen te worden (Meester, 
1998). In de dagelijkse praktijk van het landbouwbeleid kunnen de meeste besluiten met gewone 
of met gekwalificeerde meerderheid genomen worden (zie bijvoorbeeld Art. 43). Conform het 
Akkoord van Luxemburg uit 1966 kan een lidstaat dan stellen dat het een zaak van vitaal belang 
betreft, in welk geval de Commissie op zoek moet naar een voor iedereen aanvaardbare 
oplossing. Een echt veto-recht is dit niet, ook al interpreteren sommige lidstaten het wel als 
zodanig (zie Meester, 1998, p. 40). Als bij minder cruciale zaken, zoals de jaarlijkse landbouw-
prijsbesluiten, een beroep op vitaal belang gedaan wordt, heeft de Europese Commissie nog 
mogelijkheden om desondanks haar zin te krijgen. Dit door een beroep te doen op de verant
woordelijkheid die de Commissie heeft voor ordelijke toepassing van het Verdrag (Art. 155). 
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grond van een vaste verdeelsleutel. De grote lidstaten droegen elk 28% bij, België en 
Nederland elk 7,9% en Luxemburg 0,2% (Verdrag, Art. 200). Voor het Europees Sociaal 
Fonds gold een afwijkende sleutel. Art. 201 schiep de mogelijkheid deze bijdragen te 
vervangen door een systeem van eigen middelen, met name bestaande uit ontvangsten uit 
het gemeenschappelijk douanetarief. Het besluit van 1969 stelde inderdaad het systeem 
van eigen middelen in, bestaande uit de landbouwheffingen en douanerechten 
(stapsgewijs ingevoerd). Hier bovenop zou een afdracht van maximaal 1%-punt BTW 
door de lidstaten komen. Hiervoor moest de BTW-grondslag eerst nog geharmoniseerd 
worden (Tracy, 1989, p. 266). 

Het in het Verdrag gestelde doel van het creëren van een gemeenschappelijke markt 
kwam met het akkoord over de financiering binnen handbereik. Tegelijkertijd werd 
afgesproken op weg te gaan naar een volgend stadium: de economische unie. Ook werd 
bij die gelegenheid besloten de lidmaatschapsaanvraag van het Verenigd Koninkrijk en 
een aantal andere EFTA-landen in behandeling te nemen. 

Met het akkoord van Den Haag kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. 
Binnen een jaar waren de belangrijkste onderhandelingspunten met de Britten, Denen, 
Noren en Ieren opgelost. Onderdeel daarvan was de afspraak om te komen tot een 
regeling voor de landbouw in laagproductieve gebieden (zie par. 5.6). 

Daarmee kon de overgangsperiode afgesloten worden, precies volgens de 
oorspronkelijke afspraak 12 jaar na 1958. 

2.3.3 Landbouwbeleid tussen 1958 en 1970 

2.3.3.1 Positieve en negatieve integratie 

De politieke conflicten die voor een reeks van jaren de voortgang van de EG 
blokkeerden, hadden invloed op de vormgeving van het landbouwbeleid. 

Het Verdrag was duidelijk over de vraag of landbouw onderdeel van de gemeen
schappelijke markt zou zijn. Ondanks de aanvankelijke Duitse bezwaren vermeldt Art. 
381 (het eerste artikel van Titel n, De Landbouw): "De gemeenschappelijke markt omvat 
mede de landbouw en de handel in landbouwproducten." Een gemeenschappelijke markt 
kon op twee manieren bereikt worden. De ene mogelijkheid was dat de handel in 
landbouwproducten tussen lidstaten vrijgegeven zou worden onder gelijktijdige afbraak 
van nationale beleidsinstrumenten. Het gaat in dat geval dus om de weg van de negatieve 
marktintegratie. Vrije handel verdraagt zich immers niet met nationale prijsvaststelling, 
nationaal vastgestelde productiequota, menggeboden, denaruratieregelingen en 
dergelijke, omdat handelsstromen zich dan op de meest aantrekkelijke regeling richten. 
De andere mogelijkheid was dat niet alle nationale regelingen afgeschaft, maar op elkaar 
afgestemd zouden worden, samengebracht tot een gemeenschappelijk beleid. Het gaat in 
dat geval dus om de weg van de positieve marktintegratie. Over de noodzaak van 
vervanging van nationaal beleid door gemeenschappelijke regels bestond geen 
meningsverschil. Men wilde dus niet louter via negatieve integratie te werk gaan. De 
vormgeving daarvan was echter niet in het Verdrag vastgelegd, zodat de Europese 

13 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

Commissie belangrijk werk te doen had. De leiding was in handen van Sicco Mansholt, 
landbouwcommissaris tot 1972. De eerste actie was het bijeenroepen van een 
ministerconferentie, zoals voorzien in Art. 43 van het Verdrag: de Conferentie van 
Stresa. 

2.3.3.2 Stresa 

De Conferentie van Stresa (3-12 juli 1958) had als doel de grondslagen van het 
toekomstig landbouwbeleid vast te stellen. In de bijeenkomst lag de nadruk op de 
veranderingen die de landbouwsector zou moeten doormaken (zie bijlage 2). De dreiging 
van productieoverschotten werd onderkend, en structuurbeleid1 en een gematigd 
prijsbeleid zouden zulks moeten voorkomen. Tot ferme besluiten kwam het echter niet. 

De gedachte was dat via kostprijsverlaging een gematigd (of laag) prijsniveau acceptabel 
kon zijn of worden. Dit ging voorbij aan het feit dat rationalisatie en kostprijsverlaging 
tot een aanzienlijke productiviteitsstijging kon leiden. Het in de hand houden van de 
productie-omvang, die via productiviteitsstijging zeer kan toenemen, kan een nog lager 
prijsniveau vergen. In feite werd de mogelijke productiviteitsstijging in deze benadering 
zeer onderschat. Het betrof niet alleen een onderschatting van de productiviteitsstijging 
per jaar onder invloed van positieve prijsprikkels, maar vooral ook een onderschatting 
van het aantal jaren. In Stresa ging men impliciet uit van een comparatief-statisch beeld: 
een productiviteitssprong, waarna verdere groei van de productie niet zou optreden. De 
feitelijke situatie is die geweest van doorgaande groei, met doorgaande noodzaak tot 
sanering en dus doorgaande noodzaak tot prijsdruk. Los daarvan, hoe het prijsbeleid er 
uit moest zien in de periode voor dat de productiviteitssprong gemaakt is, bleef 
onbesproken. De waarschuwing van Mansholt dat hoge prijzen de gewenste structuur
verandering tegengaan, is niet terug te vinden in de Resolutie13. 

De oogst van Stresa is dat nieuwe nadrukken in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gelegd werden, overigens zonder dat wezenlijke vooruitgang in de invulling geboekt 
werd. Meester (1980, pp. 49-50) noemt: a) de toegenomen aandacht voor overproductie, 
b) de relatie tussen prijsbeleid en structuurbeleid, c) de koppeling tussen landbouwbeleid 
en regionaal beleid, en d) de toegenomen aandacht voor handel met derde landen. In de 
jaren daarna, bij de invulling van het landbouwbeleid, blijft er van deze nadrukken 
weinig over. 

Op de Conferentie van Stresa bleek dat een grote structuurverandering van de landbouw 
in de EU nodig geacht werd, en dat een laag prijspeil een voorwaarde voor die 

12 Zie par. 5.5 voor een definitie van dit begrip. 

13 Dat Mansholt dit verband in de beschouwing betrok is opmerkelijk, omdat het ook heden 
ten dage nog volop onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is (vgl. Larsen en Hansen, 
1994). 
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structuurverandering was. Maar men wilde de consequenties niet aanvaarden, namelijk 
bedrijfsbeëindiging en migratie naar de stad. Men zette dus geen duidelijke lijn uit, 
afgezien van een roep om regionale industrialisatie (iets dat beleidsmatig buiten de 
competentie van de ministers van Landbouw lag). Deze insteek, rationalisatie van de 
landbouwproductie willen, maar de consequenties niet willen aanvaarden, is de jaren 
daarna het EU-landbouwbeleid blijven domineren. 

2.3.3.3 Prijsniveau 

Ook na Stresa kwam er vooreerst weinig duidelijkheid over de vormgeving van het land
bouwbeleid. De twee kernproblemen waren de keuze van het instrumentarium om 
prijzen te kunnen beïnvloeden, en vervolgens, de keuze van de prijsniveaus. 

De Duitsers zagen het liefst dat de invoering van gemeenschappelijke prijzen en 
regels achterwege bleef. Nederland weigerde aan beleidsvorming in andere sectoren mee 
te werken als het landbouwbeleid geen gelijke pas hield (Tracy, 1989, p. 253). De achter
grond was dat de Bondsrepubliek vreesde dat gemeenschappelijke prijzen veel lager 
zouden liggen dan de toen nog geldende nationale prijzen. De oorzaak van dat 
prijsverschil lag deels in de monetaire ontwikkelingen (Meester en Strijker, 1985, p. 17; 
Strijker, 1986, pp. 16-18), deels in het niveau van zelfvoorziening en deels in het in 
Duitsland gevoerde landbouwbeleid. 

In de periode 1950-1960 veranderde de prijsverhouding tussen Duitsland en Frankrijk 
voor landbouwproducten sterk. Tot 1957 waren de prijzen in West-Duitsland lager dan 
die in Frankrijk (zie ook Tracy, 1989). De relatieve prijsstijging van West-Duitsland in 
1957-1960 is terug te voeren op monetaire gebeurtenissen (devaluaties van de Franse 
Franc in die periode). Vervolgens liep het West-Duitse prijspeil sterk op, tot het in 1960 
zo'n 20-30% hoger lag dan het Franse'4. In de beginfase van de EU vond prijsaanpassing 
plaats, waardoor in 1968 dit percentage afgenomen was tot 5-10%. In het jaar dat de 
gemeenschappelijke landbouwmarkt bereikt is, zijn de prijzen van beide landen dus 
vrijwel gelijk geworden. 

Dat de prijzen in beide landen niet volledig gelijk zijn hangt samen met de 
zelfvoorzieningsgraden. De West-Duitse landbouw is traditioneel op zelfvoorziening en 
niet op export gericht. Het gevolg was dat het prijsniveau tamelijk hoog lag. Dat het 
prijsniveau ook zonder overheidsingrijpen in een importland veelal hoger ligt dan op de 
wereldmarkt of in een exportland wordt onder meer verklaard door transportkosten. Het 
prijspeil in een importland is dan de wereldmarktprijs plus de transportkosten naar het 
betreffende land. 

Het Duitse prijsniveau nam daarnaast ook toe door het vanaf ongeveer 1950 gevoerde 

14 Voor individuele producten is dit nog wat nauwkeuriger in te vullen. Tot 1954 lag voor 
zachte tarwe het Duitse prijsniveau (gemiddeld door boeren ontvangen) onder het Franse. In de 
periode 1954-56 ligt het Duitse niveau ongeveer 10% boven het Franse, en in de jaren daarna 
loopt dat op tot ongeveer 25% (afgeleid uit Ministerie L&V, Selected Agri-figures of the EEC, 
Den Haag, div. jaren). 
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prijsbeleid. Dat beleid was gericht op verhoging van de binnenlandse landbouwproductie 
en het in stand houden van werkgelegenheid in de landbouw, met als een van de instru
menten gegarandeerde prijzen op een relatief hoog niveau (Eckart et al., 1994, p. 9). De 
bedrijfsstructuur was van oudsher al ongunstig omdat in het vooroorlogse Duitsland de 
grootschalige landbouw vooral in het oosten geconcentreerd zat. De landbouw in het 
westelijk deel was minder ontwikkeld en minder belangrijk. Dit structuurprobleem was 
na de oorlog nog verscherpt door de opvang na de oorlog van veel gevluchte Duitsers uit 
verloren gebieden. Deze mensen waren voor een deel in de landbouw terechtgekomen, 
waardoor de bedrijfsstructuur zich ongunstig ontwikkeld had. 

2.3.3.4 Marktordeningen 

Na langdurige onderhandelingen legde de Commissie in de zomer van 1960 uitgewerkte 
voorstellen op tafel. Daarin waren heffingen op invoer uit derde landen voorzien en er 
werden prijsvoorstellen gedaan voor granen en suiker. De voorstellen hielden in dat de 
prijzen in Duitsland, Italië en Luxemburg verlaagd zouden worden en in de andere 
lidstaten verhoogd, om op een voor alle landen gelijk prijsniveau uit te komen. 

De besluitvorming over het instrumentarium vond anderhalf jaar later plaats, 
14 januari 1962, na continue onderhandelingen vanaf 4 december 1961. In de woorden 
van Pryce: "This feat of endurance involved 45 separate meetings, 137 hours of 
discussion, with 214 hours in sub-committee, 582.000 pages of documents, and three 
heart-attacks" (p. 15). 

Het resultaat was een uitgebreide marktordening voor granen, met richtprijzen en 
drempelprijzen, met variabele invoerheffingen en met exportrestituties. Prijsniveaus 
werden niet vastgesteld, omdat Duitsland geen prijsverlaging wilde accepteren. Wel 
werd afgesproken dat voor het prijsjaar 1963/64 voor het eerst gemeenschappelijke 
prijzen zouden gelden. Aan de doelen van eenheid van markten (de Nederlandse eis) en 
communautaire preferentie (de Franse eis) werd daarmee voldaan. Principe-afspraken 
over de te kiezen prijsniveaus moesten de Duitse belangen veiligstellen. 

2.3.3.5 Financiering 

Naast de afspraken over de vorm van de marktordening werden afspraken gemaakt over 
de gemeenschappelijke financiering, via het Europees Oriëntatie- en Garantie Fonds 
(EOGFL). De verstrekking van middelen aan het EOGFL bleef een heet hangijzer. 
Vooreerst was, zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, gekozen voor directe 
bijdragen van de lidstaten, met op termijn financiering vanuit eigen middelen, gevoed uit 
invoerheffingen. Over dit laatste punt zouden later nadere afspraken gemaakt worden, 
omdat men het vooralsnog oneens bleef. 

In 1963 werden marktordeningen voor zuivel, rundvlees en rijst vastgesteld. Het 
vaststellen van de prijsniveaus bleek heel erg lastig (zie Tracy, 1989, pp. 258-262) omdat 
met name in West-Duitsland prijsverlagingen onacceptabel bleken. Na een aantal jaren 
van argumenteren, touwtrekken en dreigen (vooral door Frankrijk dat daarmee de hele 
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EG-samenwerking op het spel zette) werd in december 1964 voor granen een 
overeenkomst bereikt. De Duitse prijs voor tarwe werd verlaagd (met ruim 10%), voor 
andere graansoorten werden voor de Duitsers relatief gunstige prijsbesluiten genomen, 
en de telers van tarwe in Duitsland, Italië en Luxemburg werden voor een aantal jaren 
gecompenseerd voor de prijsverlaging (Tracy, 1989, p. 262). Dit soort compensaties, via 
toeslagen of door aanpassing van de toepassing van het BTW-stelsel voor de landbouw, 
is in de loop der tijd vaker gebruikt om het eens te worden over plannen die tot verlaging 
van prijzen in een of meer lidstaten leiden (zoals bij de afbouw van het agromonetaire 
stelsel). Iets dergelijks deed zich voor bij de vaststelling van de marktordening voor 
suiker (uiteindelijk vastgesteld in 1966). Een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zou 
tot productieverschuivingen ten nadele van Duitsland en Italië geleid hebben, één van de 
redenen om voor een quota-stelsel te kiezen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke 
compensaties de positie van de landbouw in sommige delen van de EU ten opzichte van 
die in andere delen kunstmatig verbeteren of instandhouden. Dergelijke compensaties 
leiden er ook toe dat de mogelijke efficiency-winst als gevolg van het vormen van de 
gemeenschappelijke markt niet (volledig) bereikt wordt. 

De onderhandelingen over de vormgeving en invulling van het beleid laten zien dat de 
verschillende lidstaten eigenlijk geen besluiten wilden accepteren die negatief uitwerkten 
voor hun eigen boeren. Waar uiteindelijk toch dergelijke besluiten genomen moesten 
worden, werd compensatie geëist en gekregen. De gedachte dat de productie daar plaats 
moet vinden waar dat het goedkoopst kan, werd klaarblijkelijk door de lidstaten 
verworpen zodra het hun eigen productie betrof. 

Na de stilstand vanwege het diepgaande conflict tussen Frankrijk en de rest over de rol 
van meerderheidsbeslissingen en de positie van EG-organen en het akkoord van 
Luxemburg, werden de resterende problemen opgelost. De EG kon daarmee op 1 juli 
1968 met een gemeenschappelijk landbouwbeleid verder, twee jaar eerder dan voorzien 
in het Verdrag. Dat men er toch uit kwam had volgens Heringa (1998, p. 33) mede te 
maken met het feit dat men de afronding van het landbouwbeleid wilde bereiken voordat 
er zich nieuwe toetreders, in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk, mee konden 
bemoeien. 

De oplossing van de institutionele problemen rond EG en landbouwbeleid had het 
zicht op de ontwikkelingen die zich in de landbouwsector voordeden enigszins 
weggenomen. Die ontwikkelingen waren voor het ingezette beleid verontrustend. De 
vormgeving van het landbouwbeleid was afgestemd op een netto-invoersituatie (Meester 
en Strijker, 1985). In de periode 1956-1960 was de EG-6 inderdaad importerend voor 
een aantal landbouwproducten, in het bijzonder voor het belangrijke product graan (zie 
tabel 2.2). Uitzondering vormden suiker en zuivel, overigens zonder dat er sprake was 
van een enorm uitvoeroverschot. In de zestiger jaren veranderde dit beeld. Reeds in het 
allereerste begin van de EEG wordt door sommigen de ontwikkeling van de 
zelfvoorziening van de Gemeenschap als zorgwekkend aangemerkt, en als reden voor 
een terughoudend prijsbeleid gezien (EEG studies, 1962, p. 3). 
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Voor suiker en zuivel liepen de overschotten na 1960 snel op, en ook voor tarwe en 
sommige fruitsoorten werd de EG netto-exporteur (zie Meester en Strijker, 1985 en 
Tracy, 1989, p. 267). 

2.3.3.6 Mansholt-plan 

Het gemeenschappelijk beleid beperkte zich tot markten en prijzen, een gemeen
schappelijk structuurbeleid was afwezig. Door Van der Stelt-Scheele en Berkhout (1998, 
p. 102) is vastgesteld dat de waarschijnlijke bedoeling in het Verdrag was om met behulp 
van structuurbeleid tot een moderne productieve landbouwsector te komen, die zonder 
verdere doorgaande steun zou kunnen blijven bestaan. Marktordeningen zouden in dat 
kader vooral een overbruggende en ondersteunende rol kunnen spelen. In Stresa werd 
vervolgens door Mansholt vastgesteld dat met prijsbeleid alleen, grote 
productieoverschotten in het verschiet lagen. Het duurde tot 1968 voor er een voorstel 
voor een gemeenschappelijk structuurbeleid op tafel lag (het Mansholt-plan). Wel werd 
van tijd tot tijd de intentie herbevestigd dat een structuurbeleid ontwikkeld zou worden. 
Louwes (1985, p. 95) noemt onder meer de eerste voorstellen van de Commissie in 1959 
en 1960, de oprichting van een permanent comité voor de landbouwstructuur (1962), het 
in het leven roepen van financiële grondslagen voor het structuurbeleid (1962) en het 
inzetten van gemeenschapsmiddelen voor individuele projecten (Verordening 17/64). 

Het Mansholt-plan (Com (68) 1000) werd op 18 december 1968 gepresenteerd15. Het 
plan begint met de vaststelling dat - 10 jaar verder - de belangrijkste doelen van het 
landbouwbeleid niet gerealiseerd zijn, en dat in toenemende mate productie-overschotten 
ontstaan. Ook wordt geconstateerd dat de bedrijven nog steeds zo klein zijn dat ze veelal 
geen volledige arbeidsplaats bieden als de productie enigszins efficiënt georganiseerd 
wordt. Er wordt dan ook gesteld: "Het ligt voor de hand dat, zolang deze structurele 
gebreken bestaan, het prijs- en garantiebeleid in ruime mate door sociale overwegingen 
wordt bepaald." Om deze situatie te veranderen wordt gesteld dat beleid ontwikkeld 
moet worden om evenwicht op de markten tot stand te brengen, en om de landbouw
structuur te verbeteren. Daartoe worden prijsmaatregelen voorgesteld, maar volgens het 
Mansholt-plan moet de aandacht vooral bij de structuur liggen. Als belangrijkste 
opdracht wordt gezien dat de landbouw in de samenleving geïntegreerd moet worden. 
Daarbij hoort een bedrijfsomvang die een volledige arbeidsplaats oplevert, vergroting 
van de arbeidsmobiliteit, een paritaire beloning en, gegeven de marktsituatie, een 
verkleining van de oppervlakte landbouwgrond. 

Het Mansholt-plan was een lange-termijnplan met als doel de prijzen weer als 
richtinggevend voor de omvang van de productie te maken. De prijscorrectie kon slechts 

15 De titel van het Mansholt-plan "Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de 
Europese Economische Gemeenschap" dekte de lading, in de zin dat het plan de landbouw 
centraal stelde, en niet het landbouwbeleid. Dit in tegenstelling tot latere plannen (zie hierna), 
die veeleer het landbouwbeleid en niet de landbouwsector op de korrel namen. 
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dan zonder bezwaar doorgevoerd worden, als tegelijkertijd de productiestructuur van de 
landbouw verbeterd werd (Tracy, 1989, p. 267). Het structuurbeleid zou moeten leiden 
tot efficiënte productie-units16. Voor akkerbouwbedrijven zou het dan kunnen gaan om 
een bedrijfsomvang van 100 ha., melkveehouderijbedrijven zouden zo'n 50 melkkoeien 
kunnen omvatten (Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de Europese 
Economische Gemeenschap ["Mansholt-plan"], p. 40). De gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte in de landbouw bedroeg in die tijd 11 ha., in de melkveehouderij had 
tweederde van de bedrijven niet meer dan 5 koeien (Mansholt-plan, p. 10). In sommige 
delen van de EG, zoals in delen België en West-Duitsland, lag de omvang nog beduidend 
onder het EG-gemiddelde. 

In een periode van een decennium zouden zo'n 5 min. mensen de landbouw vaarwel 
moeten zeggen, een daling van 50%. De stimulans die de rationalisatie van de landbouw 
voor de productie zou betekenen, moest worden weggenomen door bebossing van 
landbouwgrond. De onttrekking van landbouwgrond moest zo'n 5 van de 67 min. ha. 
bedragen (Mansholt-plan, p. 41)". Achteraf gezien blijkt hieruit dat Mansholt de moge
lijkheden van verdergaande productiviteitsstijging zwaar onderschatte. Zelfs als het zou 
gaan om landbouwgrond met een gemiddeld opbrengend vermogen (de ervaring in de 
VS en in de EU leert dat zulks doorgaans niet het geval is), dan zou het een vermindering 
van de productiecapaciteit betreffen van 7,5%. De jaarlijkse productiviteitsstijging van 
de landbouw in de EU heeft decennia-lang 2-3% per jaar bedragen. De voorgestelde 
onttrekking was dus voldoende om de productiviteitsstijging van 3 jaar op te vangen. 

Gegeven de uitspraken van Mansholt in de Conferentie van Stresa (zie bijlage 2), 
waar hij vaststelde dat de productiegroei 2 à 3 procent bedroeg, veel groter dat de 
toename van de consumptie, is deze bescheiden doelstelling in het Mansholt-plan wat 
merkwaardig. Waarschijnlijk heeft Mansholt zich daarin meer laten leiden door dat wat 
politiek wellicht nog haalbaar was (achteraf bleek zelfs deze inzet nog te hoog gegrepen) 
dan door dat wat beleidsmatig nodig was. 

16 De voorstellen zijn samengebracht in het Programma "Landbouw 1980". Via omscholing, 
sanering, vervroegde pensionering, en scheppen van nieuwe werkgelegenheid op het platteland, 
werd verwacht dat: (punt 88~): "(...) de actieve agrarische bevolking zal verminderen van 10 
miljoen mensen in 1970 tot 5 miljoen mensen in 1980." De bedrijfsomvang die zou moeten 
gelden, werd niet vastgelegd, maar de omvang per productietak binnen een bedrijf wel. Voor 
akkerbouw wordt 80-120 ha. genoemd, voor melkproductie 40-60 melkkoeien, 100.000 kuikens 
per kuikenmesterij, 10.000 kippen per legbedrijf, 150-200 runderen per lundermesterij. 
Meerdere takken verenigd in één bedrijf zou tot meerpersoonsbedrijven kunnen leiden. Zonder 
dat het woord valt, lijkt aan coöperatieve ondernemingen gedacht te worden. Om de gewenste 
omvang te bereiken, wordt een keur van subsidies en premies in het vooruitzicht gesteld. 

" Merkwaardigerwijs ontbrak een gespecialiseerde kostenraming, we moeten het doen met de 
opmerking dat gedurende 10 jaar zo'n 2,5 mid. r.e. per jaar nodig is, waarnaast besparingen 
geboekt kunnen worden op garantie-uitgaven (besparing minstens 0,5 mld. r.e. per jaar) en op 
nationale uitgaven (uitgaven meer dan 2 mld. r.e. per jaar). 
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De basisgedachte van Mansholt was derhalve dat efficiënte bedrijven met lagere prijzen 
toe konden. De vermindering van het aantal werkenden zou het bovendien gemakkelijker 
maken voor een redelijke inkomenspositie zorg te dragen. De productie zou slechts door 
reductie van het areaal in de hand gehouden kunnen worden. 

De schaal die Mansholt voor ogen had was echter zo ver verwijderd van de werkelijk
heid van 1968, dat hij slechts op onbegrip stuitte. Hij creëerde met zijn voorstellen zelfs 
geen regionale tegenstellingen; in alle belangrijke landbouwgebieden werd het plan als 
onrealistisch ter zijde gelegd. Ook de lidstaten wuifden het plan weg, bang als ze waren 
voor de grote consequenties voor landbouw en platteland. Het feit dat een beleid gericht 
op grootschalige structuurverandering achterwege bleef, gekoppeld aan prijsonder
steuning op een relatief hoog niveau, zorgde voor een blijvende tendens tot 
overproductie. Het structuurbeleid zoals Mansholt dat voorstond kwam niet van de 
grond. Overigens, ook zonder een wezenlijk structuurbeleid daalde het aantal werkenden 
in de landbouw in de EG aanzienlijk. In de periode 1970-1980, waarvoor Mansholt een 
daling van 50% wilde, blijkt de uiteindelijke daling 30% te zijn . 

Er zijn ook andere redenen aan te voeren, waarom het markt- en prijsbeleid wel vorm 
kreeg, maar het structuurbeleid niet. Louwes (1986, p. 53, 54) wijt het falen eveneens 
aan het geavanceerde karakter van de plannen. Maar hij noemt nog een aantal andere 
oorzaken. Het structuurbeleid wordt in het Verdrag niet expliciet genoemd, en over de 
bevoegdheden van de Europese Commissie op dit terrein is niets geregeld. Louwes (p. 
54) noemt ook het feit dat de boerenorganisaties in een grote saneringsoperatie een 
bedreiging van hun ledental zouden zien, alsmede de angst dat zo'n sanering een 
potentiële splijtzwam was (tussen "wijkers" en "blijvers"). Tenslotte stelt hij dat 
structuurbeleid geen "exportartikel" is: er is bij individuele lidstaten geen direct belang 
om tot gemeenschappelijke regeling te komen, omdat het slechts op wat langere termijn 
invloed heeft op de concurrentieverhoudingen. 

Een mogelijke verklaring is ook dat de lidstaten het structuurbeleid graag in eigen 
hand hielden. Nu is het een veel voorkomend verschijnsel dat landen niet graag 
bevoegdheden overdragen. Meer specifiek voor het landbouwstructuurbeleid geldt dat 
zulk beleid voor betrokkenen en dus ook voor kiezers, tamelijk voelbaar en zichtbaar is. 
Het betreft onder meer ruilverkaveling, infrastructurele werken en subsidiëring van 
allerlei investeringen. Een tweede karaktertrek van dit soort maatregelen is dat (althans 
in theorie) de concurrentiepositie van lidstaten tegenover elkaar ermee versterkt kan 
worden. Ook die mogelijkheid geven regeringen niet gaarne uit handen. Bij het 
structuurbeleid ontbrak een harde noodzaak om het beleid gemeenschappelijk te maken. 
Marktintegratie ondervindt hoegenaamd geen last van een nationaal gevoerd 

18 Dit is het geval op basis van de aantallen in de landbouw werkzame beroepsbevolking. Op 
basis van dat begrip was de halvering (dus zonder dat het Mansholt-plan uitgevoerd was) bereikt 
in 1990. In 1970 was het aantal 9,3 miljoen personen, in 1989 ruim 4,7 miljoen en in 1990 bijna 
4,6 miljoen. Op basis van andere definities kunnen de absolute aantallen zeer verschillen maar 
ook dan is de conclusie dat de halvering rond 1990 of iets eerder bereikt was (zie onder meer: 
Eurostat, Landbouwstatistieken, div. jaren, en Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, div. jaren). 
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structuurbeleid, mits geen grote concurrentieverstoring optreedt. En dat laatste kon 
enigszins voorkomen worden door de afspraak dat het nationaal gevoerde beleid 
goedgekeurd zou worden door de EU. En voor zover wel verstoring van de concurrentie
verhoudingen optrad, gebeurde dat sluipend en op lange termijn. 

Dit laatste, de lange termijn invloed van structuurbeleid op de concurrentieverhoudingen, 
is in het toegepast landbouw-economisch onderzoek een verwaarloosd onderwerp. 
Nagenoeg alle onderzoek naar het economische effect van publieke investeringen in de 
landbouwstructuur is micro-economisch en comparatief-statisch van aard. Lange termijn 
dynamische effecten zijn bij zo'n benadering niet in beeld te brengen (zie, specifiek met 
betrekking tot het belangrijke instrument ruilverkaveling, Strijker, 1983, pp. 171-175). 
Het is in dit verband frappant dat Balz, Meimberg en Schöpe (1981, p. 365) en Balz, 
Martelli en Meimberg (1981, p. 209) in een studie naar landbouwstructuurbeleid in de 
EG vastgesteld hebben dat het beschikbare beleidsinstrumentarium in vrijwel alle 
lidstaten zeer verbrokkeld ingezet werd. Slechts in Nederland vond in hun ogen een 
gecoördineerde inzet plaats, met waarneembare invloed op de agrarische concurrentie
kracht. In alle andere lidstaten werden de verschillende instrumenten vooral ingezet met 
als doel interregionale en interpersonele inkomensherverdeling. 

Pas vanaf 1972 werden enkele elementen van het voorgenomen structuurbeleid 
alsnog geïmplementeerd (zie verder par. 2.4.3). Enige relatie met het in de hand houden 
van de productie had die eerste serie maatregelen echter niet. 

2.4 De EG tussen 1970 en 1988 

2.4.1 Algemeen politieke ontwikkeling 

De periode 1970-1988 heeft in economisch opzicht heel wat schokken te zien gegeven: 
de oliecrisis, hoge inflatiecijfers en stagnatie van de economie. De institutionele 
ontwikkeling van de EG is het betreffende tijdvak veel minder turbulent. Van wezenlijke 
bedreiging van het proces van integratie is geen sprake. De incidenten die zich 
voordeden in de ontwikkeling van het beleid zijn te karakteriseren als groeistuipen. 
Centraal staan de reeks van uitbreidingen, de monetaire onrust en, vooral in de tachtiger 
jaren, de budgetproblemen. De uitbreiding van de EG in 1973 met het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en Ierland (en het afhaken van Noorwegen) verliep tamelijk 
vloeiend, zeker in vergelijking met de turbulente aanloop. Met de toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk werd de EG definitief de belangrijke politieke factor in Europa. 

Ook de latere uitbreiding van de EG, eerst met Griekenland (1981) en later met 
Spanje en Portugal (1986) verliep zonder grote problemen, met uitzondering van de 
moeizame onderhandelingen op het terrein van de tuinbouw. In het bijzonder in Spanje 
en Portugal is die sector omvangrijk en gespecialiseerd in producten die ook volop 
geteeld worden in Italië en Zuid-Frankrijk. Deze landen probeerden de vrije 
markttoegang van Spanje en Portugal aan banden te leggen door een lange over
gangsperiode te eisen. 
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De monetaire onrust, al begonnen in het eind van de jaren zestig, zorgde wel voor veel 
problemen. Volledige marktintegratie verdween er door achter de horizon, overigens 
zonder dat het integratieproces zelf in gevaar kwam. Het meest duidelijk kwamen de 
problemen naar voren in het landbouwbeleid, waar het gemeenschappelijk prijsbeleid 
door het uiteenlopen van de wisselkoersen onder druk kwam. Bij het sluiten van het 
akkoord over de landbouwprijzen in 1964 (zie par. 2.3.3) was juist de gedachte dat 
gemeenschappelijke prijzen zouden leiden tot monetaire stabiliteit, omdat gemeen
schappelijke prijzen zich niet verdragen met wisselkoersaanpassingen (Tracy, 1989, p. 
262). Die hoop kwam niet uit, het gemeenschappelijk landbouwbeleid bleek monetaire 
aanpassingen niet tegen te kunnen houden. Het hardnekkige voortbestaan van het 
agromonetaire stelsel tot in de jaren negentig introduceerde een regionale component in 
het landbouwbeleid (zie verder par. 5.5.5). 

Veel meer bepalend voor de ontwikkeling van de EU na 1970 was het financierings
probleem. Gebrek aan budgetmiddelen bleek steeds weer het aangrijpingspunt om 
besluitvorming over beleidskwesties, zoals over het landbouwbeleid, te forceren. 

Het budgetprobleem werd vrijwel volledig veroorzaakt door de onbalans waarin het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid geraakt was. Oplossing ervan was dan ook slechts 
mogelijk door het landbouwbeleid grondig te herzien (zie hierna). De voortdurende 
klacht van het Verenigd Koninkrijk over de hoogte van de Britse bijdrage was eveneens 
op de problemen rond het landbouwbudget terug te voeren (zie ook par. 5.3). De 
achtergrond is dat het Verenigd Koninkrijk voor belangrijke landbouwproducten netto
importeur was . Omdat het landbouwbeleid een bedoelde (zie Meester en Strijker, 1985, 
par. 3.5) herverdeling van inkomen is van consumenten naar producenten, profiteert een 
netto-exporterend land meer van de landbouw-uitgaven dan een netto-importerend land. 

In het begin van de jaren tachtig liep de behoefte aan geldmiddelen snel op. De eigen 
middelen bestonden sinds het akkoord dat over dit onderwerp in 1969 gesloten was uit 
vier bronnen: 
- landbouwheffingen (= invoerheffingen op landbouwproducten); 
- douanerechten (= invoerheffingen op andere producten); 

heffingen en bijdragen suiker en isoglucose; 
BTW-afdrachten door de lidstaten . 

Voor belangrijke producten als granen en vlees is de zelfvoorzieningsgraad van het 
Verenigd Koninkrijk gaandeweg toegenomen. Voor granen ging het om een toename van 68 in 
1973 tot 101 in 1993, voor vlees totaal van 70 tot 87 (afgeleid uit: Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel/Luxemburg, div. 
jaren). 

20 Gedurende een overgangsperiode na toetreding van nieuwe lidstaten is de BTW-afdracht 
voor die nieuwe leden veelal vervangen door een directe afdracht (op basis van het BNP). In 
1988 is een afdracht op basis van het BNP ingesteld voor alle lidstaten. 
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Tabel 2.1 Verloop van de betalingen en de werkelijke ontvangsten van de EU, 1979-
1996 (min. ECU*) 

Jaar Betalingen 

A% 

Ontvangsten uit Jaar Betalingen 

A% 

landbouw- en 
suikerheffingen 

douanerechten B T W en BNP-

bijdragen 

Jaar Betalingen 

A% A% A% A% 

1979 14367 2167 5046 7044 

1980 16289 +13 2025 -7 6000 +19 7256 +3 
1981 17793 +9 1774 -12 6366 +6 9888 +36 
1982 20423 +11 • 2685 +51 6939 +9 12196 +23 
1983 24313 +19 2433 -9 7235 +4 13717 +12 
1984 27524 +13 3172 +30 7884 +9 14394 +5 
1985 28099 +2 2107 -34 8596 +9 15462 +7 
1986 34193 +22 2698 +28 9701 +12 22468 +45 
1987 35324 +3 3098 +15 8937 -8 23315 +4 
1988 41279 +17 2895 -6 10345 +16 24523 +5 
1989 41131 -0 2664 -8 11459 +11 31619 +29 
1990 43325 +5 2094 -21 11428 -0 29252 -7 
1991 53797 +24 2763 +32 12751 +12 38875 +33 
1992 58573 +9 2209 -20 12548 -2 49082 +11 
1993 64208 +10 2144 -3 12284 -2 50987 +19 
1994 60305 -6 2305 +8 12420 +1 50973 -0 
1995 66915 +11 2161 -6 13898 +12 53375 +5 
1996 76756 +15 2024 -6 13069 -6 57512 +8 

1979-
1996 

+434 -7 +159 +716 

A%: Procentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar. 
* In 1979 en 1980 ERE i.p.v. ECU. 

Bron: Rekenkamer, Jaarverslag. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, div. jaren; 
Commissie EG, Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeen
schappen, div. jaren. 

Tabel 2.1 laat zien dat de uitgaven van de EU in de eerste helft van de jaren tachtig 
explosief stegen (zie ook Terluin, 1992). Vanwege een daarbij achterblijvende 
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ontwikkeling van de inkomsten uit landbouw- en suikerheffingen en douanerechten, 
moest de BTW-BNP bijdrage toenemen. 

Zoals uit de tabel blijkt zijn de inkomsten uit landbouwheffingen en uit de heffingen 
en bijdragen suiker en isoglucose tussen 1979 en 1996 ongeveer constant gebleven. De 
inkomsten uit douanerechten ontwikkelden zich wel positief (+ 159%), maar 
onvoldoende om de stijging van de behoeften (+ 434%) te dekken. De consequentie was 
dat de bijdragen van de lidstaten sterk toenamen: +716%. 

De politieke discussie in de EU concentreerde zich op de ontwikkeling van de 
financiering. Dat was overigens niet nieuw, want dat was ook al het geval in de zestiger 
jaren, afgerond met het akkoord van Den Haag in 1969. In die periode ging het vooral 
over de wijze van financiering en dus over de verdeling van de bevoegdheden tussen 
lidstaten en Commissie. Daarna veranderde de inhoud van de discussie in de richting van 
de verdeling van de financiële lasten over de lidstaten en, meer algemeen, het in de hand 
houden van de financiële inspanningen. 

De verdeling over de lidstaten was in de zestiger jaren aan de orde geweest toen Italië 
verlaging van haar bijdrage vroeg en kreeg. Kort na de toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk kreeg het onderwerp opnieuw aandacht toen, in 1974, Labour aan de macht 
kwam in Groot-Brittannië. De verkiezingsbelofte was geweest dat er her-onderhandeld 
zou worden met de EG over een aantal zaken die slecht uitpakten voor de Britten. 
Centraal daarin stond de Britse bijdrage aan het budget, na de overgangsperiode. Op ad-
hoc basis werd in 1980 aan de Britse eisen tegemoet gekomen (Hitiris, 1988, p. 57). Op 
de Top van Fontainebleau in juni 1984 werd een definitief akkoord bereikt, waarbij de 
Britten een contributieverlaging toegewezen kregen. 

De discussie over de Britse bijdrage werd gevoerd over de directe budgetstromen 
tussen de lidstaten en Brussel. Het was de aanleiding voor een discussie over de 
economische lusten en lasten van het EU-lidmaatschap. Het betreft de vraag welke 
landen of regio's voordeel hebben van het lidmaatschap, en welke nadeel. Die verdeling 
kan verschillen van de verdeling van de directe budgetstromen (Meester en Strijker, 
1985, par. 3.5, Sijtsma en Strijker, 1994a). Dit vraagstuk van regionale herverdeling als 
gevolg van gevoerd (landbouw)beleid wordt verder behandeld in paragraaf 5.3. 

Het voortdurende gebrek aan budgetmiddelen is, in het bijzonder in de jaren tachtig, 
voor een aantal lidstaten het breekijzer geweest in discussies over het landbouwbeleid. 
Besluiten over de omvang van het budget vereisen unanimiteit, waardoor het mogelijk is 
zaken op andere terreinen, zoals landbouwbeleid, af te dwingen. 

De afhandeling van de discussie over de Britse bijdrage in 1984 was gekoppeld aan 
het ophogen van de BTW-afdracht van de lidstaten tot 1,4%. En dat besluit werd 
gekoppeld aan afspraken over "budget-discipline" en aan goedkeuring van de toetreding 
van Spanje en Portugal. 

Iets dergelijks gebeurde met het voorstel van Delors om de financiering van de EG op 
nieuwe leest te schoeien. Dit voorstel kon op de Top van Brussel in 1988 pas tot een 
besluit verheven worden, als tegelijkertijd de graanmarktordening voorzien werd van 
"automatische stabilisatoren". Ook waren nieuwe afspraken over budgetdiscipline in het 
landbouwbeleid een voorwaarde voor die besluitvorming. 
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2.4.2 Landbouwbeleid in de modder 

2.4.2.1 Toenemende overschotten 

Budgetproblemen vormden dus de hefboom om het landbouwbeleid aan te passen, maar 
omgekeerd ligt de achtergrond van de budgetproblemen van de EG in de gang van zaken 
in de landbouwsector. Dreigende budgetproblemen door dreigende landbouw-over-
schotten waren in 1968 voor Mansholt aanleiding om met zijn "Plan" de komen, zonder 
wezenlijk resultaat. 

Zonder een uitgewerkt structuurbeleid konden ook de andere onderdelen van het 
Mansholt-plan niet goed doorgevoerd worden. Toch nam de behoefte aan het in balans 
brengen van productie en consumptie steeds verder toe. Waar de EG bij de aanvang voor 
veel producten netto-importeur was, was die situatie de jaren er na snel veranderd. 
Weliswaar was het niveau van zelfvoorziening van de EG enigszins gedaald door de 
toetreding van het Verenigd Koninkrijk, maar de trend was duidelijk (tabel 2.2). In 
1993/94 is de zelfvoorzieningsgraad voor de meeste marktordeningsproducten tot ruim 
boven de honderd gestegen. En dat punt is cruciaal, omdat bij een zelfvoorzieningsgraad 
van boven de honderd een toeneming van het verschil tussen de interne prijs en de 
wereldmarktprijs de budget-uitgaven doet toenemen, terwijl bij een zelfvoorzienings
graad van minder dan honderd een toename van het prijsverschil juist tot daling van de 
budget-uitgaven leidt ( het zogenaamde terms-of-trade-effect: zie Meester en Strijker, 
1985, p. 42, en Strijker, 1988, p. 86).22 

2.4.2.2 Pogingen tot hervorming 

Na het Mansholt-plan heeft het tot het midden van de jaren tachtig geduurd voordat de 
groei van de productie aangepakt werd (de superheffing in de zuivelsector). Voor andere 
sectoren heeft het zelfs tot rond 1990 geduurd voordat wezenlijke ingrepen plaatsvonden. 
Voor de graansector betreft dit het stabilisatorenbeleid (1988) en de MacSharry-besluiten 
van 1992. Hieronder laten we de verschillende pogingen van de Europese Commissie de 
revue passeren. 

21 De titel in ontleend aan een artikelenserie in de ESB van Prof. Van Riemsdijk over het 
rapport van de commissie-Kriellaars. Die commissie schoof eerdere voorstellen van Van 
Riemsdijk, om te komen tot een stelsel van directe inkomenstoelagen, als onrealistisch ter zijde 
(Van Riemsdijk, 1974). De hervormingsvoorstellen van MacSharry en in mindere mate ook de 
besluiten van voorjaar 1992 vertonen enige overeenkomsten met de voorstellen van Van 
Riemsdijk, bijna twintig jaar eerder. 

22 Er zij op gewezen dat een directe vergelijking tussen de jaren op basis van deze tabel niet 
goed mogelijk is omdat de EG-6 onvergelijkbaar is met de EG-9 of de EG-12. Een vergelijking 
in de tijd waarin het effect van de uitbreiding tot de EG-9 wel te traceren valt, is mogelijk op 
basis van Tabel 3.2 in Meester en Strijker, 1985. 
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Tabel 2.2 De zelfvoorzieningsgraad van de EU, tussen 1956/60 en 1993/94 

EG-6 EG-6 EG-9 EG-12 

1956/60 "1972/73"" " 1973/74"" "1993/94" 

Granen 85 97 92 126* 

Suiker 104 116 91 135 

Wijn 89 101 99 97 

Boter 101 119 101 104 

Kaas 100 103 102 106 

Condens 156 150 140 148 

Niet magere melkp. 139 191 208 211 

Magere melkp. 97 124 137 122 

Rundvlees 92 86 91 107 

1) Gemiddelde van drie oogstjaren. 
2) 1992/93. 

Bron: Meester en Strijker, 1985, p. 37; Commissie van de Europese Gemeenschappen, De 
toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

In 1973 publiceerde de Commissie een memorandum getiteld "Aanpassing van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid"23. Het memorandum zette de problemen van 
onbalans en budgetkosten centraal en er werd voorgesteld in de periode tot 1978 een 
prijsbeleid te voeren, afgestemd op levensvatbare bedrijven. Dit uitgangspunt keerde 
zich tegen de Commissie. De kostenontwikkeling, ook op de meer moderne bedrijven, 
was in die jaren, vooral vanwege de oliecrisis, zodanig dat zeer forse prijsstijgingen 
gevraagd en verkregen werden. Tracy (1989, p. 305) wijt dit vooral aan landbouw
commissaris Lardinois, die volgens hem z'n oren te veel naar de boeren-eisen liet hangen 
(was generally responsive to farmers' demands). Het in februari 1975 verschenen 
memorandum van de Commissie geeft hem daarin gelijk. De problemen worden 
verhuld weergegeven en oplossingen worden niet gegeven, of het moet de met mitsen en 
maren omgeven aankondiging van kleine aanpassingen van het prijsbeleid zijn. Er zijn 
overigens wellicht meer redenen voor de relatief grote prijsstijgingen van die tijd dan 
enkel een slappe houding van Lardinois. Zo zorgde de oliecrisis voor een hoog niveau 

23 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Aanpassing van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Brussel, 31 oktober 1973. 

24 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Balans van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid, Brussel, 26 februari 1975. 
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van inflatie, waardoor het met de reële prijsstijging nogal meeviel. Daarnaast kan een rol 
gespeeld hebben dat de oliecrisis en de Arabische boycot het vertrouwen in derde landen 
als leverancier van producten schokte. Een behoefte aan een wat grotere interne 
productie, om de afhankelijkheid van de wereldmarkt te verkleinen, kan het gevolg 
geweest zijn. Expliciete aanwijzingen voor die motivatie zijn overigens niet gevonden. 

Het eerstvolgende signaal van zorg was de "Mandaaf'-discussie van 1980/1981 
(Tracy, 1989, p. 306). Het resultaat bestond uit het "Bezinning"-rapport25 en het 
"Richtsnoeren"-memorandum26. Deze stukken ademden alle eenzelfde geest (Tracy, 
1989, p. 306): producenten zijn (financieel) mede-verantwoordelijk voor de afzet van 
hun producten. In de daarop volgende jaren werden productiedrempels geïntroduceerd en 
werden mede-verantwoordelijkheidsheffingen ingevoerd. De toename van de 
zelfvoorzieningsgraad werd er echter niet door gestuit. Dat is ook niet zo verwonderlijk 
omdat de medeverantwoordelijkheidsheffmgen, gekoppeld aan jaarlijkse prijsverho
gingen niet tot prijsdalingen voor de producenten leidden (lidstaten als West-Duitsland 
wilden dat niet), en dus overwegend werkten als verhogingen van consumentenprijzen en 
verhoging van invoerheffingen. De werkelijke reden voor de genoemde maatregelen was 
dat men probeerde additionele budgetmiddelen te creëren, en niet zozeer dat men 
wezenlijke aanpassingen van het landbouwbeleid wilde (zie De Groot, 1997, hoofdstuk 
4, waarin beschreven wordt dat de ministers van landbouw het beleid vooral niet 
hervormden). Ze waren in die periode vooral bezig nieuwe budgetruimte te creëren om 
het beleid vrijwel ongewijzigd te kunnen voort zetten. 

In die jaren laten de lidstaten hun eigen belangen vaak zichtbaar prevaleren, ze 
houden prijsingrepen tegen en nemen bij tijd en wijle nationale maatregelen die de 
eenheid van markt ondermijnen. In het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) van 1976 
(LEI, 1976, p.23) wordt in dat kader gesproken van een "(...) sluipend desintegra
tieproces (...)." In het LEB van 1984 wordt, doelend op 1983, gesteld: "Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk is, werd de Europese samenwerking (...) gekenmerkt door crisisver
schijnselen in de vorm van grensblokkades, mislukte topconferenties en grepen naar de 
noodrem" (LEI, 1984). De Groot (1997, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 8) beschrijft deze 
periode als een tijd waarin de lidstaten (de ministers van landbouw) relatief veel macht 
hadden ten opzichte van de Europese Commissie. Het gemeenschappelijk belang was 
daardoor in de onderhandelingen over het landbouwbeleid ondervertegenwoordigd. 

In deze periode is de regionale component van het landbouwbeleid nadrukkelijk 
aanwezig in de vorm van het agromonetaire beleid, dat er voor zorgde dat landen als 
West-Duitsland hun landbouwsector konden beschermen tegen algemeen-economische 
ontwikkelingen (zie verder hoofdstuk 5). 

25 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bezinning over het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Brussel, 8 december 1980, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 
supplement 6/80. 

26 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Richtsnoeren van het Europese Landbouw
beleid, COM (81) 608 def., Brussel, 23 oktober 1981. 
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In 1983 volgde opnieuw een document27, waar alweer iets nadrukkelijker over prijsdaling 
gesproken werd. Qua titel viel de Commissie overigens in herhaling, althans in de 
Nederlandse taal (het memorandum van 1973 droeg dezelfde titel)28. 

2.4.2.3 Productiequota 

Vervolgens werden voor het eerst ferme maatregelen genomen. De prijsbesluiten van 
1984 braken met de traditie van prijsverhoging, en bevatten de introductie van de quota
regeling voor zuivel. Deze besluiten werden bevestigd op de Top van Fontainebleau (7 
juni 1984). De politieke prijs voor deze doorbraak bestond uit maatregelen met een 
regionaal karakter: de Duitse boeren werden voor de prijsdalingen gecompenseerd. 
Daarmee werd teruggegrepen op de maatregelen die in 1964 de totstandbrenging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid mogelijk maakten (par. 2.3.3). 
Deze besluiten speelden zich politiek af in een situatie waarin de ministers van landbouw 
probeerden extra budgetmiddelen naar zich toe te halen, die ze alleen dan konden krijgen 
als ze hervormingen van het landbouwbeleid doorvoerden (zie De Groot, 1997). 

De quota-regeling voor zuivel is, net zo als die voor suiker, gekoppeld aan het territorium 
van de lidstaten. Overdracht van productierechten over de nationale grenzen heen is niet 
mogelijk, waardoor de verdeling van de zuivelsector over de lidstaten in feite bevroren 
werd. In de meeste lidstaten was in eerste aanleg overdracht van productierechten van de 
ene regio aan de andere eveneens niet of nauwelijks mogelijk (zie Van der Bijl, 1993 en 
Burrell, 1989). Het aloude beleidsmatige adagium van regionale specialisatie, toch al 
bijna dode letter vanwege alle nationale compensaties en prijsverschillen, verdween 
daarmee nog verder uit het zicht. Gaandeweg heeft de mobiliteit van productierechten 
tussen regio's binnen lidstaten alsnog vorm gekregen, met als effect dat de ruimtelijke 
verdeling van de productie binnen de lidstaten (zoals Nederland en Frankrijk) toch kon 
verschuiven. 

De introductie van de superheffing markeert tot op zekere hoogte een breuk met het 
verleden. Het was een eerste teken dat fundamentele aanpassingen van het land
bouwbeleid dichtbij kwamen. Het betrof weliswaar een ad-hoc ingreep in een 
dolgedraaide markt, maar het was tegelijkertijd de erkenning door de Raad dat het beleid 
niet veel langer, met kleine aanpassingen, voortgezet kon worden. De reden van de 
ingreep was dat het zuivelbudget snel opliep. Dit werd veroorzaakt door de lage prijzen 

27 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Aanpassingen in het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 4/83, Brussel, 1983. 

28 De naamgeving van de verschillende Commissie-plannen is een studie op zichzelf waard. 
Achtereenvolgens zijn de trefwoorden: Hervorming (1968), Aanpassing (1973), Balans (1975) 
Bezinning (1980), Richtsnoeren (1981), Aanpassingen (1983), Perspectieven (1985), Ontwikke
ling en toekomst (1991). Na het Mansholt-plan getuigen de titels niet van het besef van de 
noodzaak tot grondige verandering van het landbouwbeleid. 

28 



POLITIEKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE EU 

op de wereldmarkt die voortkwamen uit exportsubsidiëring door de EG in een situatie 
waarin de EG een groot marktaandeel in die wereldmarkt had. Dit leidde tot zeer hoge 
marginale budgetlasten voor de afzet van zuivelproducten in die tijd (Meester en Oskam, 
1983). 

2.4.2.4 Prijsverlaging 

Dat de invoering van de superheffing een breuk met het verleden was, werd duidelijk in 
de prijsvoorstellen van 1985 en in het document "Perspectieven voor het Gemeen
schappelijk Landbouwbeleid" van augustus 198529: het zogeheten Groenboek. Het 
Groenboek gaf een tamelijk scherp beeld van de problemen waarmee het 
landbouwbeleid te kampen had en schonk voor het eerst aandacht aan de milieupro
blemen die intensieve landbouw met zich meebrengt. De remedie voor de overschotten 
en de financiële problemen werd vooral in prijsaanpassing gezocht. Daarbij is het besluit 
van de Top van Brussel van februari 1988 om het "stabilisatorenmechanisme" te 
aanvaarden voor granen en verwante producten van belang. Gekoppeld aan de 
plafonnering van de groei van het landbouwbudget verschafte de Commissie zich 
daarmee de ruimte prijsdalingen doorgevoerd te krijgen. Weliswaar was de afgrendeling 
niet volledig, maar de speelruimte van de Raad om toch weer van prijsdaling af te zien, 
werd er zeer door verkleind. 

Het stabilisatorenbeleid had niet veel effect. De afgesproken prijsdaling voor granen 
zorgde wel voor veel onrust onder de telers30, maar een aanzienlijke inperking van de 
productie bleef uit. Bij een prijsverlaging van 15%31 tussen 1988 en 1991 is berekend dat 
het volume-effect zo'n 7 min. ton graan geweest is, op een normale oogst van ruim 170 
min. ton (Strijker en Van Brachem, 1991, p. 64). Dit komt overeen met de vaker vastge
stelde aanbodelasticiteit in de landbouw van 0,2 à 0,3 (zie bijvoorbeeld Thijssen, 1994). 

Het belangrijkste effect van de prijsverlaging zit niet in het volume-effect, maar in 
vergemakkelijking van de financiering van de graanexport. Interne prijsverlaging leidt 
c.p. tot verkleining van het verschil tussen interne prijs en wereldmarktprijs. 

Fundamentele ingrepen in de marktordeningen werden pas een paar jaar later, in 
1992, gedaan. 

29 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Perspectieven voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, COM (85) 333 def., Brussel, augustus 1985. 

30 Zie ook par. 5.2.2 waar ingegaan wordt op de oorzaken van de akkerbouw-acties in 
Nederland. 

31 De feitelijke daling tussen 1988 en 1991 van de reële prijs van zachte tarwe was 13,5%, die 
van voertarwe was 14,2% (berekend: Commissie van de Europese Gemeenschappen, De 
toestand van de landbouw in de Gemeenschap, Brussel/Luxemburg, 1990,1991). 
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2.4.2.5 Economisch of sociaal 

Als we nu het geheel van beleidsvoorstellen die tussen 1968 en 1988 gedaan zijn 
overzien, dan valt een aantal zaken op. Na de grondige plannen van Mansholt van 1968 
zijn, onder druk van bepaalde lidstaten, de voorstellen die in latere jaren gedaan zijn niet 
meer dan voorzichtige pogingen tot beperkte aanpassingen. Pas sinds 1984 gaan de 
voorstellen en de besluiten verder dan dat, maar wezenlijke besluitvorming is afgezien 
van de quota-regeling in de zuivelsector, tot 1992 achterwege gebleven. 

De voorzichtigheid van de Commissie is terug te voeren op het gebrek aan overeen
stemming m de Raad. In de Landbouwraad bestaan vele tegenstellingen. Voor ons doel 
is belangrijk het verschil in visie van de lidstaten op de landbouwsector (Meester en 
Strijker, 1985, par. 3.6). In Frankrijk, Nederland en Denemarken is de landbouwsector 
een sector die internationaal opereert en belangen heeft bij blijvende export
mogelijkheden. In landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt 
de sector vooral opgevat als een economische sector, waarop economische wetten 
toegepast kunnen worden. Die opvatting is overigens niet van recente datum: Mansholt 
verkondigde hetzelfde tijdens de Conferentie van Stresa. In landen met een wat lager 
agrarisch ontwikkelingsniveau (Ierland, Portugal, Griekenland) is de sector in 
economisch opzicht belangrijk, en worden de sociale gevolgen van beleidsaanpassingen 
met argusogen bekeken. In de grote, ontwikkelde lidstaat Duitsland en bij tijd en wijle 
ook in Frankrijk spelen sociale aspecten een hoofdrol. Met name Duitsland heeft 
vergaande ingrepen in het beleid heel wat keren tegen kunnen houden. De zienswijze van 
Duitsland vertaalde zich in onwil om de prijzen van landbouwproducten te verlagen en 
daarmee sectorale aanpassingen te accepteren. Landen als Frankrijk en Nederland maar 
zeker ook de Britten, hadden bij tijd en wijle omgekeerd grote bezwaren tegen het 
conserveren van de landbouwsector door kwantitatieve productierestricties en 
(geregionaliseerde) inkomenstoeslagen. 

2.4.3 Regionaal, sociaal en structuurbeleid 

Op het front van het structuurbeleid zijn in de periode tot midden jaren tachtig maar 
weinig vorderingen gemaakt. Van het Mansholt-plan kwam hoegenaamd niets terecht 
Ondanks een grote publiciteitscampagne ontmoette het plan grote weerstand, uitlopend 
in een massale en gewelddadige demonstratie in Brussel in 1971. Wat er in eerste aanleg 
van overbleef was de aanvaarding van een drietal structurele richtlijnen in 1972. Het 
betrof Richtlijn 72/159 over modernisering van bedrijven, Richtlijn 72/160 over 
bedrijfsbeëindiging, Richtlijn 72/161 over scholing en training. Louwes (1985) duidt dit 
resultaat aan als het mini-Mansholt-plan (p. 96). 

Maar anders dan de maatregelen in het kader van het structuurbeleid tot dan toe 
goeddeels coördinatie van nationale maatregelen, ging het nu wel degelijk om 
horizontale richtlijnen. Onder horizontaal wordt verstaan dat ze voor alle lidstaten 
dezelfde rechtskracht hebben en dat alle lidstaten verplicht zijn ze toe te passen (Slot, 
1988). In Richtlijn 72/159 stond centraal dat bedrijven met een goedgekeurd ontwikke-
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lingsplan, die ook nog aan enkele andere voorwaarden voldeden, met premies, subsidies 
en rente-subsidies in staat gesteld werden het bedrijf te moderniseren. De twee andere 
Richtlijnen spreken voor zich. In 1975 volgde de bergboerenregeling (Richtlijn 75/268, 
zie par. 5.6). De bergboerenregeling kwam tot stand op uitdrukkelijk verzoek van het 
Verenigd Koninkrijk en verving in dat land nationaal beleid ten gunste van vooral Wales 
en Schotland. In het bijzonder deze richtlijn heeft een bedoeld regionale werking. 

In diezelfde periode ontstaan daarnaast initiatieven gericht op specifieke regio's. Het 
betreft onder meer maatregelen voor de Mezzogiorno, mediterrane zones van Italië, 
Corsica, Hérault, West-Ierland. Ook ontstaan structuurmaatregelen voor specifieke' 
producten: omschakeling melkveehouderij (Verordening 1078/77), stopzetting wijnbouw 
(Verordeningen 456-458/80)32, en kwam er een verordening over de verbetering van 
afzetsystemen (EEG/355/77). Ten opzichte van de grote bedragen die gestoken werden 
in het markt- en prijsbeleid vielen deze regelingen in het niet De regionale 
verdelingsgevolgen van het markt- en prijsbeleid zijn dan ook veel groter dan de 
verdelingseffecten van het structuurbeleid in die tijd (zie bijvoorbeeld Croci-Angelini, 
1995). Van het ontstaan van een coherent en compenserend structuurbeleid is in die jarerï 
dan ook geen sprake. 

Vanaf 1985 kwam er wat meer vaart in het structuurbeleid. Zo werd in 1985 besloten 
investeringssteun op basis van eerdere maatregelen niet meer toe te passen in sectoren 
met structurele productie-overschotten (Verordening 797/85). In datzelfde jaar werden 
Geïntegreerde Mediterrane Programma's vastgesteld (GMP's). De GMP's waren gericht 
op modernisering van landbouw, visserij en agro-industrie in de zuidelijke delen van de 
EU, om die gebieden klaar te stomen (of te compenseren) voor de naderende 
concurrentie van Spanje en Portugal. 

In 1988 werden de verschillende structuurfondsen geïntegreerd (zie par. 2.5.3), maar al 
vanaf 1985 werd een begin gemaakt met het op elkaar afstemmen van de verschillende 
structuurmaatregelen binnen de landbouw. In 1985 werden de verschillende Richtlijnen 
bijeen gebracht in Verordening 797/85 "betreffende de verbetering van de 
doeltreffendheid van de landbouwstructuur". De belangrijkste onderdelen waren (Terluin 
et al., 1992): 
- investeringssteun voor landbouwbedrijven; 

2 De laatstgenoemde maatregelen zijn eigenlijk geen structuurmaatregelen (zie par. 5.5.1), 
maar werden in termen van de indeling in het EG-budget daar wel bij ondergebracht in een 
poging de budgetlasten van het markt- en prijsbeleid in andere begrotingshoofdstukken onder te 
brengen. Dergelijke maatregelen zijn wel vaker genomen (bijvoorbeeld met de extensiverings-
maatregelen van 1991: Council Regulation (EEC) No. 2328/91). Zij maken de begrotingssyste
matiek ondoorzichtig. Dergelijke afspraken worden veelal gemaakt in een streven naar een 
compromis over prijsbesluiten. 

Rond 1980 bedragen de uitgaven voor regionale acties ongeveer een kwart van alle uitgaven 
voor afdeling Oriëntatie. Oriëntatie maakt in die jaren ongeveer 5% uit van EOGFL-totaal (zie 
Terluin, 1992, tabel 2.1 en tabel 3.3). 
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- andere maatregelen ter ondersteuning van landbouwbedrijven (hulp bij het opzetten 
van boekhoudingen, ondersteuning van de opzet van bedrijfsverzorgingsdiensten); 

- ondersteuning van de landbouw in berg- en probleemgebieden (een aangepaste 
Richtlijn 75/268); 

- ondersteuning van de landbouw in gebieden die kwetsbaar zijn met het oog op milieu 
en natuurlijke rijkdommen; 

- steun voor bosbouw op landbouwbedrijven; 
- verbetering van de beroepsopleiding van boeren. 

In de Verordening van 1985 wordt getracht te voorkomen dat het structuurbeleid de 
overschottenproblematiek op de landbouwmarkten verder verscherpt. In Verordening 
1760/87 worden maatregelen genomen om de productiegroei te beteugelen: extensi
vering en uit productie nemen van landbouwgrond. 

Het regionaal beleid van de Gemeenschap bestond in eerste aanleg louter uit negatieve 
marktintegratie: het op elkaar afstemmen van nationaal beleid om discriminatie tegen te 
gaan. Pas in 1975 kreeg de Commissie financiële mogelijkheden om actief regionaal 
beleid te gaan voeren, met de oprichting van het Europees Fonds voor Regionale 
ontwikkeling. Het ontstaan van het EFRO is een gevolg van de eerste uitbreiding van de 
EG, waarbij het Verenigd Koninkrijk weinig van het landbouwbeleid te verwachten had, 
terwijl Ierland aanzienlijke regionale ontwikkelingsproblemen had (Croci-Angelini, 
1995). De twee landen zijn de eerste jaren dan ook de belangrijkste begunstigden van het 
EFRO geweest. 

De financiële omvang van het regionale en het structuurbeleid is in vergelijking met 
het EU-budget of met de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid zeer beperkt (zie ook 
par. 5.5). De uitgaven in het kader van het EFRO en de afdeling Oriëntatie van het 
EOGFL samen blijven tot 1990 beneden de tien procent van het EU-budget. Omdat 
uitgaven voor regionaal beleid soms ook in andere begrotingsposten zitten, zijn de 
uitgaven voor dat beleid hoger dan enkel het budget voor EFRO. Maar ook dan blijven 
de uitgaven ruim beneden de genoemde tien procent (zie Croci-Angelini, 1995, p. 255). 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat er buiten de EU-uitgaven voor structuurbeleid 
ook aanzienlijke uitgaven gedaan worden door de lidstaten, in de vorm van co
financiering en eigen projecten. 

2.5 Recente ontwikkelingen 

2.5.1 Algemene economische en politieke ontwikkeling 

In de periode na 1988 zijn twee zaken beeldbepalend voor de EU. Dat zijn de omwente
ling in Midden- en Oost-Europa en het Verdrag van Maastricht (1991). Voor de 
landbouwsector spelen in die periode vooral de GATT-onderhandelingen en de daar 
nauw mee samen hangende MacSharry-besluiten een rol (par. 2.5.2). 
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De veranderingen in Midden- en Oost-Europa hielden onder andere de opneming in 
van de voormalige DDR in de Bondsrepubliek, en daarmee in de EU. Die uitbreiding 
versterkt de politieke positie van Duitsland in de Unie. De omwenteling in Midden- en 
Oost-Europa opent ook de deur voor nieuwe toetreders. De recente besluiten in het kader 
van Agenda 2000 vormen daar een voorschot op (zie verder par. 2.5.2.2). 

Het tweede merkteken voor de periode na 1988 is het Verdrag van Maastricht 
(december 1991), waarin de instelling van de Economische en Monetaire Unie geregeld 
werd. De directe invloed op korte termijn van "Maastricht" op de landbouw en het 
platteland is klein. De afronding van de interne markt zal op termijn wel gevolgen voor 
de landbouw hebben, omdat veel bestaande belemmeringen, bijvoorbeeld op veterinair 
en fyto-sanitair terrein, opgeruimd worden. Voorzover die belemmeringen een 
protectionistisch karakter hebben, ontstaat dan verdere marktintegratie, met mogelijk 
gevolgen voor de ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de EU. Ook 
bevatten de akkoorden afspraken over extra financiële ondersteuning voor de minder 
ontwikkelde delen van de EU: het Cohesiefonds. Daarmee moet de ongelijke verdeling 
van de welvaart in de EU enigszins bijgestuurd worden. Vanuit het Cohesiefonds worden 
bijdragen verleend aan projecten op het gebied van infrastructuur en van milieu. 

Van aanzienlijk belang voor de positie van de regio's van de EU is het besluit tot 
afschaffing van de nationale munten en vervanging ervan door de EURO. Tot het 
moment dat de wisselkoersen van de EU-landen nog ten opzichte van elkaar konden 
bewegen, kon ongelijke ontwikkeling van de lidstaten met monetaire instrumenten 
begeleid worden3. Met de komst van de EURO zijn die nationale monetaire 
instrumenten verdwenen. De verschillen in ontwikkeling tussen de lidstaten kunnen 
daardoor wellicht toenemen. Een concreet gevolg van de EURO is dat de agromonetaire 
problematiek tot het verleden behoort. Ook worden de markten, ook voor landbouw
producten, transparanter. Dat zal leiden tot verdere marktintegratie. 

2.5.2 Ontwikkelingen op het terrein van de landbouw 

2.5.2.1 MacSharry 

Bij de recente ontwikkelingen op het terrein van de landbouw staan de MacSharry-
voorstellen/besluiten centraal. Deze zijn in februari 1991 ingediend bij de Raad , de 
verordeningsteksten zijn ingediend in juli 199136 en vastgesteld in mei 1992. De 

34 Het is overigens de vraag of dat in het recente verleden wel werkelijk effectief geweest is. 
Italianer en De Haan (1997) wijzen erop dat devaluatie slechts onder specifieke omstandigheden 
een effectief instrument is om asymmetrische schokken op te vangen. 

35 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Ontwikkeling en toekomst van het GLB. 
Discussiedocument van de Commissie, COM (91) 100, Brussel/Straatsburg, 1 februari 1991. 

36COM(91)258. 
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MacSharry-besluiten vormen een onmiskenbare breuk met het verleden. Het markt- en 
prijsbeleid wordt niet langer voor alle producten als centraal instrument voor 
inkomenspolitiek gezien. Het wordt deels vervangen door een stelsel van compenserende 
directe inkomenstoeslagen en productietoeslagen. Na de eerdere introductie van 
productiequota voor een aantal producten komt hiermee steun voor onbeperkte 
hoeveelheden product in feite tot een einde. Deze ommezwaai heeft alles te maken met 
de Uruguay-ronde van de GATT, die tegelijkertijd liep (Berkhout en Buck, 1998), welke 
in 1993 is afgesloten met een akkoord. Het markt- en prijsbeleid dat vanaf de oprichting 
van de EU gebruikt is, is strijdig met de grondbeginselen van de GATT (Strijker en Van 
Bruchem, 1991). Om tot een akkoord in GATT-verband te komen was aanpassing van 
het beleid nodig. 

In de GATT-overeenkomst is tarificatie37 afgesproken is, waarbij variabele invoerhef
fingen afgeschaft zijn. Wel is er de mogelijkheid in bepaalde gevallen het tariefniveau 
aan de marktsituatie aan te passen, maar in principe werken fluctuaties in de wereld
marktprijs nu door in de interne EU-prijzen. Daar bovenop is afgesproken de tarieven 
aanzienlijk te verlagen en de exportsubsidies zowel in termen van volume als bedragen 
aanzienlijk te verlagen (zie De Bont, 1998b, p. 196 e.V.). 

Er waren ook nog andere redenen om het beleid aan te passen. Zo ging het ondanks alle 
voorgenomen hervormingen van het landbouwbeleid, en ook na de besluiten van 1988 
over de "stabilisatoren" nog steeds niet goed met het benodigde budget en met de 
ontwikkeling van de productie. Ook vergden de veranderende maatschappelijke positie 
van de landbouw, de positie van plattelandsgebieden en de toegenomen zorg over de 
ontwikkeling van milieu en natuur aanleiding voor beleidswijziging. Een belangrijke 
reden voor de beleidsverandering is ook geweest dat het vigerende beleid met relatief 
hoge prijzen moeilijk te handhaven zou zijn bij uitbreiding van de EU met Midden- en 
Oost-Europese landen. Toetreding zou in die landen tot een grote prijsstijging leiden, 
met ongewenste effecten aan de vraag- en aan de aanbodzijde van de markt. 
Prijsverlaging met compensaties betekent waarschijnlijk dat de producenten in de 
toetredende landen de compensaties niet uitgekeerd krijgen (hun prijzen zijn immers niet 
gedaald). Inkomenstoeslagen hebben daarnaast het voordeel dat ze regionaal 
gedifferentieerd kunnen worden, bijvoorbeeld afhankelijk van productiekosten, met 
wederom als gevolg dat de budgettaire gevolgen van uitbreiding van de EU naar het 
oosten beheersbaar blijven. 

De centrale gedachte achter de MacSharry-besluiten in relatie met de GATT-
onderhandelingen is dat door een aanzienlijke verlaging van de interne prijs van in het 
bijzonder graan, het instrument van exportsubsidies niet meer nodig is. Dit instrument is, 
zoals al opgemerkt, eigenlijk strijdig met de GATT en is een doorn in het oog van 
vrijwel alle betrokken landen (Van Berkum, 1992, hoofdstuk 9). Om enige 
inkomensondersteuning aan de boeren te kunnen blijven bieden, bevatten de besluiten 

Afschaffing van alle invoerbelemmeringen, behalve invoertarieven, of omzetting van die 
belemmeringen in invoertarieven. 
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elementen van een systeem van directe inkomenstoeslagen. Directe inkomensondersteu
ning wordt in het GATT-akkoord beschouwd als niet of nauwelijks verstorend voor de 
internationale handel (Berkhout en Buck, 1998, p. 191).38 Omdat graan niet slechts een 
belangrijk landbouwproduct is, maar tegelijkertijd een belangrijke grondstof in het 
agrarisch productieproces, heeft prijsverlaging een kostprijsverlagend effect op de 
graangebruikende sectoren. Bij instandhouding van bruto marges in de graangebruikende 
sectoren kunnen de prijzen dan omlaag, zodat het verschil met de wereldmarktprijs 
verkleind wordt. Uiteindelijk kan dan het niveau van exportsubsidies voor die sectoren 
dan dalen. Omdat regionaal het aandeel van aangekocht graan in de productiekosten 
sterk verschilt, worden de interregionale concurrentieverhoudingen beïnvloed door de 
prijsverlaging (zie hoofdstuk 5). Deze invloed kan per product verschillen. 

Een overgang van prijsondersteuning naar directe inkomensondersteuning is budgettair 
niet zonder meer gunstig, als althans hetzelfde inkomensniveau nagestreefd wordt. Dit 
valt af te leiden uit bijlage 3. Op basis van realistische vooronderstellingen wordt daar 
berekend dat de overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen, met behoud 
van het vanwege het beleid gegenereerde extra producentensurplus, 5-10 mid. ECU per 
jaar kost. Het uiteindelijke bedrag ligt aanzienlijk lager, doordat niet gestreefd is naar 
volledige instandhouding van het producentensurplus: de prijsdaling wordt door middel 
van inkomenstoeslagen slechts ten dele gecompenseerd. 

Een tweede reden voor een gunstiger uitkomst is dat de MacSharry-besluiten ook een 
element van verplichte braaklegging bevatten (een wisselend percentage, alleen voor de 
grotere producenten). Op termijn zou ook een voordelig effect voor het budget kunnen 
ontstaan als prijsverlaging gecombineerd met inkomenstoeslagen tot een minder snelle 
productiegroei leidt. Productiviteitsstijging leidt tot een verschuiving van de aanbodcurve 
naar rechts, waardoor de omvang van de benodigde exportsubsidies toeneemt, bij een 
gelijkblijvend door het beleid gecreëerd additioneel producentensurplus. Een heldere 
relatie tussen prijsniveau en tempo van technische ontwikkeling is overigens nooit 
aangetoond (zie Rutten, 1989), maar het volledig ontbreken van zo'n relatie evenmin. 
Algemeen wordt er vanuit gegaan dat een deel van de productiviteitsstijging min of meer 
autonoom is (zie De Veer, 1992), en een ander deel dus prijsafhankelijk. 

Een derde reden voor een gunstiger uitkomst is dat de toeslagen nominaal vastgesteld 
zijn. Dat betekent dat in het geval van inflatie de reële budgetlasten dalen. Overigens is 
het de vraag of dat ook zo blijft als er een aanzienlijke inflatie ontstaat omdat de beleids-
praktijk leert dat er dan politieke druk ontstaat om iets aan de dan dalende reële 
inkomens te doen. 

38 Dat wil niet zeggen dat de directe inkomenstoeslagen daarmee definitief veiliggesteld zijn, 
ze hoeven slechts gedurende de looptijd van het GATT-akkoord niet verlaagd te worden. In 
jargon heet het dat de directe inkomenstoeslagen in de Blue Box vallen. Oftewel: steun die 
stapsgewijs verlaagd moet worden wordt aangeduid met Yellow Box, steun die vooreerst niet 
verlaagd hoeft te worden: Blue Box, en steun die definitief niet verlaagd hoeft te worden (zoals 
het structuurbeleid): Green Box. Yellow, blue en green hebben betrekking op de mate van 
handelsverstoring die er potentieel van uit gaat. 
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Modelberekeningen met ECAM, het algemeen even wichtsmodel van CPB, LEI en 
SOW komen op een verlaging van de groei van de graanproductie van 2% per jaar tot 
0,7% per jaar (Folmer et al , 1994). 

2.5.2.2 Agenda 2000 

Slechts enkele jaren na het besluit over de MacSharry-hervormingen is een volgende 
hervorming aangekondigd. Deze zogeheten Agenda 2000 hervormingen zijn op 15 juli 
1997 gepresenteerd door de Europese Commissie. De uitgewerkte voorstellen werden op 
18 maart 1998 door de Commissie aangenomen. Agenda 2000 heeft betrekking op veel 
meer dan landbouwbeleid alleen, en wordt gezien als de noodzakelijke aanpassingen om 
de verdere uitbreiding van de EU met een aantal nieuwe lidstaten mogelijk te maken. Het 
betreft aanpassingen in de besluitvorming in de Unie, aanpassing van de financiële 
kaders, alsmede aanpassing van het landbouwbeleid, in het bijzonder door de 
institutionele prijzen te verlagen en die verlaging te compenseren met directe 
inkomenstoeslagen. 

Bij de aanpassing van het landbouwbeleid gaat het niet alleen om de uitbreiding van 
de EU, maar ook om afspraken te kunnen maken in het kader van de Millennium-ronde 
van de WTO , en om de financiering van de EU mogelijk te houden. De relatie met de 
uitbreiding van de Unie ligt daarin dat hoge institutionele prijzen, vanwege de eenheid 
van markten, ook zouden gelden voor de nieuw toetredende landen, waardoor hoge 
budgetlasten zouden ontstaan. Compenserende inkomenstoeslagen hoeven niet 
noodzakelijk in de nieuw toetredende landen uitbetaald te worden: hun prijzen zijn 
immers niet verlaagd. Het uitkeren van toeslagen in slechts een deel van de uitgebreide 
EU is vanzelfsprekend een vorm van regionalisering van het landbouwbeleid. 
Regionalisering was ook opgetreden als besloten was, zoals in de onderhandelingen aan 
de orde was, een deel van de compenserende inkomenstoeslagen niet door de EU, maar 
door de afzonderlijke lidstaten te laten financieren. 

De voorstellen van de Commissie lagen in het verlengde van de MacSharry besluiten 
van 1992: prijsverlaging, gekoppeld aan inkomenscompensatie. Voor granen werd een 
daling van de interventieprijzen met 20% voorzien, gekoppeld aan hectare-toeslagen. 
Voor rundvlees bedroeg de verlaging van de garantieprijzen bijna 30%, met directe 
inkomenstoeslagen als compensatie. Voor zuivel werd uitgegaan van een verlaging van 
de steunprijzen met 10%, met toeslagen per koe als compensatie. In het voorjaar van 
1999 zijn de voorstellen in aangepaste en afgezwakte vorm overgenomen door de Raad 
van Ministers, en vervolgens op de Top van Berlijn door de regeringsleiders aangepast. 
De belangrijkste aanpassing is dat prijsverlagingen minder en later doorgevoerd worden, 
waardoor de hogere budgetlasten die ontstaan vanuit directe inkomenscompensaties naar 
voren geschoven worden. De graanprijs daalt in twee stappen, in totaal 15%, de prijs van 
rundvlees wordt met 20% verlaagd in drie stappen, en de interventievoorwaarden worden 

De World Trade Organisation (WTO) is de opvolger, per 1 januari 1995, van de GATT (zie 
Berkhout en Buck, 1998, p. 192 e.V.). 
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aangescherpt. De melkprijs wordt op termijn met 15% verlaagd, het quotum wordt 
vergroot, deels voor alle lidstaten (1,5%) en deels voor Griekenland, Spanje, Italië en 
Ierland (0,9%). Daarbij is de toeslag per koe vervangen door een toeslag op basis van de 
omvang van het melkquotum. De melkquotering is verlengd tot 2006. Voor de verdeling 
van de effecten over de regio's en de lidstaten is een aanpassing van een premie per koe 
naar een premie per eenheid melkquotum belangrijk. Gebieden, zoals Nederland, met 
een hoge productie per koe, profiteren meer van een toeslag per kilogram melk dan van 
een toeslag per koe. 

In de voorstellen werd nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de 
compensaties te koppelen aan prestaties op het terrein van milieu, natuur en landschap 
(cross compliance). In de besluiten is dit element minder prominent aanwezig. 

Anders dan in 1992 speelde in de discussie van 1999 het element dat, op de korte 
termijn, inkomenstoeslagen budgettair duurder zijn dan prijsondersteuning, een 
belangrijke rol. Pogingen om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde producenten 
van inkomenscompensaties uit te sluiten, liepen stuk op het feit dat een dergelijk besluit 
nadelig is voor bepaalde lidstaten. In die zin spelen ruimtelijke aspecten vaak een 
doorslaggevende rol in de besluitvorming. 

Een terugkerend element in dergelijke besluiten is ook dat veel aandacht besteed 
wordt aan de positie van producten die voor sommige regio's van wezenlijk belang zijn, 
maar die in EU-verband relatief onbetekenend zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
besluitvorming over zetmeelaardappelen, tomaten voor industriële verwerking en 
vleeskalveren. Op de verdeling van budgetten en de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie als geheel hebben dergelijke besluiten vrijwel geen invloed, maar 
omdat ze van belang zijn voor een beperkt aantal, ruimtelijk geconcentreerde 
producenten, worden negatieve besluiten voor degelijke producten veelal geblokkeerd 
door de minister van het land in kwestie. Omdat het, ten opzichte van het 
landbouwbudget als geheel, om relatief kleine bedragen gaat, wordt uiteindelijk vrijwel 
altijd aan de wens van de betreffende regio tegemoet gekomen. In die zin is er een 
overeenkomst met de besluitvorming over aspecten van het structuurbeleid, waar vaak 
niet de grote lijn, maar de concrete wens van bepaalde regio's gevolgd wordt, met als 
gevolg een verbrokkeld en weinig effectief beleid. De voorlopige besluiten van 1999 
pakken overigens opnieuw duurder uit dan het maximum dat vooraf door de ministers 
van financiën gesteld was; geheel in lijn met de systematiek die door De Groot (1997) 
aangegeven is. 

2.5.3 Regionaal, sociaal en structuurbeleid 

Structuurbeleid in regionaal verband vergt over het algemeen de gecoördineerde inzet 
van verschillende instrumenten (Van der Stelt-Scheele en Berkhout, 1998, p. 108). Dat er 
voor verbetering van de landbouwstructuur meer nodig was dan enkel landbouwsec-
torbeleid was al erkend bij de Conferentie van Stresa (zie par. 2.3.3). De verschillende 
instrumenten (zoals landbouwstructuurbeleid, sociaal beleid en regionaal werkgelegen
heidsbeleid) werden tot 1988 afgedekt door verschillende fondsen (EOGFL, ESF, 
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EFRO) en de Europese Investeringsbank. In 1988 is besloten de fondsen te hervormen en 
te coördineren. In 1993 vond een tweede hervorming plaats, in 1999 een derde. 

Om verbrokkeling van de activiteiten of zelfs tegenstrijdige werking te voorkomen, 
werd een vijftal (later zes) ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die richtinggevend 
moesten zijn voor het landbouwfonds (EOGFL-Oriëntatie), sociaal fonds (ESF) en 
regionaal fonds (EFRO). Deze integratie vond zijn beslag in Verordening 2052/88 
"betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking (...)." 

Deze integratie moest een programma-aanpak mogelijk maken (Van der Stelt-Scheele 
en Berkhout, 1998, p. 108) waarbij niet langer individuele projecten gesteund worden, 
maar waarbij de situatie van de regio uitgangspunt is. Op basis van die situatie kan 
besloten worden tegelijkertijd verschillende maatregelen te nemen. Agrarische 
ontwikkeling kan dan samengaan met verbetering van de infrastructuur, bijvoorbeeld 
scholingsprojecten. Deze aanpak bestond experimenteel al langer, zoals bij de 
Geïntegreerde Mediterrane Programma's. 

Wijziging in de regeling van het structuurbeleid gebeurde in 1991, toen in Verordening 
2328/91 codificatie van de eerdere regelingen plaatsvond. Extensivering en 
omschakeling nemen in die Verordening een ruime plaats in. 

In 1988, in het plan-Delors, werd vastgelegd dat EOGFL-Garantie een braakleggings-
en extensiveringsprogramma zou financieren. Deze maatregelen zijn (ook) op te vatten 
als structuurbeleid, maar worden betaald vanuit EOGFL-Garantie: het markt- en 
prijsbeleid. In de hervormingsvoorstellen van MacSharry en in de besluiten van 1992 
wordt dit wel heel expliciet vastgesteld (COM (91) 415 def., 31 oktober 1991): "Het 
beleid om tot een betere en economisch gezondere productie te komen is onlosmakelijk 
verbonden met de steeds duidelijker op de voorgrond tredende aspecten als 
milieubehoud, alternatief gebruik van de grond door bebossing, vergrijzing van de 
landbouwbevolking en aanpassing van de bedrijven. Het is derhalve verantwoord de 
kosten die aan de uitvoering van de onderhavige voorstellen verbonden zijn te 
financieren binnen hetzelfde financieel kader dat is vastgesteld voor de uitgaven op het 
gebied van de gemeenschappelijke marktordeningen." Feitelijk hebben de maatregelen 
zowel te maken met structuurbeleid als met markt- en prijsbeleid. In het verleden zou in 
zo'n situatie ongetwijfeld gekozen zijn voor financiering via EOGFL-Oriëntatie, om de 
budgetproblemen bij EOGFL-Garantie te verlichten. Vanaf eind jaren tachtig lag de 
situatie anders. Men zag klaarblijkelijk aankomen dat het met de druk op het budget voor 
Garantie wel mee zou vallen, en dat de druk vooral in het budget voor Oriëntatie zou 
ontstaan. 

De samenvoeging van de fondsen was gebaseerd op de Europese Akte van 1987. 
Tegelijkertijd werd de nadruk verschoven naar minder ontwikkelde regio's. Deze regio's 
worden geïdentificeerd via een aantal doelen (na de toetreding van Finland, Oostenrijk 
en Zweden zes): 
- doelstelling 1 : bevordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de 

regio's met een ontwikkelingsachterstand; 
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- doelstelling 2: omschakeling van de regio's, grensgebieden of delen van regio's (met 
inbegrip van werkgelegenheidsbekkens en stedelijke gemeenschappen) 
die ernstig door de achteruitgang van de industrie worden getroffen; 

- doelstelling 3: bestrijding van de langdurige werkloosheid; 
- doelstelling 4: vergemakkelijking van de inschakeling van jongeren in het 

arbeidsproces; 
- doelstelling 5: met het oog op de hervorming van het gemeenschappelijk landbouw

beleid, snellere aanpassing van de landbouwstructuur (5a) en 
bevordering van de ontwikkeling van het platteland (5b); 

- doelstelling 6: regio's met een zeer lage bevolkingsdichtheid. 

De structuurfondsen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen dragen bij volgens de 
onderstaande taakverdeling: 
- doelstelling 1 : EFRO, ESF, EOGFL, Cohesiefonds; 
- doelstelling 2: EFRO, ESF; 
- doelstelling 3: ESF; 
- doelstelling 4: ESF; 
- doelstelling 5a: EOGFL; 
- doelstelling 5b: EOGFL, ESF, EFRO; 
- doelstelling 6: EOGFL, ESF, EFRO. 

Activiteiten van de fondsen moeten gericht zijn op het verlichten van de omschreven 
achterstanden en problemen. 

In het Verdrag van Maastricht (1992) kreeg regionaal (en plattelands-) beleid een 
nadrukkelijke eigen plaats, in de vorm van Artikel 130a. De EU stelt zich daarin ten doel 
de verschillen tussen ontwikkelingsniveaus van de regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's, met inbegrip van de plattelandsgebieden, te verkleinen. 

Het belangrijkste instrument van het op deze wijze vormgegeven structurele en 
regionale ontwikkelingsbeleid is het verstrekken van subsidies aan bedrijven en 
gebieden, waarbij over het algemeen nationale co-financiering vereist is. Het aandeel co
financiering is tot op zekere hoogte gerelateerd aan de mate van welvaart van de lidstaat. 

De financiële omvang van de verschillende vormen van structuur- en regionaal beleid 
is vanaf de hervorming van de fondsen in 1988 snel opgelopen, een ontwikkeling die 
zich nog steeds doorzet (dat was overigens ook de bedoeling). In procenten van de EU-
begroting ging het tot 1988 om minder dan tien procent. In 1988 ging het om 17%, in 
1992 om 27% en voor 1999 is een percentage gepland van 36. Door de gelijktijdige 
daling van het aandeel van het landbouwbeleid in de begroting, van 61% in 1988, via 
53% in 1992 tot 46% in 1999, beginnen beide posten elkaar in omvang te naderen. Op de 
financiële aspecten wordt nader ingegaan in par. 5.5.3. 

Er bestaat grote twijfel over de selectiviteit en effectiviteit van het structuurbeleid, en 
over de rechtmatigheid van de ingezette middelen (zie Van der Stelt-Scheele en 
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Berkhout, 1998) . Zie verder de paragrafen 5.6.5, 5.6.6 en 5.5.5. 

In maart ^1999 is besloten te proberen de effectiviteit van het structuurbeleid te 
vergroten. ' Getracht wordt de middelen meer geconcentreerd in te zetten en de 
financiële en administratieve afhandeling te verbeteren en te vereenvoudigen. Een 
opvallend punt is dat het aantal doelstellingen tot drie gereduceerd wordt. Overblijven: 
Doelstelling 1: steun aan achtergebleven regio's; 
Doelstelling 2: steun voor omschakeling van regio's met structurele problemen; 
Doelstelling 3: steun op het terrein van onderwijs en werkgelegenheid. 

Er is geen concrete aanwijzing dat deze veranderingen tot wezenlijke verbetering van de 
effectiviteit van het beleid gaan leiden. Te verwachten is dat de drie doelstellingen door 
de lidstaten opgerekt gaan worden om zoveel mogelijk gebieden te laten profiteren (zie 
LEI, 1998, pp. 56-57). 

2.5.4 Plattelandsbeleid42 

Bij de hervorming van de structuurfondsen in 1988 is plattelandsbeleid een speerpunt 
geworden binnen het Europees structuurbeleid. De achterliggende gedachte is dat de 
landbouw een belangrijke, zo niet de belangrijkste drager is van de economische en 
sociale structuur van het platteland. Doorgaande rationalisatie en krimp van de 
landbouwsector bedreigt in die optiek het voortbestaan van het platteland. De innige 
beleidsmatige relatie tussen landbouw en platteland is bijvoorbeeld verwoord door de 
Europese Commissie43: "In de meeste landen van de Europese Unie is de landbouw in 
een aantal plattelandsgebieden nog steeds een belangrijke activiteit. Vaak worden de 
instandhouding van de landbouw en het voortbestaan van die gebieden als een en 
hetzelfde doel beschouwd." Vervolgens wordt geconstateerd dat de landbouw vaak niet 
in staat is inkomens en werkgelegenheid op het platteland op peil te houden: "Daarom 

40 Jaar na jaar publiceert de Europese Rekenkamer tekortkomingen en onrechtmatigheden in 
het gevoerde structuurbeleid. Zie bijvoorbeeld Jaarverslag 1994, punt 4.14 e.V.. Daarin wordt 
onder meer gesteld: "(...) is (...) gebleken dat deze declaraties gebreken vertonen en niet 
betrouwbaar genoeg zijn, hetgeen ook al in vorige jaarverslagen werd opgemerkt. De controles 
(...) in acht lidstaten hadden betrekking op dertig uitgavendeclaraties, waarvan er slechts één 
volledig correct bleek te zijn." 

" Conclusies van het voorzitterschap met betrekking tot de Europese Raad van Berlijn, 24-25 
maart 1999. 

42 Zie Bijlage 5 voor een nadere uitwerking van de relatie tussen de landbouw en het 
platteland. 

43 De toestand van de landbouw in de Europese Unie, Verslag 1995, Brussel, Luxemburg 
1996, p. 122. 
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moeten voor het in hun eigen streek houden van mensen andere oplossingen worden 
gevonden (...)." 

De in de vorige paragraaf aangegeven middelen voor Doelstelling 5 worden 
grotendeels ingezet voor het plattelandsbeleid. Tezamen met de uitgaven via EOGFL-
Garantie is het grootste deel van de middelen gericht op de landbouw, onder de 
klaarblijkelijke aanname dat daarmee gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen 
van het platteland. 

Twee vragen doemen dan op (zie bijlage 5 voor een nadere uitwerking): 
a. in hoeverre is de landbouw een dominante of belangrijke activiteit in plattelands

gebieden; 
b. wat zijn de problemen van het platteland. 
De eerste vraag is nog het gemakkelijkst te beantwoorden. In Nederland is het aandeel 
van de landbouw in de op het platteland gepleegde investeringen ruim 20%. Voor het 
aandeel van het platteland in de voortgebrachte toegevoegde waarde geldt waarschijnlijk 
een dergelijk percentage. Het aandeel van de landbouwsector in het besteedbare inkomen 
op het platteland is maximaal ongeveer 15% (bij de laagst mogelijke regionale indeling: 
dorpsgebieden). Inclusief toelevering en verwerking loopt dit percentage op tot iets 
beneden de twintig procent (Strijker en Sijtsma, 1996). 

In andere lidstaten is de situatie niet veel anders. Uit OECD (1994, Table 11) valt te 
constateren dat het aandeel landbouw in de werkgelegenheid van Predominantly Rural 
Regions voor de EU-lidstaten rond de 15% schommelt, met de betreffende regio's van 
Ierland, Portugal, Spanje en waarschijnlijk ook Griekenland als uitschieters naar boven. 
Nadere analyse van Von Meyer (1997, p. 16) laat zien dat dit percentage in de 
Predominantly Rural Regions in de meeste landen maar weinig afwijkt van het 
percentage voor het land als geheel. Er zijn ook andere aanwijzingen dat het gemiddeld 
inkomen in rurale gebieden niet sterk afwijkt van het gemiddeld inkomen in niet-rurale 
gebieden (voor Nederland: Strijker, 1999; voor Canada: Green en Meyer, 1997, p. 230). 
Omdat in vrijwel alle landen, uitgezonderd Nederland, de landbouwsector een toege
voegde waarde per werkende genereert die beneden het nationale gemiddelde ligt (we 
kunnen veilig aannemen dat dat in de beschouwde regio's niet anders is), valt te 
concluderen dat het aandeel van Landbouw in de toegevoegde waarde van de Predomi
nantly Rural Regions in de buurt van de tien procent ligt. Te lage aandelen om vol te 
kunnen houden dat instandhouden van de landbouw en van het platteland vrijwel 
hetzelfde is. 

Dit leidt ertoe dat de inzet van een substantieel bedrag aan EU-middelen voor platte
landsbeleid, althans voorzover dat geld ten goede komt aan het meer welvarende deel 
van de EU, ter discussie komt te staan, zodra dergelijke feiten algemeen doorgedrongen 
zijn. 

41 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is, tegen de achtergrond van de Europese eenwording, de ontwikkeling 
van het EU-landbouwbeleid geschetst. Het vormt de basis voor hoofdstuk 5, waarin de 
ruimtelijke invloed van het EU-landbouwbeleid aan de orde komt. Daarnaast vormt het 
een basis voor een belangrijk element van verklaring van de in hoofdstuk 6 
gepresenteerde feitelijke ontwikkelingen van de ruimtelijke verdeling van grondgebruik 
en productie. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de positie van de landbouwsector in de allereerste fasen van 
het tot stand brengen van de Europese samenwerking een voornaam aandachtsveld was. 
Bij de onderhandelingen over het Verdrag van Rome is besloten dat de landbouw en de 
handel in landbouwproducten mede deel uitmaakt van de gemeenschappelijke markt, 
hoewel bijvoorbeeld West-Duitsland liever die producten daarvan uitgesloten gezien 
had. In het Verdrag van Rome is het te ontwikkelen landbouwbeleid in hoofdlijnen 
omschreven, waarbij opvalt dat er weliswaar duidelijke doelstellingen geformuleerd zijn, 
maar dat die doelen niet zonder meer onderling verenigbaar zijn, terwijl een 
prioriteitsstelling ontbrak. 

Bij de uitwerking van het Verdrag, in eerste instantie bij gelegenheid van de 
Conferentie van Stresa, is benadrukt dat er behoefte was aan markt- en prijsbeleid en aan 
landbouwstructuurbeleid. Structuurbeleid werd nodig geacht om de landbouw te 
moderniseren, en om te voorkomen dat markt- en prijsbeleid en modernisering tot 
productie-overschotten zouden leiden. Vastgesteld kan worden dat van het opzetten en 
implementeren van het structuurbeleid gedurende een lange periode geen sprake geweest 
is, ondanks de poging van Mansholt (1968) daartoe. Pas decennia later, rond 1990, krijgt 
het structuurbeleid in financieel-kwantitatieve termen een substantiële omvang. 

Het markt- en prijsbeleid kreeg in de jaren na het sluiten van het Verdrag van Rome 
wel vorm. Het centrale beleidsinstrument voor veel producten was prijsondersteuning 
met een generiek karakter, via invoerheffingen, uitvoersubsidies en marktinterventie in 
de vorm van het uit de markt nemen van producten. Met name in de eerste jaren, maar 
eigenlijk tot het moment dat deze vorm van beleid, in 1992, deels vervangen werd, was 
de vaststelling van de institutionele prijzen een bron van problemen. De oorzaak was de 
ongelijke positie van de lidstaten, in termen van verschillen in landbouwstructuur en 
kostprijzen, gerichtheid op internationale handel, niveau van algemeen-economische 
ontwikkeling en kracht van de nationale munt. Bij het laatste element betrof het in het 
bijzonder de onwil van lidstaten met een sterke munt te accepteren dat de 
landbouwsector in zo'n lidstaat terrein verliest tegenover andere sectoren en andere 
lidstaten. 

De consequentie was over het algemeen dat de institutionele prijzen tamelijk hoog 
waren en dat prijsverlaging politiek nauwelijks acceptabel was. De consequentie was ook 
dat via nationale compensaties en via het hanteren van specifieke, niet-marktconforme 
wisselkoersen, eenheid van markten gedurende een zeer lange periode niet bereikt werd. 
Dergelijke maatregelen leiden immers tot ongelijke prijzen of andere concurrentievoor-
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waarden met het karakter van impliciet regionaal beleid voor in een bepaald opzicht 
zwakke regio's. 

Van een volledig vrije, onverstoorde markt voor landbouwproducten is, gegeven het 
voorgaande, in de periode 1960-heden geen sprake. Dat betekent dat het principe van 
daar produceren waar dat het efficiënst kan, regelmatig doorkruist werd. Ruimtelijke 
verschuivingen van producties werden er, zeker ten dele, door tegen gegaan. Met het tot 
stand komen van de interne markt en het gebruik van de gemeenschappelijke munt kan 
een deel van de verstoringen verdwijnen. Voor sommige verstoringen, zoals per land 
vastgestelde productiequota, geldt dat overigens niet. Te verwachten is echter dat de 
nationale en regionale tegenstellingen op andere wijze dan weer de kop op zullen steken. 
In principe kan een beleid van regionale herverdeling van middelen van substantiële 
omvang zulks tegengaan, maar het is de vraag of daar politiek draagvlak voor zal zijn. 

Tot ver in de jaren tachtig is er weinig politieke aandacht geweest voor de regionale 
verschillen in de EU. In het Verdrag van Rome komt dit aspect niet voor. In Stresa kwam 
het op de politieke agenda, maar het heeft meer dan twintig jaar geduurd voordat het 
regionaal beleid vorm kreeg, en nog langer voordat het een stevige financiële basis 
kreeg. Het bestrijden van regionale verschillen in welvaart is bij de herziening van het 
Verdrag, in Maastricht, alsnog in het Verdrag opgenomen. Een verdere uitbouw lijkt 
noodzakelijk als de gemeenschappelijke munt ingevoerd wordt. Er zijn aanwijzingen dat 
de regionaal economische verschillen in de EU, in het bijzonder tussen lidstaten, dan toe 
kunnen gaan nemen. Een groot probleem bij het gemeenschappelijke sociale, structurele 
en regionale beleid is dat het beleid organisatorisch slecht functioneert. Van duidelijke 
regionale prioriteiten is geen sprake; vrijwel elke regio wordt op een of andere wijze 
ondersteund, waardoor een gerichte bestrijding van ongewenste regionale verschillen 
niet mogelijk is. Daarnaast is er gegronde kritiek op de implementatie van maatregelen 
en op het hoge bureaucratische gehalte van de EU-bemoeienis, en is er sprake van 
fraude. Dit probleem is niet opgelost met de hervorming van de structuurfondsen, en zal 
met verdere groei van het belang van deze vormen van beleid meer knellend worden. 
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3 DE MATE VAN MARKTINTEGRATIE IN EUROPA 

3.1 Inleiding 

Uit de beschrijving van de economische en politieke ontwikkeling van de EU komt het 
volgende beeld naar voren. In de periode 1958-1970 is een volwaardige douane-unie tot 
stand gebracht. De handel tussen de lidstaten is grotendeels ontdaan van belemmeringen 
in de sfeer van tarieven en kwantitatieve handelsrestricties: negatieve integratie. Belem
meringen zoals technische restricties, voorschriften over verpakking, fytosanitaire en 
fytofarmaceutische vereisten en voorschriften over technische specificaties zijn deels 
blijven bestaan, en zijn ook na 1992 nog niet geheel verdwenen44. De bij een douane-unie 
behorende gemeenschappelijke buitentarieven zijn wel gerealiseerd. Er is een 
omvangrijk gemeenschappelijk landbouwbeleid opgezet. Beide zijn vormen van 
positieve integratie. In de periode na 1970 zijn vorderingen gemaakt met het vrijmaken 
van het verkeer van kapitaal en personen tussen lidstaten, maar van een volledig vrij 
verkeer is nog geen sprake. 

Naast allerlei vormen van regelgeving, die in het streven naar een economische unie 
aangepast worden, speelt daarin het verschil in culturen, talen en gebruiken en de 
gevoeligheid voor afstand een grote rol. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag in welke mate er in de EU feitelijk 
sprake is van toegenomen economische integratie. Immers als er geen wezenlijke 
economische integratie opgetreden is, kan evenmin het effect daarvan op de regio's 
nagegaan worden. 

3.2 Vrij verkeer van goederen en diensten 

Hiervoor is opgemerkt dat de handel tussen de lidstaten ontdaan is van allerlei belemme
ringen (negatieve integratie, zie par. 2.3.3.1). Maar tegelijkertijd zijn er allerlei 
belemmeringen blijven bestaan. Niettemin lijkt de vorming van de EU wel degelijk in de 
patronen van internationale handel terug te vinden. Molle (1990, hoofdstuk 8) constateert 
dat in de periode 1958-1972 de intra-EG-handel drie maal zo snel toegenomen is als de 
handel met de rest van de wereld. Dat in latere jaren het aandeel van de intra-handel in de 
totale handel stabiel bleef, wijt hij aan de ontwikkelingen op de oliemarkt. Uit gegevens 
over de export van de landen van de EU-945 valt te berekenen dat in 1966 bijna 47% van 
alle exporten intra-EU-9 exporten betrof. Dit percentage is in 1990 opgelopen tot ruim 

44 De Cecchini-rapporten over de "cost of non-Europe" sommen een enorm aantal nog 
bestaande belemmeringen op, die zorgen voor marktfragmentatie (Commission of the European 
Communities, 1988). 

45 OECD, Foreign Trade by Commodities, div. jaren; 
OECD, Market Summaries: Exports, div. jaren; 
OECD, Commodity Trade: Exports, div. jaren. 
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54%. De relatief grootste toename van de intra-EU-9 exporten trad op voor het Verenigd 
Koninkrijk. 

Als de ontwikkeling van het geografisch patroon van de internationale handel nader in 
kaart gebracht wordt dan blijkt eveneens dat lidstaten tenderen naar handel met elkaar. 
Onderzoek van Peschel (1985) en Bröcker en Peschel (1988) met behulp van "Linkage 
clustering" toont aan dat de EU-lidstaten op handelsterrein meer en meer een 
geïntegreerd blok zijn gaan vormen. Binnen dat blok blijken overigens soms ook landen 
te functioneren die geen lid van de EU zijn. Het betreft deels landen die weldra lid 
worden: Griekenland in 1981, Spanje in 1986. Er zitten ook landen tussen die 
bijvoorbeeld sterke historische banden hebben: de VS in relatie met het Verenigd 
Koninkrijk. Bröcker en Rohweder (1990) stellen op basis van een graviteitsbenadering 
eveneens vast dat het bestaan van de EU de handel tussen de lidstaten bevorderd heeft. 
Van der Linden (1999, par. 4.3) concludeert op basis van verschillende onderzoeken dat 
in het bijzonder voor landbouwproducten en daaraan gerelateerde producten er een 
belangrijke handelsverschuiving (van handel met derde landen naar handel met lidstaten) 
plaatsgevonden heeft. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft geleid tot een sterke 
externe protectie. In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat het gevoerde landbouwbeleid het 
streven naar eenheid van markten op het terrein van de landbouwproductie gedurig 
tegengegaan heeft. Verschillend prijsbeleid per product, nationale compensaties voor 
prijsaanpassingen, en verschillen in de gehanteerde wisselkoersen zijn daar belangrijke 
voorbeelden van. 

3.3 Vrij verkeer van productiefactoren 

In het Verdrag van Rome zijn bepalingen opgenomen omtrent een vrij verkeer van de 
factor arbeid (art. 48-58). De feitelijke situatie is dat er wel degelijk nog heel wat 
barrières in dat verkeer bestaan. In het oorspronkelijke Verdrag is de overheidsdienst 
uitgesloten van dit vrije verkeer (art. 48.4). Molle (1990, p. 203) merkt op dat gegeven 
het grote aandeel van de overheid in de werkgelegenheid, daarmee een aanzienlijk deel 
van de arbeidsmarkt afgezonderd is. Maar ook los daarvan heeft het vrije verkeer niet tot 
perfecte mobiliteit geleid. De administratieve procedures die gelden bij vestiging en 
werk in een andere lidstaat zijn nog steeds aanzienlijk. Daarenboven spelen taal- en 

46 De algemene tendens tot versterking van de handel tussen lidstaten, ten koste van handel 
met derde landen blijkt overigens niet voor alle sectoren en lidstaten te gelden. De handel van 
Nederland in sommige agrarische producten blijkt bijvoorbeeld gedurende een groot aantal jaren 
een afwijkend patroon te hebben (Meester en Strijker, 1985, Bijlage 2). Weliswaar wordt vastge
steld dat de agrarische im- en export meer dan in het verleden op lidstaten gericht is, maar de 
producten waarvoor een zware marktordening geldt, zijn juist in toenemende mate buiten de EU 
afgezet. De reden hiervoor ligt in de combinatie van het EU-landbouwbeleid en de sterke 
handelspositie van Nederland. Deze laatste is verbonden met de historie en met natuurlijke 
omstandigheden: de aanwezigheid van grote zeehavens bijvoorbeeld. Ook institutionele regelin
gen, zoals op agromonetair terrein, spelen hierin soms een rol (zie par. 5.4). 
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cultuurverschillen een belangrijke remmende rol. De omvang van de internationale 
migratie binnen de EU is tamelijk klein. Molle berekent dat het aandeel van buitenlandse 
EU-werknemers in de totale EU-werkgelegenheid in 1985 zo'n 2% was, en tussen 1973 
en 1985 eerder daalde dan steeg. 

Naast allerlei administratieve en culturele barrières speelt daarbij een rol dat het EU-
beleid feitelijk nooit gericht geweest is op het stimuleren van intra-EU-migratie als 
middel om tot economische groei te komen. Molle constateert dat juist veel instrumenten 
ingezet zijn om de werkgelegenheid naar de mensen te brengen, en niet het omgekeerde. 
Regionaal en plattelandsontwikkelingsbeleid vormen daar voorbeelden van, maar ook 
veel sociaal beleid is op te vatten als een rem op de arbeidsmobiliteit. 

Het vrije verkeer van kapitaal is in veel grotere mate bereikt. Bakker (1996, p. 8) stelt 
vast dat er momenteel sprake is van een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt, zij het dat 
het realiseren ervan meer tijd gekost heeft dan vooraf gedacht werd. De grootste 
vorderingen zijn gemaakt in de periode 1980-1994 (op.cit., p. 245). Wel bestaan er nog 
steeds kleinere verstoringen vanwege verschillen in belastingregimes (op.cit., pp. 207-
209), en in binnenlandse regelingen (op.cit., pp. 245-246). 

3.4 Institutionele versus economische integratie 

Bij het beoordelen van de mate van integratie in de EU is het zinvol onderscheid te 
maken tussen institutionele en economische integratie.47 Onder institutionele integratie 
verstaan we de situatie waarbij de regelgeving door overheden geen barrière (meer) 
vormt voor het vrij verkeer van producten, productiefactoren of personen. Behalve het 
ontbreken van grensbelemmeringen betekent dit ook de volledige harmonisatie van 

47 Het onderscheid tussen institutionele en economische integratie is belangrijk in praktische 
zin. Er kan uit afgeleid worden dat de economische winst die uit institutionele integratie 
voortvloeit maar beperkt hoeft te zijn, omdat ze afhankelijk is van de mate waarin er nog andere 
barrières bestaan. 

In theoretische zin is het verschil tussen beide vormen van integratie veel minder groot. 
Alle barrières die het economische verkeer ondervindt, van transport tot taal, zijn op te vatten als 
transactiekosten (het basisconcept van transactiekosten wordt beschreven in Williamson, 1979). 
Barrières die onneembaar zijn, zijn dan op te vatten als (oneindig) hoge transactiekosten, die de 
transactie onaantrekkelijk maken. Vermindering van de barrières, door wegenaanleg, uniforme
ring voor regels of het afschaffen van grenzen, werkt dan uit als een verlaging van de transactie
kosten. Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat de mogelijkheid gecreëerd wordt onvolledige 
afbraak van barrières te analyseren. Een ernstig probleem bij praktische toepassing van deze 
benadering is dat er nauwelijks informatie bestaat over de kosten die verbonden zijn met het 
bestaan van barrières van allerlei soort. Daarbij moet worden aangetekend dat de reductie van 
transactiekosten die met de slechting van belemmeringen gepaard, naar tijd, plaats en soort 
transactie kan verschillen. Operationalisatie van deze aanpak in verband met onze vraagstelling 
is dan ook nauwelijks mogelijk. 
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wetgeving en voorschriften. Tot volledige economische integratie hoeft dit niet te leiden. 
Onder volledige economische integratie verstaan we hier de situatie waarin het 
economisch verkeer in het geheel geen beperkingen ondervindt, anders dan van 
transportkosten. Het verkeer richt zich daarmee op kostenverschillen die ontstaan uit 
natuurlijke omstandigheden, technologisch niveau, schaalvoordelen en transportkosten. 
Deze vorm van integratie verschilt van institutionele integratie doordat niet slechts de 
overheidsvoorschriften, maar ook andere barrières afwezig zijn. Deze laatste omvatten 
taal- en cultuurverschillen, gebrek aan vertrouwen in handelspartners die ver weg 
gevestigd zijn, en bijvoorbeeld verschillen in handelsgebruiken, voorzover niet door 
wettelijke bepalingen veroorzaakt. Zodra er wel wezenlijke taal- en cultuurbarrières 
bestaan, zal volledige economische integratie niet bereikt worden. Zelfs bij afwezigheid 
van transportkosten zal in dat geval geen factorprijs-egalisatie hoeven op te treden. 
Immers, als de werkenden niet naar een ander taalgebied willen verhuizen of producten 
uit dat gebied lager waarderen, of extra moeite moeten doen om ze te kopen, kunnen 
ruimtelijke verschillen in factorprijzen optreden. 

Wanneer er wel een redelijke mate van institutionele integratie is, zullen de 
prijsniveaus in de verschillende gebieden wel meer en meer gelijke bewegingen vertonen 
(zie bijvoorbeeld Lutz, 1994). 

Nijkamp, Rietveld en Salomon (1990) geven een systematisch overzicht van barrières 
in communicatie. De conclusie uit de door hen behandelde literatuur is dat allerlei 
beperkingen, waaronder culturele en taalbarrières, tot een aanzienlijke vermindering van 
(economische) contacten tussen regio's kunnen leiden. De invloed van grenzen op allerlei 
vormen van communicatie verschilt per vorm van contact. Zo zullen grootschalige 
goederenstromen waarschijnlijk minder sterk door nationale grenzen beïnvloed worden 
dan zakenreizen (Boomsma en Oosterhaven, 1992), terwijl telefonische contacten tussen 
particulieren tamelijk gevoelig zijn voor landsgrenzen (Strijker en Deinum, 1992). De 
beperking die uitgaat van nationale grenzen, voor verschillende vormen van 
communicatie, kan substantieel zijn. Onderzoek van Haggett, Cliff and Frey (1977) toont 
aan dat een nationale grens, die tevens taalgrens is, het aantal (telefoon-) contacten per 
eenheid afstand met wel een factor 50 kan doen verminderen. Bij een nationale grens, die 
geen taal- of cultuurgrens is, is de daling veel kleiner (een factor 1,5). 

In de hiervoor aangehaalde onderzoeken wordt geen praktisch onderscheid gemaakt 
tussen institutionele belemmeringen zoals verschillen in regelgeving, muntsoorten, 
infrastructuur, alsmede belemmeringen verbonden met grenscontroles, en overige belem
meringen als taal, cultuur en historie. Deze laatste vormen van barrières, verder 
aangeduid als culturele barrières, zijn niet snel met regels en investeringen te slechten. 
Wel is te verwachten dat economische en juridische integratie op de langere termijn ook 
een verzachtende werking heeft op de culturele barrières. Het tempo waarin zich dit 
proces voltrekt is echter onduidelijk. Het feit dat Bröcker en Rohweder (1990) 
constateren dat het bestaan van voormalige koloniale banden tot op heden invloed heeft 
op internationale handelsstromen, suggereert dat we het over zeer langzame processen 
hebben. We kunnen derhalve vaststellen dat de invloed van een nationale grens op 
internationale contacten sterk kan verschillen (afhankelijk van de vraag of het ook een 
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taal- of cultuurgrens betreft), dat ze per soort communicatie verschilt, dat een deel niet 
direct met regels en investeringen te niet gedaan kan worden, maar hoe groot dat deel is, 
is onduidelijk. Wel zijn er aanwijzingen dat dit niet bekende deel op een onbekende, 
maar lange termijn in belang vermindert. 

De onduidelijke omvang en invloed van culturele barrières heeft klaarblijkelijk tot 
gevolg dat deze barrières in denken en doen rond de gemeenschappelijke markt van 
ondergeschikt belang geacht worden. De Cecchini-rapporten bijvoorbeeld, besteden 
vrijwel geen aandacht aan deze belemmeringen (Commission of the European 
Communities, 1988). Waar het gaat om de economische voordelen van de 
gemeenschappelijk markt, wordt daarmee een mogelijk grote teleurstelling gecreëerd. 

3.5 Conclusie 

Het voorgaande leidt, in samenhang met de uitkomsten van hoofdstuk 2, in de richting 
van de vaststelling dat zo'n veertig jaar Europese samenwerking geleid heeft tot een 
aanzienlijke mate van institutionele integratie. Ook is economische integratie opgetreden, 
maar verre van volledig. Cultuur- en taalgrenzen hebben weliswaar een minder 
uitgesproken karakter gekregen, maar spelen nog steeds een grote rol. Ze zorgen ervoor 
dat de economische winst die uit de institutionele integratie gehaald kon worden, ver 
onder het maximaal haalbare gebleven is. De op theoretische gronden af te leiden 
gevolgen van integratie, zoals die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, zullen 
in de praktijk dus maar zeer ten dele opgetreden zijn. Wel is duidelijk dat juist voor 
landbouwproducten een sterke protectie tegen invoer uit derde landen gehandhaafd is. 
Ook is de eenheid van markten voor landbouwproducten gedurig doorbroken door het 
gevoerde landbouwbeleid. 
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4 THEORETISCHE INVLOED VAN INTEGRATIE EN GROEI OP DE 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUW 

4.1 Inleiding 

In het inleidende hoofdstuk is aangegeven dat de positie van de landbouwsector in de EU 
in de voorbije decennia onder meer beïnvloed is door het proces van economische 
integratie, door het daarmee verbonden landbouwbeleid en door de economische groei 
die opgetreden is. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat in theoretische zin de invloed is 
van integratie en groei op de landbouw. Ook komt de positie van het platteland kort aan 
de orde. De invloed van het gevoerde landbouwbeleid wordt separaat behandeld in 
hoofdstuk 5. 

Integratie is te beschouwen als het wegnemen van barrières. Het betreft dan het 
verminderen van barrières tussen regio's op het terrein van de handel (institutionele 
integratie), maar ook meer algemeen in de vorm van het verbeteren van de contact-
mogelijkheden. Bij dat laatste valt te denken aan de toename van de talenkennis, en de 
internationalisering van het nieuws (Strijker en Deinum, 1992). In hoofdstuk 2 en 3 is al 
aangegeven dat de vorming van de EU primair gevolgen gehad heeft voor de 
institutionele integratie. Andere barrières dan vanuit handels- en economisch beleid 
verdwijnen slechts mondjesmaat. 

Om de invloed van integratie en groei te analyseren worden eerst de belangrijkste 
locatiefactoren voor de landbouw geïnventariseerd (par. 4.2). De theoretische invloed 
van economische integratie op de ruimtelijke verdeling (par. 4.3) wordt vanuit meerdere 
gezichtspunten benaderd. Het betreft dan de neo-klassieke aanpak, de neo-Keynesiaanse 
benadering, alsmede de daarop voortbouwende moderne handelstheorie (de "nieuwe 
geografie"). De vraag die centraal staat is in hoeverre economische integratie leidt naar 
ruimtelijke concentratie van de agrarische productie in het verband van de EU. De 
verschillende theoretische concepten hebben betrekking op de locatie van bedrijvigheid. 
Aan de specifieke karakteristieken van de landbouw (de grote rol van de productiefactor 
grond, en de daarmee verbonden variatie in grondproductiviteit, het gezinsbedrijven-
karakter) wordt daarin veelal geen aandacht besteed. Dit is in het bijzonder een probleem 
bij de moderne handelstheorie. In dat concept is de landbouw opgenomen als een soort 
van "countervailing power" tegen een tendens van volledige geografische concentratie 
van de bedrijvigheid en de bevolking. Aangegeven zal worden hoe op dit punt het 
concept meer realistisch te maken is. 

Vervolgens wordt ingegaan op de positie van de landbouwsector in een situatie van 
algemene economische groei. 

Een eenduidige conclusie over de mate waarin integratie en economische groei in de 
maatschappij als geheel tot geografische concentratie van de landbouwproductie leiden is 
uit de verschillende concepten niet af te leiden. Wel zijn de aanwijzingen voor 
concentratie groter dan die voor de-concentratie. Dit uiteraard mede in afhankelijkheid 
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van het ruimtebeslag en de mate van grondgebondenheid van de verschillende agrarische 
activiteiten. 

In het geval van de landbouwsector in de EU is de vraag in welke mate het landbouw
beleid invloed gehad kan hebben op de ruimtelijke structuur van de landbouwproductie. 
Die vraag komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

. . . . . 48 

4.2 Locatie van agrarische activiteiten 

4.2.1 Locatiefactoren 

Voor het bepalen van de mogelijke gevolgen van integratie en groei voor de ruimtelijke 
verdeling van de landbouw is het noodzakelijk de factoren te bepalen die als zodanig van 
invloed zijn op de locatie van agrarische activiteiten. 

Een (positieve) vestigingsplaatsfactor kunnen we definiëren als "een scherp 
afgebakend kostenvoordeel dat inherent is aan de geografische locatie van een vestiging" 
(Post et al., 1987, p. 16). Locatiefactoren kunnen op velerlei wijzen ingedeeld worden, 
afhankelijk van bijvoorbeeld het stadium van ontwikkeling van de te bestuderen 
economie en ook afhankelijk van wat men precies wil onderzoeken. Zo komt De Veer 
(geciteerd in Post et al., 1987, p. 16) tot de volgende indeling, bruikbaar voor analyse van 
de agrarische bedrijfstak: 
1. comparatieve kostenvoordelen, waarbij gedacht moet worden aan de fysieke 

productie-omstandigheden, prijsverhoudingen tussen productiefactoren en factoren 
als opleidingsniveau en bekwaamheden; 

2. transportkosten. Als deze hoog zijn in verhouding tot de waarde van het geprodu
ceerde product, zal het effect van comparatieve kostenvoordelen zich tot een kleiner 
gebied uitstrekken; 

3. schaalvoordelen. Deze kunnen onderscheiden worden in statische en dynamische 
schaalvoordelen. Bij statische schaalvoordelen wordt gedacht aan de voordelen die 
samenhangen met de omvang van het afzetgebied. Bij dynamische schaalvoordelen 
gaat het om de voordelen van ruimere ervaring met een bepaald productieproces, 
waar in het verleden een bepaalde bedrijfstak eerder tot ontwikkeling kwam. 

Vermaat (1969) komt tot een op het eerste gezicht wat andere indeling. Hij onderscheidt 
een zevental locatiefactoren, welke weer naar verschillende gezichtspunten in te delen 
zijn. Zo kan men onderscheid maken tussen factoren met een algemeen lokaliserende 
werking en factoren die slechts aanleiding geven tot bepaalde specifieke vestigings
plaatstendenties. Bij de eerste kan men denken aan transportkostenverschillen, bij de 
tweede aan lokale belemmeringen van vestiging, zoals plaatselijke verordeningen. Een 
tweede onderscheiding is die tussen factoren die een regionale lokalisering bewerk
stelligen en factoren die binnen de regio agglomererende of deglomererende tendenties 

' Gebaseerd op en ten dele overgenomen uit Post et al., 1987, hoofdstuk 1. 
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veroorzaken. Een derde onderscheid kan gemaakt worden tussen natuurlijk-technische 
factoren en economisch-maatschappelijke factoren. 

De zeven door Vermaat onderscheiden vestigingsplaatsfactoren zijn: 
1. Kosten verbonden met het overwinnen van de factor afstand. 

Het betreft transportkosten en bijvoorbeeld kosten verbonden met de behoefte aan 
communicatie. Daarbij is de afgelopen decennia een verschuiving opgetreden tussen 
deze twee soorten kosten. Als aandeel van de waarde van het eindproduct zijn in de 
landbouw waarschijnlijk de transportkosten gedaald en de overige communicatie
kosten toegenomen; 

2. Natuurlijke omstandigheden-
Voor de Nederlandse landbouw is de invloed van die natuurlijke omstandigheden op 
de locatie in de loop der tijd afgenomen. Voor een deel is dit veroorzaakt doordat de 
natuurlijke omstandigheden voor een deel "maakbaar" bleken. Cultuur-technisch 
ingegrepen, verbetering van de waterhuishouding, grondverbetering, drainage, 
beregening, plantenveredeling, kunstmest en bestrijdingsmiddelen hebben ervoor 
gezorgd dat een toenemend deel van de landbouwactiviteiten zonder veel problemen 
op vrijwel elke grondsoort in vrijwel elke regio plaats kan vinden. In Europees 
verband is de invloed van natuurlijke omstandigheden op de locatie van de agrarische 
productie ongetwijfeld ook afgenomen, zij het waarschijnlijk wat minder dan in 
Nederland, waar vrijwel het hele agrarische gebied door ruilverkaveling, 
waterbeheersing en aanleg van infrastructuur aangepast is aan de vereisten van een 
rationele productie. In de meeste andere lidstaten is dat instrumentarium ook ingezet, 
maar minder uitgebreid (zie bijvoorbeeld Strijker, 1982b voor een overzicht van de 
ruilverkavelingsactiviteiten in West-Duitsland). In de zuidelijke delen van de EU is 
door het vergroten van de beschikbaarheid van water (irrigatie) de druk van de 
natuurlijke omstandigheden verminderd; 

3. Beschikbaarheid van productiefactoren en productiemiddelen-
Bepaald door schaarste, vraag en mobiliteit, hebben productiemiddelen een regionale 
prijs. Onder deze beschikbaarheden kan men ook vatten de mate waarin het mogelijk 
is tegen lage kosten productiefactoren naar een bepaalde regio te trekken; 

4. Institutionele f actoren-
Hierbij kunnen we denken aan zaken als marktvorm, belastingstelsel en overheids
regels met betrekking tot het milieu. De institutionele factoren, in het bijzonder het 
gevoerde landbouwbeleid en het agromonetaire beleid, krijgen in dit onderzoek veel 
aandacht (hoofdstukken 2, 5 en 6); 

5. Stand van de techniek . 

49 In dit proefschrift worden techniek en technologie, respectievelijk technische en technologi
sche verandering door elkaar heen gebruikt. In de daarop gerichte literatuur wordt de term 
technologie doorgaans gebruikt voor "de verzameling van beschikbare technieken". De term 
techniek wordt dan gebruikt voor de "feitelijk toegepaste productiewijze" (zie Rutten, 1989, 
p. 16-17). 
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Aan de ene kant speelt hierin mee de stand van de beschikbare techniek (know-how) 
in een regio, aan de andere kant kunnen de in een bepaalde bedrijfstak gebruikte 
technieken in de loop der tijd veranderen, en daarmee de locationele eisen van die 
bedrijfstak. Het betreft dan onder meer de gevolgen van de informatisering van 
bedrijven voor de optimale locatie (zie onder meer Kamann, 1986). Ook de 
vorderingen op het terrein van de plantenveredeling spelen hierin een rol; 

6. Agglomeratie en deglomeratie. 
Beide tendenties kunnen positieve en negatieve effecten hebben, waarbij gedacht kan 
worden aan schaalvoordelen, verkeerscongestie, goedkope grond of excentrische 
ligging met hoge transportkosten. Aan deze factoren zal in het vervolg van dit 
onderzoek aandacht worden besteed omdat de mate van en de verandering in 
concentratie een belangrijk element is in het ruimtegebruik; 

7. Algemeen-economische omstandigheden. 
Deze zitten in belangrijke mate al verweven in de hiervoor genoemde vestigings
plaatsfactoren. Een specifiek element is de vraag naar een bepaald product, die 
regionaal meer of minder omvangrijk kan zijn als gevolg van het niveau van het 
regionale inkomen of regionale preferenties. Daarenboven bepaalt het niveau van 
economische ontwikkeling in sterke mate in hoeverre de bovenstaande vestigings
plaatsfactoren meer of minder belangrijk zijn. 

Vermaat wijst terecht op de invloed van de factor tijd op de hiervoor genoemde punten. 
In een bepaalde periode kan de invloed van de verschillende locatiefactoren op de 
uiteindelijke locatie heel anders zijn dan in een andere periode. De beste vestigingsplaats 
van een zekere economische activiteit kan daardoor in de loop der tijd verschuiven. 

In de meer primitieve stadia van landbouw is de factor "natuurlijke omstandigheden" 
vaak van doorslaggevend belang, zowel bij de keuze tussen landbouw en niet-landbouw 
als bij het bepalen van de vestigingsplaats van een bepaalde landbouwactiviteit: 
graanteelt, schapenhouderij, tuinbouw, etc. Naarmate de landbouw een meer industrieel 
karakter krijgt wordt de invloed van de factoren "natuurlijke omstandigheden" meer en 
meer maakbaar. Ook gaat dan de kwaliteit van de infrastructuur en "stand der techniek", 
waarbij vooral zaken als know-how en de beschikbaarheid van gespecialiseerde 
ondersteunende diensten belangrijk zijn (voorlichting, veilingwezen), een rol spelen 
(Strijker en De Veer, 1988, p. 34-35). Ook de algemene economische ontwikkeling van 
een gebied is daarbij belangrijk, waarbij we kunnen denken aan de beroepskansen buiten 
de landbouw en de mogelijkheden voor een aanvullend inkomen buiten de landbouw. 

De verdere ontwikkeling van een activiteit in een gebied is van een aantal factoren 
afhankelijk. Het zal duidelijk zijn dat ook hierbij de vestigingsplaatsfactoren weer een rol 
spelen. Deze zijn te beschouwen als externe factoren. De op een zeker moment in een 
gebied aanwezige activiteiten hebben ook invloed op de mogelijkheden tot verdere 
ontwikkeling en concentratie. Afhankelijk van het feit of die factoren geheel of slechts 
gedeeltelijk bepaald worden door de betreffende activiteit worden ze aangeduid als 
interne of semi-externe factoren. Als voorbeeld van de eerste kan de invloed van de 
landbouwstructuur in de uitgangssituatie op de verdere bedrijfsontwikkeling genoemd 
worden, als voorbeeld van de tweede de regionale organisatie van toelevering en afzet. 

54 



THEORETISCHE INVLOED OP DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

4.2.2 Agribusinesscomplexen 

Geconcentreerde agrarische productie kàn resulteren in het ontstaan van een duidelijk 
agribusinesscomplex. Het is te beschouwen als de invulling voor de landbouw van het 
begrip "cluster", zoals dat door Porter (1990) gehanteerd wordt. Porter beschouwt het 
voorkomen van clusters (van bedrijven) als een belangrijke factor voor de internationale 
concurrentiepositie van een land. Het kan evengoed gezien worden als belangrijke 
determinant voor de interregionale concurrentiepostie van een regio. 

Het gebruik van het begrip "agribusinesscomplex" in de analyse van de ruimtelijke 
consequenties van de toekomstige ontwikkeling van de landbouw en alles wat daarmee 
verbonden is, vergt een afpaling van het begrip. Voor het begrip "agribusinesscomplex" 
in de meest algemene vorm zijn verschillende definities in omloop. Cardol en Maas 
(1982) hanteren als definitie: "De verzameling activiteiten die gericht is op het 
produceren en distribueren van inputs voor agrarische bedrijven, op het productieproces 
van de agrarische bedrijven zelf en op het distribueren van de agrarische output, al of niet 
nadat deze is be- of verwerkt." Het hanteren van deze definitie houdt in dat het agribusi
nesscomplex beperkt wordt tot de onderdelen van de productiekolom (verticale 
verbanden). Horizontale verbanden tussen productiekolommen worden daarmee buiten 
beschouwing gelaten. Als voorbeeld nemen we de productie van fabrieksaardappelen 
door de landbouw. De toelevering aan de landbouw (pootgoed, financiële diensten etc.) 
behoort tot het agribusinesscomplex. Ook de verwerkende fase (de 
aardappelmeelindustrie) behoort tot het complex. De niet-agrarische toeleveringen aan 
de aardappelmeelindustrie (machines, financiële diensten etc.) worden echter niet tot het 
agribusinesscomplex gerekend. 

Soms wordt een nadere inperking op deze definitie gemaakt, door een kwantitatief 
element toe te voegen. Het betreft dan de relaties tussen de landbouwsector en 
toeleverende en verwerkende bedrijven, die in die optiek een bepaald minimum aandeel 
in de omzet van die bedrijven moeten hebben, willen zij tot het complex gerekend 
worden. Een toevoeging in die vorm is niet zo zinvol, omdat de geldwaarde van een 
relatie weinig hoeft te zeggen over de mate van verwevenheid. Een naar geldwaarde 
gemeten belangrijke relatie kan soms makkelijk vervangbaar zijn, terwijl een naar 
waarde gemeten vrij kleine relatie een essentieel element voor een complex kan 
betekenen. 

In een wat ander verband (sectorstructuuronderzoek) wordt daarom soms de term 
vervlechtingsconglomeraat gebruikt: economische activiteiten die op basis van één of 
meer gemeenschappelijke kenmerken als functionele eenheid kunnen worden beschouwd 
(Roelandt, 1986, p. 93 e.V.). In de definitie van Cardol en Maas wordt alles dat op een of 
andere manier direct verbonden is met de betreffende agrarische productie tot het 
complex gerekend, terwijl Roelandt het complex beperkt tot de elementen die een 
functioneel verband met elkaar hebben (met elkaar vervlochten zijn). Een ander 
probleem is dat binnen onze westerse ("complexe") samenleving elke plantaardige teelt 
of dierlijke productietak als het centrum van een agribusinesscomplex opgevat zou 
kunnen worden. Toch zal niet in alle gevallen sprake zijn van een "conglomeraat": een 
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min of meer op zichzelf staande eenheid. Er is sprake van zo'n "conglomeraat" als de 
verschillende onderdelen vooral van elkaar afhankelijk zijn. Als dat niet het geval is, en 
er dus vooral sterke afhankelijkheidsrelaties met elementen van andere complexen 
bestaan, dan is er wellicht sprake van een groter, overkoepelend complex. Het is zinvol 
de term agribusinesscomplex voor zo'n overkoepeling te reserveren en daarbinnen van 
subcomplexen te spreken. Als definitie van de term agribusinesscomplex wordt daarom 
hier gehanteerd: 

een verzameling verticaal samenhangende economische activiteiten verbonden 
met de productie, verwerking en afzet van een agrarisch product of een groep van 
agrarische producten, met inbegrip van de met de agrarische productie 
samenhangende toeleverende en dienstverlenende bedrijven, waarbij de samenstel
lende bedrijven in de eerste plaats relaties met elkaar onderhouden. 

Een tweede begrip, dat in het kader van dit onderzoek van belang is, is "geografische 
agribusinesscomplex": 

een agribusinesscomplex, waarbij de locatie van de verticaal samenhangende 
activiteiten gekenmerkt wordt door een onderling afhankelijke regionale concentratie. 

Tenslotte wordt de term "self-sustaining agribusinesscomplex" gebruikt voor een 
geografische agribusinesscomplex dat belangrijke, zichzelf in stand houdende of zichzelf 
versterkende elementen bevat. In dat geval gaat het om een complex van activiteiten dat 
zijn eigen locatievoordelen schept of in stand houdt. 

Het integraal identificeren van de geografische agribusinesscomplexen in de EU is een 
werk dat tot op heden door niemand uitgevoerd is. Wel zijn verschillende case-studies 
uitgevoerd (zie o.m. Kamann en Strijker, 1992,1993 en 1995; Bolsius, 1993). 

Het ligt buiten het bereik van dit proefschrift om op zoek te gaan naar "de Europese 
agribusinesscomplexen". Het bestaan van een zekere mate van ruimtelijke concentratie 
van een teelt kan een belangrijke aanwijzing zijn voor het bestaan van een geografisch 
complex. In par. 6.4 wordt daarom de ontwikkeling die concentratiegebieden in de EU 
doorgemaakt hebben tussen 1950-1953 en 1989-1992 in beeld gebracht. 

Het bestaan van een complex kan ertoe leiden dat het betreffende gebied steeds meer 
primaire productie aantrekt: een tendens tot ruimtelijke concentratie. Het kan er ook toe 
leiden dat een logische ruimtelijke herschikking van de primaire landbouw, met als 
oorzaak bijvoorbeeld economische integratie, niet tot stand komt, doordat het complex in 
staat is locatienadelen van de primaire productie te compenseren. Dat kan leiden tot het 
in stand houden van een ruimtelijke verdeling die vanuit andere locationele 
perspectieven niet te verklaren is. Ruimtelijke concentratie van de landbouwproductie in 
een agribusinesscomplex is overigens voor grondgebonden producties maar beperkt 
mogelijk; voor niet-grondgebonden producties is zoiets eenvoudiger voor te stellen. Iets 
dergelijks geldt voor producties die, ten opzichte van de totale oppervlakte cultuurgrond 
van de EU, maar weinig ruimte vragen ( zie ook par. 6.3.5). 
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4.3 Integratie en de ruimtelijke verdeling van sectoren 

4.3.1 De neo-klassieke aanpak 

Het effect van economische integratie op de ruimtelijke verdeling van de sectoren is in 
de standaard neo-klassieke theorie afhankelijk van de mate van mobiliteit van 
productiefactoren en van eindproducten. In de situatie zonder integratie is mobiliteit over 
de grenzen heen afwezig. De productie-omvang is afhankelijk van de beschikbaarheid 
van productiefactoren en de gegeven productietechniek. Economische integratie wordt 
vervolgens benaderd als het ontstaan van mobiliteit over de grenzen heen. 

De eenvoudigste vorm van het neo-klassieke model gaat uit van een homogeen 
product, twee productiefactoren (K en N, bijvoorbeeld kapitaal en arbeid), afwezigheid 
van schaalvoordelen in de productie, twee regio's (a en b), en een gegeven vraag. De 
regio's verschillen in de relatieve beschikbaarheid van K en N. Als Ka/Na > Kb/Nb zal 
bij vrijhandel zonder transportkosten de prijs van het eindproduct in beide regio's gelijk 
zijn. De opbrengst r van K zal in eerste instantie relatief lager zijn in a, en de opbrengst 
w van N relatief hoger: ra < rb en wa > wb. Dit leidt tot verplaatsing van K uit a naar b 
en van N uit b naar a tot de ra = rb en wa = wb vanwege Ka/Na = Kb/Nb. De stap naar 
een groeimodel is gemaakt als we veronderstellen dat het verschil in beschikbaarheid van 
productiefactoren voortkomt uit ongelijke groeivoeten voor K of N in de regio's. De 
tendens is evenwicht; de motor daarachter is migratie van productiefactoren vanwege 
initiële regionale beloningsverschillen. 

Als het model uitgebreid wordt met een tweede product, en volledig kosteloze mobiliteit 
van eindproducten aangenomen wordt, kan ook evenwicht ontstaan wanneer er geen 
sprake is van mobiliteit van de productiefactoren. Uitgangspunt is nog steeds dat de 
vraag gegeven is. We zijn dan terechtgekomen bij de theorie van Heckscher-Ohlin die 
internationale handel verklaart uit verschillen in beschikbaarheid van productiefactoren. 
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of productiefactoren dan wel eindproducten 
mobiel(er) zijn, zijn de uitkomsten van het model verschillend. Dit is als volgt in te zien. 
We gaan uit van de producten X en Y, waarbij de productie van X relatief veel K vergt, 
en die van Y veel N. We nemen wederom aan dat in de startsituatie geldt Ka/Na > 
Kb/Nb. Als de vraagstructuur in beide regio's gelijk is, zal, in autarkie, product X in 
regio a relatief goedkoop zijn. In gebied a zal K relatief goedkoop zijn. Als producten 
mobiel zijn zal a zich specialiseren in het goed X waarvoor immers relatief veel K 
benodigd is, en b in Y. De prijsverhouding tussen product X en product Y zal, als gevolg 
van handel, in beide regio's gelijk worden. De beloningsvoeten (r en w) voor K en N 
worden in beide regio's ook gelijk. De behoefte aan X en Y wordt bevredigd door 
interregionale ruil van X en Y. Kortom, specialisatie als gevolg van vrije handel en 
ongelijke beschikbaarheid van productiefactoren, bij gelijke regionale preferenties. Bij 
ongelijke vraagstructuren in de beide regio's is het niet zeker dat de K-rijke regio zich 
specialiseert in het K-intensieve product. Als er aan de vraagkant in de K-rijke regio a 
een sterke voorkeur is voor het N-intensieve product Y en in regio b juist een sterke 
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voorkeur voor het K-intensieve product, zal het specialisatiepatroon omdraaien. Regio a 
gaat bij het ontstaan van een situatie van vrijhandel dan het N-intensieve product 
exporteren, en b het K-intensieve product. 

Als niet de eindproducten, maar de productiefactoren mobiel zijn, zal de productiefactor 
K van a naar b migreren en N van b naar a. Dit gaat door tot beide regio's dezelfde 
relatieve beschikbaarheid van productiefactoren hebben en allebei in hun eigen behoefte 
aan X en Y voorzien. De beloningsvoeten voor K en N worden gelijk. In dit geval is er 
sprake van egalisatie van de regionale productiestructuren, en dus niet van specialisatie, 
wederom bij gelijke preferenties. 

Bij autonome en neutrale technische ontwikkeling die verschilt tussen regio's, kan de 
economische groei van regio's gaan verschillen. De beloning van de productiefactoren 
gaat dan verschillen tussen regio's, waaruit een doorgaande migratie van arbeid en 
kapitaal van de ene naar de andere regio kan ontstaan. Ook kan een doorgaande 
handelsstroom in eindproducten de andere kant op ontstaan. Duidelijk is dat op deze 
wijze een sterke concentratie van economische activiteit in een enkele regio kan 
ontstaan. Deze kan volgens andere theoretische concepten (schaalvoordelen, zie hierna) 
verder gestimuleerd worden door positieve agglomeratie-effecten (zoals 
complexvorming), of juist afgeremd worden door negatieve agglomeratie-effecten (zoals 
congestie). 

Uit het voorgaande blijkt dat bij gedeeltelijke mobiliteit uit de neo-klassieke theorie niet 
zonder meer is af te leiden of er een tendens tot regionale concentratie bestaat, dan wel of 
juist uniformering van regionale productiestructuren optreedt. 
Wel is duidelijk dat als geen enkele distorsie optreedt in mobiliteit en markt, optimale 
allocatie conform Pareto ontstaat die gepaard gaat met, in principe, gedeeltelijke 
specialisatie. 

Een ernstig probleem dat kleeft aan de neo-klassieke aanpak, gecentreerd rond 
Heckscher-Ohlin als het om interregionale handel en specialisatie gaat, is dat gebruik 
gemaakt wordt van vergaande veronderstellingen. Het betreft met name de afwezigheid 
van schaalvoordelen, en volledige mededinging als marktvorm. Voor een theorie die een 
verklaring moet bieden voor de effecten van Europese integratie, waarin schaalvoordelen 
een rol spelen, en andere marktvormen dominant zijn, biedt dit weinig 
aanknopingspunten. Dat de handels- en specialisatiepatronen daarnaast beïnvloed 
kunnen worden door regionaal sterk verschillende vraagstructuren, is een extra 
complicatie. 

4.3.2 Neo-Keynesiaanse benaderingen 

Vraag-aspecten en schaalvoordelen spelen van oudsher wel een bepalende rol in neo-
Keynesiaanse theorieën. Omdat de verschillende theoretische inzichten een zekere mate 
van complementariteit vertonen (vgl. ook Armstrong en Taylor, 1985, p. 52), is het 
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overigens niet helemaal zuiver de neo-klassieke en de neo-Keynesiaanse aanpak van 
regionale groei als volledig concurrerend te beschouwen. Niettemin worden beide 
concepten hier gescheiden van elkaar behandeld. 

De neo-Keynesiaanse benadering is de verzamelnaam voor een aantal - onderling 
sterk verschillende - aanpakken. De overeenkomst is de aandacht voor de vraagkant van 
de economie. Dat kan de interne regionale vraag zijn, maar vooral ook de externe vraag, 
de vraag naar regionale exportproducten. Een eerste benadering binnen deze categorie is 
de export-basistheorie. In de export-basistheorie worden twee soorten activiteiten 
onderscheiden: stuwende en verzorgende. Stuwende activiteiten worden doorgaans 
gelijkgesteld aan de omvang van de export naar buiten de regio. Traditioneel stelt deze 
theorie de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen centraal, gekoppeld aan een 
toename van de extra-regionale vraag naar de producten die met die hulpbronnen 
voortgebracht kunnen worden. Te denken valt aan een toenemende vraag - buiten de 
regio - naar landbouwproducten en het effect daarvan op een regio met goede landbouw
grond, of een goede agrarische productiestructuur. De groei wordt vervolgens vergroot 
door de multiplierwerking van de economische activiteit op de verzorgende sectoren. 

Het verklaren van verschillen in het tempo van economische groei tussen regio's met 
behulp van de export-basistheorie loopt al snel uit in een verwijzing naar autonome 
ontwikkelingen in de nationale economie, in het buitenland of op de wereldmarkt. De 
verdere uitwerking van de gevolgen van de exogene verandering kan overigens uiterst 
gedetailleerd zijn en beleidsmatig hoogst relevant, zeker als voor- en achterwaartse 
effecten in de beschouwing betrokken worden. 

Verwant aan de gedachte achter de export-basistheorie zijn theorieën, gebaseerd op 
het werk van Kaldor en zoals uitgewerkt in bijvoorbeeld Dixon en Thirlwall (1975). 
Kaldor benadrukt de invloed van schaalvoordelen op de relatieve economische groei van 
regio's. Dixon en Thirlwall bouwen deze notie in hun model in door gebruik te maken 
van de Wet van Verdoorn. De Wet van Verdoorn houdt in dat de groei van de 
arbeidsproductiviteit deels bepaald wordt door de groeivoet van de (regionale) productie. 
Hoe sneller de groei van de regionale productie, hoe hoger de productiviteit en des te 
concurrerender de regio haar producten aan kan bieden, met verdere groei als gevolg. 
Dixon en Thirlwall gebruiken een exogene toename van de exportvraag naar producten 
van de regio als beginpunt. De toenemende productie leidt tot productiviteitsgroei en tot 
toenemende internationale concurrentiekracht, waardoor de regio verder kan groeien. 

De rol van technische vooruitgang is doorslaggevend in dit soort modellen. Kaldor 
legt een directe relatie tussen investeringen en technische vooruitgang: induced 
(embodied) technical progress. We raken daarmee aan een terrein van economische 
ontwikkelingstheorieën waar geïnduceerde technische vooruitgang centraal staat. 
Relevant voor ons onderwerp is daarbij met name de agrarische ontwikkelingstheorie 
van Hayami en Ruttan (1971). Zij stellen dat technische ontwikkeling zich richt op 
vervanging van diè productiefactoren die relatief schaars zijn. Dat betekent dat in regio's 
waar arbeid schaars is de technische ontwikkeling zich richt op arbeidsbesparende 
technieken (mechanisatie) en daar waar grond schaars is zal grond vooral beter benut 
gaan worden (chemisch-biologische ontwikkelingen (Rutten, 1989)). Een en hetzelfde 
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product kan zodoende in verschillende gebieden op heel verschillende wijzen 
concurrerend voortgebracht worden. De mate waarin een regio technische verbeteringen 
door kan voeren - op basis van informatie, human resources', economische en politieke 
stabiliteit - is dan bepalend voor de concurrentiekracht van de regio. Als vervolgens 
schaalvoordelen voor verdere productiviteitsstijging en kostprijsverlaging zorgdragen 
(Dixon en Thirlwall), kunnen sterk verschillende ontwikkelingsniveaus en -patronen 
ontstaan. 

De aanpak van Kaldor vertoont ook overeenkomsten met de theorie van de 
cumulatieve causatie, zoals ontwikkeld door Myrdal (1957). Het mechanisme dat 
technische ontwikkeling tot stand brengt verschilt echter. Waar de hiervoor genoemde 
auteurs de schaarsteverhoudingen van productiefactoren als drijfveer achter technische 
vernieuwing en productiviteitsverhoging zien, stelt Myrdal de doorgaande groei 
afhankelijk van de stijging van de inkomens, die leiden tot hogere belastingopbrengsten 
en daarmee tot de mogelijkheid extra te investeren in infrastructuur. De regio wordt 
daarmee, vanwege lagere productiekosten, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
nieuwe industrieën, waarmee het voorgaande proces versterkt wordt. Een vergelijkbare 
beweging ontstaat in de zienswijze van Myrdal via de toenemende politieke invloed van 
groeiende regio's. Die politieke invloed biedt mogelijkheden een toenemend deel van de 
nationale overheidsbestedingen naar de betreffende regio's toe te sluizen. In de 
redenering van Myrdal gaat het in feite om het bestaan van externe schaalvoordelen in 
één of andere vorm. 

4.3.3 De moderne handelstheorie 

In de moderne handelstheorie gaat het vooral om de karakteristieken van de betrokken 
producten, alsmede interne en externe schaalvoordelen. De marktvorm is onvolkomen 
concurrentie, veelal oligopolie. Als interne schaalvoordelen belangrijk zijn, verschuift de 
nadruk van de internationale handel van inter-industrie naar intra-industrie. Dat laatste 
houdt in dat één en dezelfde sector in verschillende landen kan voorkomen, waarbij in 
elk land een vergelijkbaar, maar niet identiek, product gemaakt wordt. Landen handelen 
over en weer in deze productvariëteiten. Het gevolg is dat, op het niveau van sectoren, 
marktintegratie niet hoeft te leiden tot ruimtelijke concentratie van de productie. Op het 
niveau van de variëteiten zal dat wel het geval zijn. Voor landbouwproducten, die meer 
dan producten van sommige andere sectoren een homogeen karakter hebben, terwijl 
interne schaalvoordelen vaak maar een beperkte rol spelen, gaat deze benadering niet 
zonder meer op. Dat wordt anders als de toeleverende en verwerkende industrie in de 
beschouwing betrokken worden. In die industrieën kunnen interne schaalvoordelen wel 
een voorname rol spelen. Via externe schaalvoordelen kan de locatie van de productie 
van agrarische producten dan beïnvloed worden via de vorming van geografische 
agribusinesscomplexen (par. 4.2.2), waarbij soms de nabijheid van afzetgebieden, maar 
vaak de aanwezigheid van grondstoffen, bepalend is voor de locatie. 

Externe schaalvoordelen spelen een voorname rol in de uitwerking van de 
handelstheorie zoals op gang gebracht door Paul Krugman. Krugman gebruikt regionaal-
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economische noties voor het opbouwen van een locatietheorie (zie bijvoorbeeld 
Krugman, 1991). Uitgangspunten van deze theorie zijn schaalvoordelen, transportkosten, 
en onvolledige mededinging als marktvorm. Ze past daarmee in de hiervoor beschreven 
neo-Keynesiaanse lijn. De schaalvoordelen uiten zich in positieve agglomeratie-effecten, 
met transportkosten als rem. In de operationalisatie van zijn theorie zijn alle bedrijven 
even groot en produceren ze variëteiten van het consumentenproduct. Tussen die 
variëteiten is aan de vraagzijde substitutie mogelijk. Consumenten migreren naar de 
plaats met de grootste diversiteit in het aanbod, bedrijven gaan naar die plaats vanwege 
de grotere vraag. De beweging wordt geremd door transportkosten. Om consumenten die 
niet kunnen verhuizen, vanwege de locatie-gebondenheid van hun activiteit, van consu
mentenproducten te voorzien, kan het aantrekkelijk zijn een andere bedrijfslocatie te 
kiezen dan de centrale. De omvang van de transportkosten is dan bepalend voor het 
antwoord op de vraag of regionale concentratie plaatsvindt, of dat juist een egalitaire 
productiestructuur ontstaat. Schaalvoordelen komen in dit type model niet tot uiting via 
grotere bedrijven, maar via het feit dat consumenten een positief nut ontlenen aan de be
schikbaarheid van meer variëteiten. Consumenten hebben daarmee een prikkel tot 
verhuizen naar de plaats waar veel bedrijven zitten, aldus de marktvraag ter plaatse 
vergrotend. Met de theorie valt, op dezelfde wijze als bij de voorgaande theorieën, na te 
gaan wat het effect van integratie van gebieden zal zijn. Het weghalen van barrières leidt 
tot grotere marktgebieden en zal in principe leiden tot toenemende ruimtelijke 
concentratie van economische activiteiten, omdat integratie te interpreteren is als een 
verlaging van transportkosten over grenzen heen. 

Een probleem bij deze op zichzelf aantrekkelijke theorie is dat juist landbouwers en 
landbouwproducten op een nogal merkwaardige manier opgenomen zijn. Uitgangspunt 
bij Krugman is dat de boerenbevolking gelijkelijk gespreid is over de totale ruimte, dat 
ze tegen gegeven kosten produceert (dus geen schaalvoordelen in die sector), en dat de 
transportkosten van landbouwproducten nul zijn. Het verwijderen van barrières heeft 
daarmee geen invloed op de locatie van boeren en landbouwproducten. De vooronder
stellingen over de landbouwsector zijn dus weinig realistisch. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de aanname dat er geen transportkosten bestaan voor landbouwproducten. Het 
model wordt echter niet fundamenteel anders als verondersteld wordt dat er wel degelijk 
kosten verbonden zijn aan het transporteren van landbouwproducten (zie bijvoorbeeld 
Fujita and Krugman, 1995, p. 509 e.V.). 

Ook de aanname dat de omvang van de boerenbevolking, de grondproductiviteit en 
dus dat de man-landverhouding50 constant zijn, is simplistisch. In de praktijk kan door 
veranderende schaarste-verhoudingen tussen productiefactoren de grondproductiviteit 
veranderen. De veranderende schaarste-verhoudingen kunnen veroorzaakt worden door 
een overgang van agrarisch werkenden naar de industrie, of door het ontstaan van niet-
agrarische vraag naar landbouwgrond. De sterk vereenvoudigende uitgangspunten zijn te 
ondervangen door landbouwproducten en -productie meer te behandelen als variëteiten 

50 De term "man" kan hier zowel op mannen als vrouwen slaan. "Mens-landverhouding" is 
wellicht juister, maar niet gebruikelijk. 
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van industrieproducten. Het model verliest dan echter de tegenkracht tegen volledige 
concentratie. Die wordt immers gevormd door de grondgebonden boerenbevolking die 
met industrieproducten bediend moet worden. 

Los van de rigide behandeling van de landbouw is het weinig overtuigend als een in 
de praktijk van de geïndustrialiseerde wereld kleine bevolkingsgroep er voor zorgt dat er 
geen volledige, of zelfs helemaal geen concentratie van economische activiteiten 
plaatsvindt. Dat Krugman en zijn navolgers met "agriculture" in feite iedereen bedoelen 
die op het platteland zit en niet kan emigreren naar een concentratiegebied, lost dat 
probleem niet echt op. Ook landbouw, visserij, mijnbouw en toerisme samen zijn vaak 
niet van een zodanige omvang dat daarmee een model gestuurd zou moeten kunnen 
worden. 

De weinig realistische aanname van een grondgebonden bevolkingsgroep van vaste 
omvang, zonder dynamiek in productie of locatie, kan aangepast worden door een 
grondmarkt in het model te introduceren. Dit wordt onder meer uitgewerkt door Fujita 
and Krugman (1995) en door Goffette-Nagot en Schmitt (1997). In het model van Fujita 
en Krugman kan de verhouding tussen het aantal werkenden in de landbouw en dat in de 
industrie variëren doordat de consumptie van landbouwproducten, bij een overigens 
gegeven aandeel van de bestedingen aan landbouwproducten in het totale budget, 
afhankelijk is van de prijs van die producten. De prijs van landbouwproducten is 
afhankelijk van de transportafstand van die producten. De weinig realistische vaste man-
landverhouding van het oorspronkelijke model wordt intact gelaten. De overgang van 
werkenden uit de landbouw naar de industrie of omgekeerd vertaalt zich daarmee in een 
inkrimping of uitbreiding van de oppervlakte grond die bij de landbouw in gebruik is. 
Hoewel fraaier en flexibeler gemodelleerd, op dit punt wijkt het model niet af van het 
aloude grondgebruiksmodel van Von Thünen. 

Het model geeft geen directe aanwijzingen over de mate van ruimtelijke concentratie van 
de landbouwproducten: de productie per hectare is exogeen gegeven. Er vallen niettemin 
enkele conclusies uit het model te trekken, als we het verschuiven van de "frontier" van 
het landbouwkundig gebruik in de richting van de centrale plaats opvatten als een 
aanwijzing voor toenemende concentratie. Introductie van arbeidsbesparende techniek in 
de landbouw zorgt ervoor dat er minder boeren nodig zijn. Een deel van de 
boerenbevolking verschuift naar de industrie en migreert naar de stad, waar ze 
additionele vraag naar landbouwproducten uitoefenen. De additionele vraag leidt ertoe 
dat de oppervlakte landbouwgrond toeneemt (Fujita and Krugman, 1995, p. 519), 
waarmee de "rent" van de al in gebruik zijnde landbouwgrond hoger wordt (de 
bidrentcurve verschuift naar boven). Die "rent" is een aanwijzing voor verscherpte 
concurrentie op de grondmarkt in de gebieden die relatief dichtbij de stad liggen. Te 
verwachten is (vgl. Hayami and Ruttan, 1971) dat daarmee de grondproductiviteit toe zal 
nemen, waarmee een tendens tot concentratie van landbouwproductie ontstaat. In het 
model van Fujita en Krugman komt de rent terecht bij de grondeigenaar, die tegen de 
lokale loonvoet arbeid inhuurt. In de praktijk komen pachters en eigenaar/gebruikers 
naast elkaar voor. In veel West-Europese landen in een verhouding van een op twee, in 
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Frankrijk en België voert pacht de boventoon. Eigenaar/gebruikers verwerven dan een 
hoger inkomen dan pachters. Een ruimtelijk ongelijke verdeling van de categorie eige
naar/gebruiker kan dan in sommige gebieden tot een per eenheid grond hoger inkomen 
uit landbouw leiden, met consequenties voor de investeringsmogelijkheden in de 
landbouw. 

Goffette-Nagot en Schmitt (1997) gaan nader in op de mogelijkheid de grondmarkt 
onder te brengen in het Krugman-model. Zij stellen voor het locatiegedrag van 
individuen gescheiden van dat van bedrijven te analyseren. Waar transportkosten 
deglomererend werken voor bedrijven, functioneren de kosten van pendel agglome-
rerend voor personen. Op basis van concurrentie om grond tussen bedrijven, bewoners 
en landbouw ontstaat voor personen een deglomererende kracht uit de agglomeratie naar 
de periferie. Goffette-Nagot en Schmitt formaliseren deze benadering overigens niet. De 
meest voor de hand liggende aanpak loopt via het opnemen van consumptie van grond in 
de nutsfunctie, op een wijze vergelijkbaar met de positie van landbouwproducten in het 
model van Fujita en Krugman . Empirisch onderzoek van Goffette-Nagot en Schmitt 
laat zien dat in een aantal Franse regio's het verloop van de bevolkingsdichtheid vanuit 
het stadscentrum niet degressief dalend is, maar dat, althans bij grotere steden, in het 
peri-urbane gebied een tweede bevolkingsconcentratie bestaat. Het aantrekkelijke van 
deze benadering is dat niet alleen de grondgebonden boerenbevolking de tegenkracht is 
voor concentratie van bedrijven (die vormt immers maar een klein deel van de totale 
bevolking), maar dat ook burgers die op het platteland wonen, daaraan bijdragen. 
Concurrentie tussen landbouw en andere activiteiten in de nabijheid van agglomeraties 
leidt tot grondprijsstijging voor de landbouw. Verwacht mag worden dat zulks, voor de 
grondgebonden producties, leidt tot veranderende man-landverhoudingen, toenemende 
grondproductiviteit en derhalve tot een tendens tot ruimtelijke concentratie van de 
landbouwproductie. 

Een belangrijke vraag is of het model van Fujita en Krugman, en de amendementen 
daarop, aanwijzingen geeft voor ruimtelijke concentratie van de agrarische productie en 
het grondgebruik bij economische integratie. Omdat uit die modellen een concentratie af 
te leiden is van agrarische activiteiten met een hoge toegevoegde waarde nabij stedelijke 
gebieden, is de eigenlijke vraag of er een versterkte stedelijke concentratie uit voortkomt. 
Voorop gesteld moet worden dat realistische toepassingen van de benadering van Fujita 
en Krugman vooreerst nog ontbreken. 

Als we het wegnemen van barrières beschouwen als een daling van transportkosten, 
dan mag in het algemeen een toenemende stedelijke concentratie verwacht worden. Bij 
grillig verlopende landsgrenzen, of in een startsituatie met landen van ongelijke grootte, 
is een algemeen antwoord echter niet te geven. De verandering van marktgebieden door 

51 Een vergelijkbare aanpak wordt gevolgd in Fan, Treyz en Treyz (1998). In die publicatie 
wordt het model wel geformaliseerd, maar in de toepassing zijn de gehanteerde uitgangspunten 
zeer rigide. De uitkomsten van dat onderzoek geven op dit moment geen aanwijzingen over de 
ruimtelijke structuur van de landbouw in de "echte" wereld. 
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het wegnemen van barrières kan er toe leiden dat bestaande stedelijke concentraties 
groeien doordat ook gebieden over de grens tot het betreffende marktgebied gaan 
behoren. Het omgekeerde is echter ook mogelijk, namelijk dat gebieden binnen de grens 
tot het marktgebied van een buitenlandse stedelijke concentratie gaan behoren. Omdat de 
uitkomst over de mate van stedelijke concentratie niet eenduidig is, en omdat de relatie 
tussen stedelijke concentratie en de verdeling van de agrarische productie met veel 
vragen omgeven is, is een heldere conclusie niet te trekken. 

4.3.4 De man-landverhouding en technische ontwikkeling 

De hoeveelheid arbeid in de landbouw in een regio kan veranderen door interregionale 
migratie, maar ook door intersectorale mobiliteit. De drijvende kracht hier achter is een 
verschil in factorbeloningen tussen sectoren. In regio's waar de kosten van een overstap 
van arbeid van de landbouwsector naar de niet-landbouwsector relatief laag zijn, bijvoor
beeld dichtbij de industriële concentratiegebieden, kan dan de hoeveelheid arbeid in de 
landbouw aanzienlijk afnemen. Bij een gegeven omvang van het areaal landbouwgrond 
zal in dergelijke regio's de hoeveelheid arbeid per eenheid grond relatief snel dalen. Dit 
impliceert dat zelfs bij regionaal immobiele productiefactoren de hoeveelheid van de 
andere productiefactoren die in een sector ingezet wordt, meer in het bijzonder de 
hoeveelheid arbeid, variabel is. 

In dit kader speelt de toedeling van de "rent" echter weer een rol. In het model van 
Fujita en Krugman is de "rent" van grond afhankelijk van de afstand tot de markt. Voor 
eigenaar/gebruikers betekent dit dat het surplus-inkomen ook van die afstand afhangt. De 
investeringsmogelijkheden, bij een overal gelijk aandeel eigenaar/gebruikers, zijn dan 
dicht bij de markt het grootst. Dat wijst in de richting van concentratie van 
landbouwproductie dichtbij stedelijke gebieden. Bij een gelijkblijvende vraag naar 
landbouwproducten kan daardoor de landbouwproductie in de richting van het stedelijk 
gebied opschuiven: aan de marge komt grond braak te liggen. 

Een tweede aspect is dat in de nabijheid van stedelijke gebieden de concurrentie om 
grond met de niet-agrarische sector leidt tot afname van het agrarisch areaal en tot een 
hogere grondprijs. Grond wordt dan ten opzichte van arbeid relatief duurder. 

Een ten opzichte van de prijs van arbeid stijgende grondprijs leidt theoretisch tot een 
technische ontwikkeling met als richting dat de schaarse grond vervangen wordt door 
andere productiemiddelen (Hayami and Ruttan, 1971). De voor de hand liggende wijze 
van vervanging van arbeid is mechanisatie, de meest voorkomende wijze van vervanging 
van grond is biologisch-chemische ontwikkeling (De Janvry, zoals geciteerd in Rutten, 
1989). In de situatie van een relatieve prijsstijging van grond is de consequentie dat de 
productie per hectare in de nabijheid van industriële concentratiegebieden meer gaat 
toenemen dan in verder weg gelegen gebieden. Of dat vervolgens resulteert in een 
tendens tot regionale concentratie van de landbouwproductie in de buurt van de 
stedelijke gebieden is afhankelijk van eventuele veranderingen in de verdeling van de 
hectares over de regio's. Daarbij is het duidelijk dat verscherpte concurrentie om grond in 
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de nabijheid van stedelijke gebieden op zichzelf tot een relatieve afname van het 
agrarisch areaal in die gebieden moet leiden. Of dat de concentratietendens tegen kan 
gaan is niet zonder meer uit te maken, maar is in de praktijk twijfelachtig, gegeven de 
grote verschillen en veranderingen in grondproductiviteit en het doorgaans toch beperkte 
ruimtebeslag van stedelijke activiteiten. 
Het is daarom te verwachten dat het relatief duurder worden van grond zich uit in een 
relatief snel oplopen van de (fysieke) grondproductiviteit. Dat wijst in de richting van 
ruimtelijke concentratie van landbouwproductie. 

4.4 De landbouw als krimpsector 

Naast, en misschien verbonden met de economische integratie in de EU, is een 
aanzienlijke economische groei opgetreden. De vraag is of die economische groei in 
theoretische zin consequenties gehad kan hebben voor de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie. 

Economische groei plaatst de landbouwsector over het algemeen in een positie van 
relatieve krimp. Vergeleken met de vraag naar industriële producten en diensten neemt 
de vraag naar landbouwproducten, bij een stijgend inkomen per hoofd in de economie als 
geheel, relatief minder toe. Bij een productiviteitsontwikkeling in de landbouw die niet 
wezenlijk afwijkt van die in de economie als geheel daalt daardoor het aandeel van de 
landbouw in de totale toegevoegde waarde. De in de landbouw in te zetten hoeveelheid 
productiefactoren blijft daardoor achter bij die in andere sectoren. Oftewel, de landbouw 
krimpt in vergelijking met andere sectoren. 

Bij economische groei stijgt dus niet slechts de productie of het inkomen per inwoner, 
maar verandert ook de sectorstractuur van een economie. In de na-oorlogse periode is 
grootschalig empirisch onderzoek op gang gekomen naar het meten van lange termijn 
productiviteits-, werkgelegenheids- en inkomensontwikkeling. Clark, Kuznets, 
Maddison, Abramovitz, Kendrick en Salter zijn namen die met dit type onderzoek 
verbonden zijn (zie Van der Meer, 1983, p. 17 e.V.). Van der Meer constateert dat het 
bruto-sectoraal product van de landbouw in de meeste westerse landen in een periode 
van anderhalve eeuw verdubbeld is (op.cit., p. 22, 40). Deze toename is kleiner dan die 
in de industrie en in de dienstensector. De industriële productie vertwintigvoudigde 
ongeveer in diezelfde periode, de dienstensector vertienvoudigde. Het resultaat is dat het 
belang van de landbouwsector - in termen van productie en werkgelegenheid - sterk 
achtergebleven is bij andere sectoren. In het bruto-binnenlands product heeft de 
landbouw in de meeste ontwikkelde landen momenteel nog een aandeel van enkele 
procenten, bij een aandeel van een derde ruim een eeuw geleden. Het aandeel in de 
werkgelegenheid is wat groter, maar komt op het niveau van lidstaten doorgaans niet 
boven de 10% en vaak zelfs niet boven de 5%. Dit wordt geïllustreerd in tabel 4.1, welke 
een overzicht geeft van de ontwikkeling van het aandeel van de landbouwsector in de 
bruto toegevoegde waarde van de EU-15 in enkele jaren. 
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Tabel 4.1 Aandeel van landbouw, bosbouw en visserij in de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten in de lidstaten van de EU-15 tussen 1957 en 1993. 

1957 1965 1970 1980" 1990" 1993" 

België 7,2 6,3 4,4 2,35) 2,0 1,7 

Denemarken 20,3 11,3 7,9 5,43,5) 4,73) 3,6 

BR Duitsland 8,4a 5,3 3,8 2,f 1,6 1,1 
Griekenland 27,9 20,3 17,83)5> 15,73' 13,7 

Spanje 20,8 13,3 7,44) 4,8 3,8 

Frankrijk 15,6 8,8 6,6 4,0 3,7 2,4 

Ierland 26,0 17,8 10,33) 8,6 7,76) 

Italië 21,2 13,4 10,3 5,85) 3,4 3,0 

Luxemburg 9,0 7,1 4,9 1,7 2,1 1,56' 

Nederland 10,9 8,3 6,2 3,84) 4,7 3,3 

Oostenrijk 9,2 4,6 3,3 2,5 

Portugal 20,7 17,3 8,25) 6,3 5,16) 

Finland . 19,0 8,9 6,0 5,0 

Zweden 3,5 2,8 2,9 

Ver. Koninkrijk 4,4 3,4 3,1 2,04) 1,2 1,6 

1) Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. 
2) Excl. Saarland. 
3) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
4)1979. 
5) 1981. 
6) 1992. 

Bron: Eurostat, Basisstatistieken van 15 Europese landen/de Gemeenschap/de Europese Unie. 
Luxemburg, div. jaren, en Eurostat, Landbouwstatistisch Jaarboek. Luxemburg, div. 
jaren. 

De krimp van de landbouwsector komt primair tot stand via economische prikkels, en het 
proces wordt door betrokkenen boeren en overheden als pijnlijk ervaren. Het in de EU 
gevoerde landbouwbeleid, in het bijzonder het lang uitblijven van hervormingen, is in 
belangrijke bepaald door deze situatie. 

De achteruitgang van het aandeel van de landbouwsector is niet het gevolg van een 
achterblijvende sectorale productiviteitsontwikkeling. Over de zeer lange periode van 
anderhalve eeuw blijkt de arbeidsproductiviteit in de landbouw zich nagenoeg even snel 
ontwikkeld te hebben als die in de industrie. De ontwikkeling in de dienstensector is hier 
zeer bij achtergebleven (Van der Meer, 1983, p. 45). 
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De ontwikkeling van aanbod van en vraag naar producten van de verschillende 
sectoren bepaalt de prijsontwikkeling van de producten en daarmee de ruilvoet tussen de 
sectoren. Van der Meer (1983, p. 26, 48) stelt vast dat de ruilvoet van de landbouw ten 
opzichte van de diensten over een lange periode gedurig verslechterd is. Ten opzichte 
van de industrie is de laatste decennia eveneens sprake van een verslechtering, na een 
voorafgaande verbetering. Uitzonderingen vormen het Verenigd Koninkrijk, waar de 
verslechtering eerder begon, en Japan, waar na de oorlog een snelle verbetering 
plaatsvond. Het resultaat over een lange reeks van jaren van de gezamenlijke 
ontwikkeling van arbeidsproductiviteit en ruilvoet is een relatief inkomen per werkende 
in de landbouw dat laag is vergeleken met andere sectoren. Onder relatief inkomen 
verstaan we hier het sectorale aandeel in de productie (toegevoegde waarde) in 
verhouding tot het sectorale aandeel in de werkgelegenheid52. Opvallend bij dit cijfer is 
dat er gedurende een lange periode (1830-1950) nauwelijks sprake is van een 
trendmatige ontwikkeling (Van der Meer, 1983, p. 50), terwijl in de laatste decennia 
veelal sprake is van een daling (zie hierna). Dit lijkt onder meer te maken te hebben met 
de toegenomen arbeidsproductiviteit in periode vanaf 1950. 

Hetzelfde beeld van een laag relatief inkomen in de landbouw, met maar weinig 
variatie in de tijd, is af te lezen uit cijfermateriaal uit Meester en Strijker (1985, p. 48). 
Daar wordt geconstateerd dat het niveau van het relatief inkomen tussen de lidstaten van 
de EU nogal verschilt, maar dat de variatie in de tijd erg klein is. Uit meer recente 
gegevens (tabel 4.2) blijkt dat het relatief inkomen tussen 1985 en 1995 aanzienlijk 
gedaald is. Dat er aanzienlijke verschillen tussen lidstaten gevonden worden in de mate 
van inkomensdispariteit (het verschil tussen het relatief inkomen per werkende in de 
landbouw, respectievelijk in de rest van de economie) is voor een deel toe te rekenen aan 
regionale verschillen in agrarische specialisatie. In het noordelijke deel van de EU blijkt 
de specialisatie in bedrijfstypen met lage inkomens een belangrijke verklaring voor 
inkomensverschillen tussen "normale" en de "berg- en probleenï'-gebieden (Terluin et 
al., 1994, pp. 89 e.V.). Ook binnen lidstaten, tussen regio's, blijken grote verschillen in 
relatief inkomen van de landbouw voor te komen (Meester en Strijker, 1985, p. 49). 

De verhouding tussen de toegevoegde waarde per hoofd in de landbouw en in de 
economie als geheel is een zeer ruwe indicator voor inkomensdispariteit, vanwege 
allerlei definitie-problemen. Consistente gegevens over een langere periode voor meer 
nauwkeurige indicatoren ontbreken echter. 

In tabel 4.2 speelt één definitieprobleem een specifieke rol: agrarische beroeps
bevolking is hier ruim bemeten, omdat de werkenden in de visserij en de bosbouw ook 
geteld zijn, terwijl de toegevoegde waarde slechts op de landbouwsector betrekking 

52 Relatief inkomen heeft dus geen betrekking op inkomen, maar op toegevoegde waarde, en 
is daarmee een enigszins misleidende term. 

53 Bedrijfstypen die in normale gebieden (dus buiten de berg- en probleemgebieden) tot een 
relatief laag inkomen per werkende leiden, blijken in de berg- en probleemgebieden sterk 
oververtegenwoordigd te zijn. 
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heeft. Voor vergelijkingen in de tijd heeft dat waarschijnlijk niet zo'n grote invloed, maar 
bij vergelijkingen tussen landen wel. Dat geldt in het bijzonder voor landen waar 
bosbouw en visserij een belangrijke rol spelen. Dat verklaart waarschijnlijk de op het 
oog uiterst ongunstige positie van landen als Zweden en Finland, en ten dele ook 
Duitsland, landen waar bosbouw, in vergelijking met de landbouw, een niet onbelang
rijke activiteit is. 

Tabel 4.2 Bruto Toegevoegde Waarde per hoofd van de agrarische beroepsbevolking in 
procenten van het Bruto Intern Product per hoofd van de totale beroepsbevol
king in de lidstaten, 1975,1985,1995 

BLEU DK BRD GR SP FR IRL 

1975 

1985 

1995 

75 

73 

45 

56 

55 

59 

34 

28 

24 

36 

36 

43 

32 

43 

41 

41 

63 

53 

43 

IT NL oos POR FIN ZWE UK 

1975 

1985 

1995 

54 

31 

36 

67 

73 

78 15 17 14 13 

93 

58 

48 

Berekend uit: Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap / in de 
Europese Unie. Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

Er zijn nog enkele andere definitie-problemen verbonden met het hier gepresenteerde 
relatief inkomen. Zo maken compenserende inkomenstoeslagen geen deel uit van de 
toegevoegde waarde. Compenserende inkomenstoeslagen zijn geen onderdeel van de 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen, en omdat ze tot op heden in de statistische 
registratie niet als product- of productiemiddel-gebonden beschouwd worden, zijn ze ook 
geen onderdeel van de toegevoegde waarde tegen factorkosten. De consequentie is dat 
als prijsondersteuning vervangen wordt door inkomenstoeslagen, de toegevoegde waarde 
daalt. Met de geleidelijke overgang van prijsondersteuning naar directe toeslagen wordt 
het belang van dit aspect groter. Het betekent ook dat landen waar premies voor berg- en 
probleemgebieden, of premies voor zoogkoeien en ooien een belangrijk 
inkomensbestanddeel vormen, op basis van deze maatstaf lager scoren dan hun inko
menspositie rechtvaardigt. Het betreft vooral Luxemburg, Ierland, Duitsland en 
Frankrijk. Daarnaast leidt part-time landbouw tot overschatting van de hoeveelheid 
aangewende arbeid, en daarmee tot onderschatting van het relatief inkomen. Daar staat 
tegenover dat ook de inzet van andere primaire productiefactoren dan arbeid (kapitaal en 
grond) bijdraagt aan de toegevoegde waardevorming. Verschil in de verhouding tussen 
de inzet van arbeid enerzijds en die van kapitaal en grond anderzijds leidt dan tot een 
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verschillende omvang van het relatief inkomen. 
De waargenomen verschillen tussen het relatief inkomen van de landbouw en dat van 

de industrie- en dienstensector zijn echter zodanig groot en structureel dat deze wellicht 
niet alleen op definitie- en meetproblemen terug te leiden zijn. 

Het beeld van achterblijvende inkomensontwikkeling is op het eerste gezicht niet terug te 
vinden in de besteedbare inkomens van boerengezinnen (zie Hill en Cook, 1996, voor 
een overzicht). Dat besteedbare inkomen is in veel lidstaten hoger dan het gemiddelde 
voor alle huishoudens. In het zogenaamde rapport Buckwell55 wordt dit gegeven gebruikt 
om eenvoudig vast te stellen dat inkomensondersteuning niet meer centraal hoeft te staan 
in het EU-landbouwbeleid. 

Nadere beschouwing van het gezinsinkomen leert dat slechts ongeveer de helft van 
het inkomen uit agrarische activiteiten komt. Dat agrarische deel van het inkomen 
ontstaat niet alleen door middel van gezinsarbeid, maar is ook een beloning voor ingezet 
eigen kapitaal. Dat duidt dus wel degelijk op een gemiddeld relatief lage beloning. 

Uit inkomensgegevens uit het FADN56 blijkt dat de lage beloning per arbeidsjaareen-
heid (AJE) vooral te vinden is bij de kleinere bedrijven. Bij een gemiddelde 
bedrijfstoegevoegde waarde per AJE van 14.000 ECU in 1993/94 in de EU-12 is de 
toegevoegde waarde per AJE voor kleine bedrijven (< 8 EGE) 1300 ECU en voor 
middelgrote bedrijven (8-16 EGE) 4700 ECU. Dit terwijl grote bedrijven (40-100 EGE) 
op 23.500 ECU zitten en zeer grote bedrijven op 31.400 ECU57. De lage inkomens op 
kleinere bedrijven hebben te maken met verborgen werkloosheid en met 
schaalproblemen. Larsen en Hansen (1994, p. 171) constateren dat kleine bedrijven een 
aanzienlijk ongunstiger kosten-opbrengsten verhouding hebben. Ze kenschetsen dat als 
een effect van "economies of size". 

De toegevoegde waarde per werkende die met landbouw-activiteiten verdiend wordt is 
dus gemiddeld genomen laag en verschilt van land tot land en van regio tot regio, terwijl 
het gemiddeld gezinsinkomen van boerengezinnen paritair of boven-paritair is. 

54 Omdat toegevoegde waarde verdeeld moet worden tussen de betrokken productiefactoren, 
en omdat op gezinsbedrijven het grootste deel van de productiefactoren in één hand verenigd is, 
zal juist in de landbouw het verschil tussen toegevoegde waarde en besteedbaar inkomen per 
werkende klein zijn. Althans in vergelijking met sectoren waar arbeid, kapitaal, grond en 
ondernemersschap niet eigendom zijn van één en hetzelfde gezin. 

55 Towards a common agricultural and rural policy for Europe. Gepubliceerd in European 
Economy, Reports and Studies, No. 5,1997. 

56 Farm Accountancy Data Network. In het Nederlands ILB: Informatienet inzake landbouw
bedrijfsboekhoudingen. 

57 Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Europese Unie, Verslag 1995. 
Brussel/Luxemburg, 1996, p. T70. 
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Het eerste element is deels terug te voeren op de inkomensdruk die nodig is om de 
hoeveelheid arbeid in de sector aan de gestegen arbeidsproductiviteit, bij bescheiden 
afzetgroei, aan te passen. Bij een hoger relatief inkomen blijft meer arbeid in de sector 
werkzaam, waarmee de productie hoger wordt dan de markt kan dragen. Bij een grote 
intersectorale mobiliteit kan de inkomensdruk bescheiden zijn, bij een lage mobiliteit zal 
de druk groter moeten zijn om het gewenste resultaat te bereiken. 

De geneigdheid bij werkenden in de landbouw om die sector te verruilen voor een 
andere sector, is van meerdere factoren afhankelijk. In de eerste plaats is dat de bedrijfs
vorm. Naarmate gezinsarbeid meer centraal in de productie staat, vergt afvloeiing van 
arbeid een grotere druk. Boerenarbeiders zullen hun baan verliezen als de loonkosten te 
hoog worden in vergelijking met de opbrengsten. Omgekeerd zullen zij een beter 
betaalde baan kunnen aanvaarden zonder overwegingen omtrent meewerkende 
gezinsleden, geïnvesteerd kapitaal of zelfs historische binding aan een bedrijf. Voor 
gezinsarbeid gelden deze overwegingen wel. In het bijzonder speelt de vraag of 
alternatieve inzet van de productiefactoren in eigendom, van gezinsarbeid tot 
geïnvesteerd kapitaal en grond wel meer oplevert dan voortzetting van het 
landbouwbedrijf. Een specifiek probleem is dat de restwaarde van investeringen in de 
landbouw veelal laag is en sterk afwijkt van de aanschafwaarde (een groot verschil 
tussen "acquisition costs" and "salvage value", Johnson en Quance, 1972). De afweging 
van blijven of vertrekken wordt nog wat moeilijker als de onzekerheid over toekomstige 
beloning in de beschouwing betrokken wordt. Veel gezinsarbeid, veel niet-courante 
investeringen, grote onzekerheid over werkgelegenheid en beloning buiten de landbouw 
zullen een grotere inkomensdruk vergen voordat het landbouwbedrijf beëindigd wordt. 
De bedrijfsvorm leidt er toe dat een adequaat beslissingsmoment om te overwegen de 
landbouwsector te verlaten bij de generatiewisseling ligt. Een factor die van invloed kan 
zijn op het verlaten van de landbouwsector is de mate van flexibiliteit van de 
betrokkenen. Aan de ene kant zal een flexibele opstelling het besluit de sector te 
verruilen voor een andere bespoedigen. Waarschijnlijk valt dit aspect veelal weg 
tegenover het eerder genoemde probleem van de lage 'salvage value'. Aan de andere kant 
kan flexibiliteit leiden tot het relatief gemakkelijk overschakelen op nieuwe productie
richtingen, productiewijzen of markten, of op pluri-activiteit waarmee inkomensdruk 
ontlopen wordt en een overstap naar een andere sector minder snel noodzakelijk is, of op 
weinig zichtbare wijze reeds gemaakt wordt (zie b.v. Bryden et al., 1992). Deze laatstge
noemde vorm van flexibiliteit komt waarschijnlijk meer voor in "moderne gebieden", 
dus wellicht vooral nabij stedelijke gebieden. 

De mate van overgang van de landbouw naar andere sectoren kan ook te maken 
hebben de beschikbaarheid van alternatieve inkomensbronnen buiten de landbouw. 
Naarmate alternatieve inkomensbronnen minder voorhanden zijn is de benodigde 
"spanning" om toch arbeid naar andere sectoren over te laten gaan, groter (Meester en 
Strijker, 1985, p. 45). Gebieden met een relatief kleine en weinig groeiende niet-
agrarische sector zullen daarbij een grote spanning te zien geven. Gebieden met volop 
alternatieve werkgelegenheid en met hergebruiksmogelijkheden voor agrarische 
kapitaalgoederen, zoals gebieden dichtbij stedelijke concentraties, zullen aan een veel 
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kleiner inkomensverschil tussen landbouw en niet-landbouw genoeg hebben om 
voldoende sectormobiliteit te bereiken. Als via pendel een inkomen buiten de landbouw 
te behalen is, dan zal daar sneller voor gekozen worden dan wanneer verhuisd moet 
worden naar een heel ander gebied. 

Het niveau van het relatieve inkomen heeft regionale gevolgen. Als de landbouwsector 
een lagere toegevoegde waarde per werkende heeft dan andere sectoren dan zullen 
regio's met een groot aandeel landbouw in hun productiestructuur te kampen hebben met 
een naar verhouding laag regionaal product. In de tweede plaats zullen regio's met veel 
mogelijkheden voor werkgelegenheid buiten de landbouw, ook als ze een grote 
landbouwsector hebben, een naar verhouding kleine inkomensachterstand van de 
landbouw op andere sectoren hebben. 

De beschikbaarheid van alternatieve werkgelegenheid, of de mogelijkheden voor 
alternatieve aanwending van kapitaal zal kunnen leiden tot een snelle afvloei van arbeid 
uit de landbouw. De hoeveelheid arbeid per eenheid landbouwgrond kan hierdoor kleiner 
worden. Zoals hiervoor al opgemerkt, is het zeer de vraag of die tendens daadwerkelijk 
optreedt, omdat de stijging van grondprijzen nabij stedelijke gebieden juist kan leiden tot 
intensivering van de landbouwproductie. Dat kan door vergroting van de productie per 
hectare, maar ook door een overstap naar producties met een hoge toegevoegde waarde 
per eenheid landbouwgrond. Het beeld dat dan ontstaat is een verschuiving van 
laagwaardige producties naar de meer perifere gebieden, en het ontstaan van meer 
hoogwaardige teelten nabij stedelijke gebieden. Dit is in feite de uitkomst van het model 
van Von Thünen, maar dan niet primair gestuurd door verschillen in transportkosten van 
eindproducten, maar door verschillen in transferkosten voor de factor arbeid en voor 
kapitaal in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen. Praktisch leidt dit tot een concentratie 
van teelten met een hoge toegevoegde waarde per eenheid grond (zoals 
tuinbouwgewassen en intensieve veehouderij) in de buurt van stedelijke gebieden, en 
concentratie van lagerwaardige teelten (bijvoorbeeld akkerbouw, in het bijzonder 
graanteelt) in de periferie. 

Als in een bepaald gebied de landbouwsector aan belang inboet zonder dat andere 
sectoren zich sterk ontwikkelen, dan wordt dat veelal als problematisch ervaren, getuige 
ook de huidige invulling van het structuur-, sociaal en regionaal beleid (zie par. 2.5.3 en 
par. 5.5). Twee afzonderlijke probleemvelden kunnen onderscheiden worden. In de 
eerste plaats kan het "eindplaatje" als ongewenst gezien worden: een situatie met een 
lage bevolkingsdichtheid, eventueel een aanzienlijke oppervlakte braakliggende 
landerijen, en een beperkte omvang van de landbouwsector. Voor het bestrijden van deze 
situatie is in principe blijvend overheidsingrijpen noodzakelijk. Een boeiende vraag is 
waarom de situatie met onder meer een lage bevolkingsdichtheid ongewenst geacht 
wordt. Grote delen van de wereld zijn volstrekt leeg, zonder dat er veel animo bestaat dat 
te veranderen. Waarschijnlijk speelt daarom een andere probleem dan het ongewenste 
eindbeeld een veel grotere rol, namelijk het veranderingsproces dat tot het eindbeeld 
leidt. Bij het ontstaan van inkomensdruk zullen de meest kansrijke en actieve inwoners 
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het eerst hun heil elders zoeken, anderen en met name ouderen achterlatend in een 
situatie met afkalvende voorzieningen. Hoewel dit proces een groot aantal jaren, zelfs 
decennia kan beslaan, is het in essentie toch een probleem met een tijdelijk karakter. De 
aanpak loopt primair via begeleiding van het proces, hetzij door temporisering, hetzij 
door de negatieve aspecten zoveel mogelijk weg te nemen. Het tegengaan van de 
inkomensdruk via prijsbeleid of via inkomenstoeslagen leidt alleen tot het verschuiven 
van het probleem naar de toekomst. Het zorgt er in eerste instantie voor dat de regionale 
verdeling van de landbouw in stand gehouden wordt, maar het lost geen probleem op. 

4.5 Conclusie: vanuit de theorie aanwijzingen voor ruimtelijke concentratie 

De in de voorgaande paragrafen behandelde benaderingen geven enige aanwijzingen 
voor een tendens tot regionale concentratie van de landbouwproductie als gevolg van 
economische integratie. Bij de neo-klassieke benadering is een bezwaar dat doorgaans in 
de praktijk niet aan de tamelijk rigide vooronderstellingen voldaan wordt. Omdat in het 
geval van de EU de mate van mobiliteit van eindproducten groter is dan die van 
productiefactoren, is concentratie van de productie meer voor de hand liggend dan de
concentratie. De moderne handelstheorie sluit in een aantal opzichten beter bij de 
werkelijkheid aan. Externe schaalvoordelen en complexvorming zijn belangrijke 
aspecten van die theorie. De locatietheoretische uitwerking van Krugman heeft als 
bezwaar dat juist de positie van de landbouwsector op een statische manier verwerkt is. 
Conclusies over de mate van ruimtelijke concentratie van de sector zijn vanuit die 
aanpak slechts te trekken door de "rent" van grond, de eigendomsverhoudingen, en de 
technische ontwikkeling in de beschouwing te betrekken. Ook dan zijn de aanwijzingen 
voor concentratie van de productie sterker dan die voor het tegengestelde. 

Te verwachten is dat binnen de landbouw producties met een hoge toegevoegde 
waarde per hectare vooral in de dichtbevolkte gebieden terechtkomen, en andere 
producties meer in de periferie. Als het gaat om producties met een wat hogere 
toegevoegde waarde per eenheid landbouwgrond dan betreft dat in het kader van dit 
onderzoek vooral de dierlijke producties kippen, varkens en (in mindere mate) 
melkveehouderij, de plantaardige producties tabak, aardappelen en suikerbieten, alsmede 
de productie van de tuinbouwsector. 

Ook vanuit een ander perspectief, namelijk dat van de landbouw als krimpsector in een 
proces van economische groei, is theoretisch een tendens tot ruimtelijke verschuiving en 
ruimtelijke concentratie af te leiden. De meer grondintensieve producties hebben de 
beste kansen in de gebieden waar de stedelijke druk het grootst is. Producties met een 
lagere economische opbrengst zullen daarmee verdrongen worden naar andere gebieden. 

De hier aangegeven tendens tot ruimtelijke concentratie kan door verschillende 
specifieke omstandigheden doorkruist worden. Het betreft onder meer de ontwikkeling 
van de agrarische technologie en de invloed van institutionele factoren, in ons geval in 
het bijzonder het landbouwbeleid. 
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Vastgesteld is ook dat ruimtelijke concentratie bij grondgebonden teelten maar beperkt 
mogelijk is. Wat dat betreft moeten bewegingen in de richting van concentratie vooral 
verwacht worden bij weinig- of niet-grondgebonden producties zoals varkens en kippen, 
en bij grondgebonden teelten die, in EU-verband bezien, relatief weinig ruimte vragen 
(tabak, aardappelen, rogge, haver, suikerbieten). 

In de beschouwde periode zijn de "natuurlijke omstandigheden" waarschijnlijk minder 
bepalend geworden voor de locatie van agrarische producten: de kwaliteit van grond, de 
waterhuishouding, de irrigatiemogelijkheden en infrastructuur is zodanig verbeterd, dat 
in een bepaald gebied verschillende teelten mogelijk zijn. Zoals in hoofdstuk 6 zal 
blijken, heeft een aantal grote cultures (in het bijzonder gerst) zich over de hele EU 
kunnen verspreiden (de-concentratie), ten koste van teelten die weliswaar lage 
opbrengsten kenden, maar die (met enige overdrijving) in bepaalde gebieden de enig 
mogelijke teelt waren. Meer in het algemeen vormt het tot op zekere hoogte 
gelijktrekken van de natuurlijke omstandigheden juist een mogelijkheid voor 
concentratie van bepaalde teelten, zo daar vanuit economisch of ander opzicht redenen 
voor bestaan. 
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5 DE THEORETISCHE EN EMPIRISCHE RUIMTELIJKE NEERSLAG 
VAN HET LANDBOUWBELEID 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is de totstandkoming en de vormgeving van het landbouwbeleid 
behandeld, waarbij vooral de relatie met de institutionele kant van de totstandkoming van 
de EU als geheel benadrukt is. In dit hoofdstuk komen de ruimtelijke effecten van het 
landbouwbeleid aan de orde. 

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. In de eerste plaats is het bedoeld om aan te 
geven dat het gevoerde beleid qua effecten voor regio's niet neutraal is. Voor een aantal 
beleidsonderdelen wordt nagegaan wat de mogelijke ruimtelijke effecten geweest 
kunnen zijn, waarbij een aantal effecten ook gekwantificeerd wordt. In de tweede plaats 
is de ruimtelijke werking van het beleid een mogelijke verklaringsgrond voor de 
tendensen in de feitelijke ruimtelijke verschuivingen, zoals die in hoofdstuk 6 aan de 
orde komen. 

Begonnen wordt met een nadere analyse van de regionale werking van het markt- en 
prijsbeleid, zoals dat tussen 1960 en de MacSharry-hervormingen van 1992 gevoerd is, 
en waarvan belangrijke delen tot op de dag van vandaag functioneren. De ruimtelijke 
financiële en inkomensherverdeling als gevolg van het markt- en prijsbeleid worden 
kwantitatief uitgewerkt voor het instrument prijsondersteuning. 

Vervolgens wordt ingegaan op de regionale effecten van het agromonetaire stelsel 
zoals dat vanaf 1969 bestaan heeft en dat zijn betekenis pas volledig verloren heeft bij de 
overgang naar de EURO (1 januari 1999). Daarbij wordt ingegaan op de werking van het 
stelsel, en wordt een uitwerking gegeven voor de positie van de Bondsrepubliek 
Duitsland. 

Ook het structuurbeleid heeft expliciete en impliciete gevolgen voor de concur
rentieverhoudingen tussen regio's. Op één van de elementen van dat beleid, de regeling 
voor landbouw in berg- en probleemgebieden van de EU, wordt hier nader ingegaan. 
Afgesloten wordt met een aantal conclusies. 

5.2 Het markt- en prijsbeleid 

5.2.1 Algemeen 

In termen van productiewaarde valt in 1995 in de EU-12 ongeveer de helft van alle land
en tuinbouwproductie onder een zware marktordening. Een derde valt onder een lichte 
marktordening, terwijl bijna 15% niet onder een marktordening valt. Het percentage 
producten dat onder een zware marktordening valt is tussen 1985 en 1995 gedaald, van 
58% tot 51%. De oorzaak ligt vooral in het afnemend belang van zuivel en rundvlees. 
Het percentage producten dat niet onder een marktordening valt is in die periode 
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gestegen, van 8% tot 15%. . 
Hoewel in de loop der tijd het onderscheid verwaterd is, hebben zware marktorde

ningen veelal betrekking op grondgebonden producties en lichte op producten die minder 
grondgebonden zijn. De reden is dat het aanbod van grondgebonden producties 
doorgaans relatief weinig prijs-elastisch is. Een systeem met prijzen boven het 
evenwichtsniveau voor niet-grondgebonden producties (zoals varkens) zou tot een grote 
uitbreiding van de productie leiden en de regeling onhoudbaar maken. 

De basiskarakteristiek van de zware marktordeningen bestond tot de MacSharry-
hervormingen uit een stelsel van variabele invoerheffingen, uitvoersubsidies en directe 
marktinterventies (zie De Bont, 1998a, p. 52 e.v.). In de zware marktordeningen functio
neert een streefprijs (soms richtprijs, soms basisprijs, soms oriëntatieprijs genoemd), een 
minimuminvoerprijs (veelal als drempelprijs aangeduid) en een interventieprijs. Met 
variabele invoerheffingen, en uitvoersubsidies, die per bestemming en afhankelijk van de 
marktsituatie kunnen verschillen, wordt een verschil gecreëerd tussen de wereld
marktprijs en de interne EU-prijs. Met directe marktinterventies kan er voor gezorgd 
worden dat in situaties van een weinig omvangrijke invoer of uitvoer de interne EU-prijs 
toch op een vooraf gewenst niveau wordt gehouden. Dit kan zowel via directe opkoop 
door overheidsinstanties als door subsidiëring van particuliere opslagregelingen en 
bijvoorbeeld doordraaisystemen. 

Het stelsel van invoerheffingen, uitvoersubsidies en directe marktinterventie is in min 
of meer onversneden vorm in gebruik of in gebruik geweest voor de markten voor 
granen, zuivelproducten suiker, rundvlees, zetmeelaardappelen, tafelwijn en olijfolie. 
Daarnaast gelden sinds langere of kortere tijd quotumregelingen voor suiker, zuivel en 
zetmeelaardappelen. 

Het heffingen- en subsidiestelsel en de marktinterventie is bij zuivel niet geënt op 
melk als zodanig, maar op afgeleide producten waarbij boter (vet) en melkpoeder (eiwit) 
de belangrijkste zijn. Via de vet- en eiwitcomponenten werkt het systeem door naar 
andere zuivelproducten. Daarnaast bestaat er sinds 1984 een productiequotering, welke 
op bedrijfsniveau functioneert. 

Voor rundvlees functioneert een systeem zonder productiequota en zonder op korte 
termijn sterk fluctuerende variabele heffingen. Invoer wordt daarnaast belast met een 
vast douanerecht. Voor sommige derde landen geldt dit douanerecht niet voor bepaalde 
invoercontingenten. Interventiemogelijkheden staan niet altijd voor alle vleessoorten 
open. Voor zoogkoeien bestaat een toeslag per dier. 

Marktordeningen met aanzienlijke beleidsimplicaties zijn daarnaast die voor 
schapenvlees en voor olie- en eiwithoudende gewassen. Voor oliezaden en eiwithou-
dende gewassen gelden toeslagstelsels. De regeling voor schapenvlees was tot 1992 
nogal bijzonder, omdat in het Verenigd Koninkrijk een andere systematiek gold dan in 
de andere lidstaten. Het huidige systeem gaat uit van een premie per ooi, welke jaarlijks 

58 Afgeleid uit: Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap/Euro
pese Unie, Verslag. BrusselTLuxemburg, div. jaren, Tabel 3.1.1. 
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wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen de gewenste (basis-)prijs en de 
gemiddelde feitelijke marktprijs. De regeling kent voor wat betreft de hoogte van de 
premie een beperkte regionale differentiatie5. Sinds 1993 geldt een quoteringsregeling 
voor het aantal ooien waarvoor premie uitgekeerd wordt. 

Voor fabrieksaardappelen geldt een regeling met een gemengd karakter, waarbij 
momenteel eveneens een productiequotering geldt, naast een evenwichtspremie voor de 
verwerkende industrie, en exportsubsidies, die bedoeld zijn om het verschil in kostprijs 
tussen zetmeel uit granen en uit aardappelen te overbruggen. 

Voor een aantal andere producten bestaat eveneens een marktordening, maar met een 
minder intensief karakter (lichte marktordeningen). Het betreft onder meer varkensvlees, 
eieren, groenten en fruit, vezelgewassen en bijvoorbeeld hop. Cruciaal is een weinig 
ingrijpende sturing van de interne markt voor dergelijke producten, maar een duidelijk 
instrumentarium om goedkope import tegen te gaan, of te compenseren voor, vanwege 
het EU-graanbeleid, relatief hoge voerprijzen (zoals bij varkensvlees). Overigens hebben 
ook dergelijke marktordeningen in zekere mate een beschermend karakter (zie 
bijvoorbeeld Post en Silvis, 1998, p. 70-71). 

Voor sommige land- en tuinbouwproducten vindt nagenoeg geen marktsturing plaats: 
aardappelen (behalve fabrieksaardappelen) en sommige tuinbouwproducten. Deze 
producten kunnen overigens wel degelijk invloed ondergaan van marktordeningen bij 
andere producten, omdat verdringing op kan treden, zowel aan de aanbod- als de 
vraagzijde, en omdat er gevolgen kunnen zijn voor de productiekosten (veevoer). 

Het in de EU gevoerde markt- en prijsbeleid heeft dus meerdere gedaanten. Van oudsher 
gaat het om een beleid van prijsondersteuning, via interne marktinterventie en 
beïnvloeding van import en export met heffingen en subsidies. In par. 5.3.4 wordt 
ingegaan op de ruimtelijke financiële herverdeling die hieruit ontstaat, voor een aantal 
producten met een zware marktordening. De regio's waarvoor een positief saldo bepaald 
kan worden zijn dan de regio's met een groot aandeel in de productie in de EU en met 
een klein aandeel in de consumptie. Op het niveau van een individueel product, waarvan 
de prijs tot boven de evenwichtsprijs ondersteund wordt, kan uitbreiding van de 
productie verwacht worden. Prijsstijging leidt immers tot hogere marginale opbrengsten. 
Productie-uitbreiding van individuele of van groepen producten kan gerealiseerd worden 
door verhoging van de productie per oppervlakte-eenheid, en door uitbreiding van de 
oppervlakte. Toename van de grondproductiviteit bij een bepaald product leidt in het 
algemeen via toename van de geldopbrengsten tot substitutie van oppervlakte tussen 
producten (vgl. Oude Lansink en Oskam, 1995). 

Er zijn vele factoren die de regionale prijselasticiteit van het aanbod van een product of 

55 Voor bedrijven in berg- en probleemgebieden wordt een extra toeslag gegeven. Datzelfde 
geldt overigens ook met betrekking tot de zoogkoeienpremie. 
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een groep producten bepalen. Een daarvan is het grondgebruiksaandeel van de 
producten. In regio's met een hoog aandeel ondersteunde gewassen zijn de mogelijk
heden tot verdere uitbreiding beperkt. De tendens tot vervanging van de ene teelt door de 
andere kan ook beperkt worden door factoren als fysieke productie-omstandigheden, 
teelttechnische aspecten (zoals rotatie-systemen en benodigde kennis) en lokale 
marktomstandigheden (bijvoorbeeld het ontbreken van verwerkingscapaciteit). In het 
vorige hoofdstuk is opgemerkt dat de fysieke productie-omstandigheden en de 
teelttechnische aspecten in de loop der tijd minder beperkend zijn geworden, door onder 
meer ruilverkaveling, waterbeheersing en veredeling. 

Een specifiek aspect van de in de EU gehanteerde prijsondersteuning is dat de steun 
van oudsher gold voor een onbeperkte productie-omvang bij een prijsniveau dat 
interregionale concurrentie, althans gedeeltelijk, uitschakelde. Een hoog prijsniveau kan 
marginale producenten in stand houden. Anderzijds kan het in andere gebieden, met een 
grotere prijselasticiteit, leiden tot een relatief grote productie-uitbreiding (zie verder par. 
5.3.2). 

Prijssteun voor onbegrensde hoeveelheden is, zoals al opgemerkt, in een aantal 
gevallen, zoals voor de zuivelsector, vervangen door prijssteun voor een begrensde 
hoeveelheid, door het instellen van productiequota. De productiequota zijn toegedeeld 
aan individuele bedrijven. In eerste aanleg was het verschuiven van quota naar andere 
bedrijven, en zeker naar bedrijven in andere regio's, maar zeer beperkt mogelijk en aan 
veel beperkingen onderhevig (zie ook par. 2.4.3). In de loop der tijd is in alle lidstaten de 
regeling versoepeld, zodat herverdeling van quota, vaak via verhandelbaarheid, in de 
meeste landen mogelijk is. Verschuiving van quotum over landsgrenzen heen is niet 
mogelijk, maar doet zich soms toch voor als gevolg van politieke besluiten. Als we 
afzien van deze beperkte internationale verschuivingen, dan ontstaat het volgende beeld. 
Bedrijven en regio's met een gunstige verhouding tussen opbrengsten en kosten zullen 
een relatief hoge prijs kunnen bieden voor die extra productierechten, en zijn derhalve in 
staat dergelijke rechten te verwerven bij andere bedrijven of in andere regio's. Hieruit 
kan een tendens tot regionale concentratie ontstaan. Op micro-niveau wordt deze 
ontwikkeling gevoed doordat er voor minder rendabele bedrijven, via de verkoop van 
productierechten, additionele alternatieve opbrengsten ontstaan, waardoor het staken van 
de productie gemakkelijker wordt. Bij qua hoeveelheid product onbegrensde prijssteun 
wordt de productie gecontinueerd zolang er geen meer rendabel alternatief voorhanden 
is. Bij een quota-systeem met transfereerbare productierechten leidt het beëindigen van 
de productie tot een opbrengst in de vorm van een prijs voor het productierecht, bovenop 
de opbrengsten bij inzet van productiefactoren in andere activiteiten. Dit aspect heeft in 
de jaren na 1984 een duidelijke rol gespeeld. Het aantal melkveehouders in de EU is na 
de invoering van de melkquotering niet gestabiliseerd, maar juist sterker gedaald dan er 

60 

voor. 

60 Tussen 1973 en 1979 was de jaarlijkse daling van het aantal melkveehouders in de EU-10 
4,1%, tussen 1979 en 1985 2,9% en tussen 1985 en 1987 4,7%. In de EU-12 bedroeg de daling 
tussen 1987 en 1993 ook 4,7% jaarlijks (berekend uit: Europese Commissie, De toestand van de 
landbouw in de Gemeenschap/Europese Unie. Brussel/Luxemburg, div. jaren). 
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De introductie van een quotasysteem lijkt dus in eerste instantie te leiden tot een bevrie
zing van de productiestructuur en van de regionale verdeling, maar gecombineerd met 
een zekere mate van overdraagbaarheid kan het juist leiden tot concentratie van de 
productie. De bestaande onmogelijkheid quota over de landsgrenzen heen te verplaatsen 
remt die tendens weliswaar af, maar voorkomt een zekere mate van concentratie niet. 

In situaties waarin de overheid een belangrijke rol speelt bij de herverdeling van quota 
kan een vergelijkbare tendens bestaan, als de quota overwegend toegedeeld worden aan 
efficiënte bedrijven en gebieden. Andere toedelingscriteria, zoals bevoordeling van 
startende ondernemers en boeren in berggebieden, of volledige koppeling van quota aan 
de grond, kunnen juist wel leiden tot handhaving van de bestaande productieverdeling. 

De MacSharry-hervormingen van het EU-landbouwbeleid van 1992, welke onder druk 
van de toen lopende GATT-onderhandelingen tot stand gekomen zijn (zie par. 2.5.2), 
hebben het klassieke systeem van prijsondersteuning sterk veranderd. In de besluiten 
over Agenda 2000 is die verandering verder aangescherpt. 

De algemene lijn is dat prijsondersteuning vervangen is door directe inkomensonder
steuning. De basisstructuur van de in de EU gehanteerde inkomenstoeslagen is dat een 
vaste, soms regionaal gedifferentieerde toeslag per oppervlakte-eenheid, per dier of per 
eenheid quotum wordt uitgekeerd, onder gelijktijdige verlaging van de prijsonder
steuning. Als de inkomenstoeslag gelijk is aan de inkomensbijdrage die vanuit de 
prijsondersteuning ontstond, dan zijn er op bedrijfsniveau, en dus in principe ook op 
regionaal niveau, toch productie-effecten te verwachten, omdat de aanbodelasticiteit per 
bedrijf en per regio kan verschillen. Wanneer de alternatieve opbrengsten van de 
ingezette productiefactoren laag zijn, en er weinig productiemiddelen gebruikt worden, 
dan zal het effect op de productie klein zijn. Zijn de alternatieve opbrengsten voor de 
productiefactoren hoog, of worden veel productiemiddelen in het productieproces 
gebruikt, dan zal het effect groter zijn (zie bijvoorbeeld Donaldson et al., 1995). Dat zal 
er in het algemeen toe leiden dat in gebieden met een hoge productie per hectare de 
negatieve productiereactie relatief groot zal zijn. De consequentie is dan een de
concentratie van de productie. 

In het navolgende wordt nader aandacht besteed aan de regionale effecten van de 
klassieke prijsondersteuning. 

5.2.2 Prijsverschillen tussen regio's 

De prijs die nagestreefd wordt hoeft lang niet altijd en overal gehaald te worden. Een 
veelheid van factoren is hiervoor verantwoordelijk. 

Een belangrijke factor is de feitelijke marktsituatie. Een minimuminvoerprijs heeft 
slechts invloed op de marktprijs als er daadwerkelijk invoer plaatsvindt. De drempelprijs 
ligt doorgaans aanzienlijk hoger dan de interventieprijs. Voor tarwe bijvoorbeeld 
bedroeg in 1990/91 het verschil 36%. Voor een regio met een lage 
zelfvoorzieningsgraad, dichtbij een belangrijke invoerhaven waar daadwerkelijk invoer 
uit derde landen plaatsvindt, bepaalt vooral de (hoge) drempelprijs het interne prijspeil. 
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Als de invoer opdroogt wordt de interne prijs min of meer gestuurd door de (lagere) 
interventieprijs. Een dergelijke prijsdaling, vanwege het wegvallen van de import uit 
derde landen, heeft zich vanaf 1987 voorgedaan in onder meer Nederland, resulterend in 
veel onvrede onder de regionale producenten61. De onvrede uitte zich onder meer in de 
akkerbouw-acties in Nederland in 1990. 

Meer in het algemeen ligt het prijspeil in een importerende regio hoger dan in een 
exporterende regio. Afgezien van allerlei andere verschillen is de prijs in de importregio 
gelijk aan de prijs in de exportregio, plus de transportkosten. 

Een tweede belangrijke factor is de omvang van de kosten die gemaakt moeten 
worden om daadwerkelijk van een institutionele prijs gebruik te kunnen maken. Als 
aanzienlijke kosten verbonden zijn met het voor interventie aanbieden van bijvoorbeeld 
graan, kan de feitelijke marktprijs onder de interventieprijs zakken. Die kosten kunnen 
bestaan uit transportkosten, opslagkosten, drogingskosten, verzekeringskosten, 
verpakkingskosten en bijvoorbeeld de kosten van financiering bij vertraagde uitbetaling. 
Eenzelfde effect, een marktprijs die lager ligt dan de interventieprijs, kan optreden als 
interventie slechts open staat voor bepaalde soorten en types of voor een zekere 
minimumomvang van de aangeboden partij of als interventie slechts open gesteld wordt 
als de marktprijs onder een bepaald percentage van de interventieprijs gezakt is (zie ook 
Meester en Strijker, 1985, p. 20; De Bont, 1998a, pp. 55 en 59). 

De effecten van de verschillende institutionele prijzen kunnen regionaal verschillen 
vanwege transportkosten, zelfvoorzieningsgraden, de mate van invoer uit derde landen, 
andere kostenverschillen (zoals vochtgehaltes van producten) en vanwege de 
omrekening van in ECU vastgelegde prijzen naar nationale valuta (zie par. 5.4). Het 
gevolg van een en ander is dat de marktprijs in de tijd aanzienlijk kan fluctueren en van 
gebied tot gebied kan verschillen. De veelgehoorde bewering dat "de landbouw" in de 
EU vaste en gegarandeerde prijzen ontvangt voor zijn producten is dus feitelijk onjuist. 

5.3 Herverdeling van inkomen als gevolg van het markt- en prijsbeleid62 

5.3.1 Bedoelde en onbedoelde effecten 

Het EU-landbouwbeleid heeft op verschillende manieren invloed op de ruimtelijke 

61 Tussen 1984 en 1987 daalde de tarwe-import uit de VS en Canada in Nederland van 307 
duizend ton tot 7 duizend ton, oftewel van ongeveer 30% van de binnenlandse productie tot 
vrijwel nul. In dezelfde periode bleven de drempelprijs en de interventieprijs nagenoeg op peil, 
terwijl de prijs af boerderij daalde van fl. 47,- per 100 kg naar fl. 40,85. Ook in de jaren daarna, 
in het bijzonder in 1990, daalde de binnenlandse producentenprijs harder dan de institutionele 
prijzen. 

62 De paragraaf is ten dele gebaseerd op Meester en Strijker (1985, par. 3.5) en scriptie
onderzoek van B oels ( 19 89) en Verhoef ( 1991 ). 
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verdeling van de productie. Het leidt daarnaast tot herverdeling van inkomen van de ene 
regio naar de andere. Aan dit laatste aspect wordt in deze paragraaf aandacht besteed. 
Het gaat hier dus niet om de omvang en de invloed van ruimtelijke prijsverschillen voor 
een individueel product, maar om de ruimtelijke financiële en inkomensherverdeling, 
van belastingbetalers en consumenten ten gunste van producenten. 

Een landbouwbeleid dat door verhoging van de prijzen van landbouwproducten de 
agrarische inkomens probeert te ondersteunen, creëert een inkomensherverdeling van 
consumenten en belastingbetalers naar producenten. Als de consumenten en belasting
betalers in een andere regio wonen dan de producenten van de landbouwproducten, dan 
vindt interregionale herverdeling van inkomen plaats. Bij het gekozen landbouwbeleid 
kan de herverdeling van belastingbetaler en consument naar de producent dan ook niet 
gezien worden als ongewenst neveneffect, zoals dat in het verleden door de Britten naar 
voren gebracht is (zie Meester en Strijker, 1985, p. 51). Toch is het de vraag waar 
"bedoelde effecten" ophouden en "onbedoelde effecten" beginnen. Een EU-
landbouwbeleid dat voor een belangrijk deel vanuit de omzetbelasting en vanuit hogere 
voedselprijzen gefinancierd wordt, en ondersteuning biedt aan boeren naar rato van hun 
productie-omvang, zorgt in zekere mate voor inkomensherverdeling van relatief arme 
consumenten naar ten dele relatief rijke producenten. Immers, de consumptie van 
voedingsmiddelen is maar beperkt inkomensafhankelijk, zodat armere groepen een naar 
verhouding grote bijdrage leveren. Tegelijkertijd zijn de grotere boeren doorgaans 
welvarend in vergelijking met collega's op kleinere bedrijven. Of dit deel van de 
herverdeling bewust gewild is door de overheid is zeer de vraag. Het systeem zorgt in 
feite ook voor herverdeling van inkomen van regio's met een lage productie per hectare 
naar regio's met een hoge productie per hectare. Ook hiervan is het de vraag of zulks 
bewust nagestreefd wordt. 

Hetzelfde beleid zorgt eveneens voor herverdeling van inkomen van stedelijke 
gebieden naar plattelandsgebieden. Deze herverdeling strookt waarschijnlijk wel met de 
politieke voorkeuren van de beleidsmakers, maar het is wederom de vraag of dit aspect 
bij de vormgeving van het landbouwbeleid wel zo duidelijk een rol gespeeld heeft. 

De verdeling van inkomen kan op verschillende niveaus geanalyseerd worden, 
variërend van de verdeling van geldstromen, via de verdeling van de baten tot de 
verdeling van de economische effecten. In deze paragraaf worden deze niveaus nader 
geduid en wordt de interregionale herverdeling op de verschillende niveaus 
gekwantificeerd. 

5.3.2 Prijssteun en ruimtelijke verdeling 

Prijsondersteuning kan op verschillende manieren invloed hebben op de ruimtelijke 
verdeling van de landbouwproductie. 

Een eerste aspect is dat hogere prijzen de productie stimuleren. Bij regionaal verschil
lende aanbodelasticiteiten zal de aanbodreactie ruimtelijk verschillen. Dat kan leiden tot 
concentratie van de productie in gebieden met een flexibele aanbodstructuur. Het totale 
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areaal landbouwgrond van een regio ligt nagenoeg vast, terwijl de omvang van de 
kapitaalgoederen doorgaans gemakkelijker uit te breiden is. Gebieden die hun aanbod 
relatief eenvoudig kunnen uitbreiden zijn dan die gebieden waar kapitaal een belangrijke 
productiefactor is en waar grond minder belangrijk is. Maar ook gebieden waar veel 
grond gebruikt wordt voor niet-ondersteunde producten kunnen de productie van een 
ondersteund product relatief gemakkelijk uitbreiden, zeker als de productie van het niet-
ondersteunde product weinig winstgevend is (marginale aanbieders). 

Een tweede aspect, dat een tendens tot ruimtelijke concentratie juist tegengaat, is dat 
hogere prijzen marginale producenten, die anders de productie zouden moeten staken, in 
de markt kan houden. Daar komt bij dat juist in regio's die potentieel de interregionale 
concurrentie slecht aan kunnen (gebieden met lastige fysieke productie-omstandigheden 
en met een slechte landbouwstructuur) alternatieven voor arbeid en grond veelal minder 
voorhanden zijn. De productiekosten in termen van alternatieve opbrengsten zijn dan 
laag. Verschuiving van de productie van de ene regio naar de andere door inkrimping 
van de productie in de ene, en uitbreiding in de andere regio, wordt daardoor, zelfs in een 
vrije marktsituatie, maar zeker bij een hoger prijspeil, geremd (Strijker en De Veer 
1988, p. 35-36). 

Een derde aspect is dat prijsondersteuning voor bepaalde producten, via substitutie 
aan de aanbodzijde (zie ook de voorgaande aspecten), de productie van niet-
ondersteunde producten negatief kan beïnvloeden. Prijssteun voor graan leidt dan tot een 
grotere teeltomvang van graan en een kleinere teeltomvang van bijvoorbeeld aardappelen 
(voorzover de gewasrotatie-systemen zulks toelaten). Aan de marge stappen telers over 
van aardappelen op graan. Het is denkbaar dat daarmee een proces van ruimtelijke 
concentratie van de niet-ondersteunde producten op gang komt. 

Een vierde aspect van prijsondersteuning is dat de onzekerheid over de toekomstige 
prijs verminderd wordt. Dat kan de bereidheid om te investeren in productiecapaciteit 
positief beïnvloeden. Prijsstabilisatie werkt daarnaast in het voordeel van producenten 
die produceren voor niet-lokale, niet-geïsoleerde markten. Beide elementen wijzen in de 
richting van concentratie van de productie in de zin dat kleinschalige, weinig 
kapitaalintensieve productie voor lokale markten waarschijnlijk minder baat 'heeft bij 
prijsstabilisatie dan kapitaalintensieve productie voor extra-lokale (internationale) 
markten. 

5.3.3 Regionale neerslag63 

Het inkomensherverdelingseffect van het overheidsbeleid valt uiteen in twee delen. Aan 
de ene kant gaat het om de verdeling van de herkomst van de middelen en aan de andere 
kant om de verdeling van de bestemming. Voor wat de herkomst betreft (de belastingen) 
zijn drie niveaus te onderscheiden. 

Het meest eenvoudige niveau is dat van de statutaire belastingneerslag: de verdeling 

63 Een overzicht van de verschillende "neerslag"-begrippen is opgenomen in Stoffelsma, 1992 
Hoofdstuk 2. 
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van de belastingplichtigen over de regio's. Omdat in de praktijk afwenteling of 
doorberekening plaats kan vinden, zal de verdeling van de effectieve neerslag van de 
eerste kunnen verschillen. Als de inkomens- en substitutie-effecten, die het gevolg van 
deze effectieve neerslag zijn, ook meegenomen worden, komen we bij de verdeling van 
de economische effecten. 

Aan de kant van de bestedingen is een vergelijkbare driedeling te maken. Het eerste 
niveau is dat van de ontvangers van de overheidsuitgaven: de verdeling van de 
geldstroom. Omdat ook anderen dan de ontvangers nut aan de uitgaven ontlenen, kan een 
verdeling van de baten ontstaan, die afwijkt van de verdeling van de geldstroom. De 
inkomens- en substitutie-effecten die door deze baten uitgelokt worden, kunnen 
geïncorporeerd worden in de bepaling van de verdeling van de economische neerslag. 

Een voorbeeld vanuit een enigszins gestileerd EU-landbouwbeleid kan deze begrippen 
verduidelijken. Bij gesubsidieerde export van graan komt de financiering van de subsidie 
uit het EU-budget. Dit budget wordt onder meer gevuld met belastingmiddelen 
afkomstig uit de BTW. De statutaire regionale neerslag is in dit geval de regio van 
vestiging van degene die BTW afdraagt. De effectieve regionale neerslag wordt bepaald 
door de woonplaats van de consument die uiteindelijk de BTW opbrengt, na 
doorberekening. Bij de economische neerslag wordt rekening gehouden met 
bijvoorbeeld de verschuivingen die optreden in het consumptiepakket. De BTW zorgt 
immers voor hogere prijzen en een enigszins andere prijsstructuur. 

De regionale verdeling van de bestemming van de subsidie is op basis van de geld
stroombenadering gekoppeld aan de plaats van vestiging van de exporteur van het graan. 
Bij de verdeling van de baten moet er rekening mee gehouden worden dat de subsidie 
uiteindelijk de graanprijs ondersteunt (de effectieve neerslag). In die optiek is de 
regionale verdeling van de graanproductie dus van belang. De verdeling van de 
economische neerslag neemt ook bijvoorbeeld de productie- en substitutie-effecten in 
beschouwing. Omdat een hogere graanprijs uiteindelijk ook de prijs van aardappelen 
ondersteunt, moeten ook de effecten op de inkomens van de aardappeltelers 
meegenomen worden. Ook de daardoor uitgelokte bouwactiviteiten voor bijvoorbeeld 
aardappelbewaarplaatsen moeten worden geïncorporeerd. 

Het effect van een overheidsuitgave kan slechts in beeld gebracht worden in vergelij
king met een alternatief. Dit kan de situatie zijn, waarbij er geen enkele uitgave door de 
overheid gebeurt: de absolute neerslag. Het kan echter ook de situatie zijn waarbij een 
ander beleid gevoerd wordt, zoals een beleid waarbij inkomensondersteuning in de 
agrarische sector plaatsvindt via directe inkomenstoeslagen. We spreken dan van de 
differentiële neerslag. Een groot bezwaar van het bepalen van de absolute neerslag is dat 
daarmee in feite twee alternatieven met ongelijke doelen vergeleken worden. Uitspraken 
over de effectiviteit van het beleid zijn dan niet mogelijk. 

5.3.4 Studies op nationaal niveau 

Statutaire neerslag 
De discussie over de nationale lusten en lasten van het EU-beleid heeft vooral een 
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politieke achtergrond. De inspiratie is primair dat sommige lidstaten meer afdragen aan 
de EU dan wat ze teruggestort krijgen. Rond 1980 werd de discussie over de netto-
betalingspositie aangezwengeld door het Verenigd Koninkrijk. Ze werd voorlopig 
afgesloten met het besluit in 1984 tot herziening van de betalingsregeling voor dat land 
en voor West-Duitsland. Meer recent (1997) is de discussie over netto-betalers en -
ontvangers opnieuw aangezwengeld, nu vanuit Duitsland en Nederland. Van oudsher is 
Nederland een netto-ontvanger64, vanwege het grote aandeel van het EOGFL in het EU-
budget en vanwege de grote agrarische export vanuit Nederland naar derde landen. Met 
het verminderen van het aandeel EOGFL in het budget en de groei van de uitgaven voor 
structuur- en regionaal beleid is die positie aan het veranderen. 

De klachten van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben overigens 
een wat breder doel dan het bereiken van een herziening van de budgetbijdragen. In de 
jaren tachtig beweerde het Verenigd Koninkrijk dat ze met de lusten en lasten discussie 
druk wilde uitoefenen om het landbouwbeleid te herzien. De recente Nederlandse druk 
wordt verdedigd met het argument dat Nederland uit is op het verbeteren van de 
effectiviteit en de verdeling van uitgaven voor structuur- en regionaal beleid. Toch zijn 
het niet slechts nobele bedoelingen die een rol spelen. Het Verenigd Koninkrijk 
incasseerde in 1988 naast een beperkte aanpassing van het EU-landbouwbeleid vooral 
een verlaging van zijn bijdrage aan het Europese budget. Iets dergelijks lijkt voor 
Nederland te gelden, getuige de recente oproep om een groter deel van de middelen voor 
structuurbeleid naar Nederland te halen. Het motief is dus niet enkel een poging tot 
beleidshervorming, het gaat ook zeker om het bereiken van een verschuiving van de 
geldstromen. 

Effectieve neerslag 
De discussie over de betalingspositie van het Verenigd Koninkrijk was aanleiding voor 
een reeks van studies naar de verdeling van de effectieve neerslag van de effecten van 
het EU-beleid over de lidstaten . De basis bestaat over het algemeen uit partiële 
modellen gericht op de agrarische sector, en gericht op de bepalen van de 

64 Tot en met 1990 was Nederland netto-ontvanger, vanaf 1991 netto-betaler. Zo was in 1980 
her "voordelig saldo" van Nederland 394 min ECU en in 1990 332 min ECU. In 1991 bedroeg 
het "nadelig saldo" 220 min ECU en in 1996 was dat opgelopen tot 2309 min ECU (op een 
bruto-bijdrage van 3220 min ECU). Deze geldstroombenadering kan politiek interessant zijn, 
maar is economisch onzinnig. De bijdrage van Nederland aan de EU bestaat namelijk uit een 
optelling van ongelijksoortige elementen. Het betreft de afdracht vanuit de BTW, de directe 
bijdrage uit de schatkist op basis van het BNP en de afdracht van namens de EU geheven 
invoerheffingen op goederen uit derde landen die via Nederland in de EU geïmporteerd worden. 
De laatste afdracht is onvergelijkbaar met de eerste twee. 

65 Zonder volledig te willen zijn kunnen genoemd worden: Buckwell e.a., 1982; Commissie 
EG, 1981; Von Meyer, 1981; Davey e.a., 1976; Thomson en Hubbard, 1985; Koester, 1977; 
Rollo en Warwick, 1979; Ahrens en Von Urff, 1984; Thoroe, 1980; Meester, 1980; Flint, 1981 ; 
Dodsworth, 1974. 
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welvaartseffecten voor producenten, consumenten en belastingbetalers in de 
afzonderlijke lidstaten. De resultaten van een aantal onderzoeken zijn samengevat in 
Meester en Strijker (1985, tabel 3.9). Het beeld dat in die periode naar voren komt is dat 
West-Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Belgi/Luxemburg de lasten van het EU-
landbouwbeleid dragen, en dat Frankrijk, Nederland, Ierland en Denemarken profiteren. 
Voor meer recente jaren mogen hieraan de latere toetreders uit Zuid-Europa toegevoegd 
worden. De studies verschillen onderling nogal voor wat betreft de aannames. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij het gehanteerde niveau van wereldmarktprijs en de mogelijke 
veranderingen daarin. Soms liggen er gedetailleerde modellen met vraag- en 
aanbodrelaties aan ten grondslag, soms is de structuur heel eenvoudig. 

Economische neerslag 
Om de economische neerslag van een beleidsinspanning te bepalen is een partiële aanpak 
eigenlijk niet toereikend. Er zijn echter geen algemeen-evenwicht analyses beschikbaar 
die direct bruikbaar zijn voor het bepalen van de economische neerslag. Het dichtst bij 
dit doel komt de studie van Folmer et al. (1994), waarin met het ECAM-model de 
effecten van beleidsalternatieven doorgerekend zijn. Resultaten voor het oorspronkelijke 
landbouwbeleid (het pre-MacSharry beleid) ten opzichte van de situatie waarin er geen 
gemeenschappelijk landbouwbeleid is, geeft die publicatie niet. Wel is duidelijk dat 
afbouw van het gemeenschappelijk landbouwbeleid tot een welvaartswinst voor de EU 
kan leiden van zo'n 10 mld. ECU, en ongelijk op de lidstaten uitwerkt. 

5.3.5 Studies op regionaal niveau 

Statutaire neerslag 
Budgettransfers verbonden aan het markt-en prijsbeleid zijn grotendeels transacties 
tussen de EU en de nationale overheden. Regionalisering daarvan levert dan geen 
zinvolle resultaten op. Dat kan eventueel wel het geval zijn voor transfers vanwege 
structuur- en regionaal beleid, maar dat gaat pas de laatste jaren om substantiële 
bedragen (zie par. 5.6). 

Effectieve neerslag 
Op het terrein van de effectieve neerslag op het niveau van de regio's zijn verschillende 
studies uitgevoerd. Het betreft onder meer Von Meyer (1981: de effecten op vier Duitse 
regio's), Tarditi en Croci Angelini (1982: de effecten op de Italiaanse regio's), Bonnieux 
en Rainelli (1990: de effecten op de Franse regio's), en Verhoef (1991: de effecten voor 
alle EU-regio's). 

Het onderzoek van Bonnieux en Rainelli (1990) richt zich op de regionale herverde
lingsaspecten van het EU-landbouwbeleid binnen Frankrijk. De verdeling van de 
effectieve neerslag staat centraal. De benadering van de absolute neerslag beperkt zich 
tot de bepaling van de nominale protectiegraad voor een achttal markt
ordeningsgewassen. Daarbij wordt invloed van de EU op de wereldmarktprijs 
verondersteld. Door de regionale productiestructuur te combineren met de protectie-
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graden ontstaat een beeld van de baten van een regio. De bijdrage vanuit de regio's in de 
vorm van het betalen van hogere prijzen voor voedingsmiddelen en in de vorm van 
belastingafdrachten wordt niet in de beschouwing betrokken. Wel wordt vastgesteld dat 
de totale ondersteuning van de Franse landbouw (althans voor de acht producten) voor 
één kwart uit budgetstromen bestaat, en dus voor driekwart uit prijsondersteuning via 
consumenten (Bonnieux en Rainelli, 1990, p. 5). Dit laatste is een wel zeer 
merkwaardige redenering, als we de eerdere opmerkingen over de onzuiverheid van 
budgetstromen als indicator in de beschouwing betrekken. In de hierna te bespreken 
resultaten (Verhoef, 1991) wordt een vergelijkbare conclusie getrokken (budget 32%, 
prijssteun door consumenten 68%). In dat geval kan dat wel, omdat daar een cijfer voor 
de EU als geheel gepresenteerd wordt. Uitgaven in het ene land ten gunste van een 
andere lidstaat spelen dan geen rol. 

Bonnieux en Rainelli constateren dat de bijdrage uit het structuurbeleid (de afdeling 
Oriëntatie van het EOGFL) aan de verschillende regio's maar beperkt is. In geen enkele 
regio bedraagt deze vorm van steun meer dan 10% van de steun via de afdeling Garantie. 
Voor wat de prijs- en budget-ondersteuning betreft is de conclusie van de auteurs dat de 
steun tamelijk eenzijdig terechtkomt. De grote graangebieden, maar vooral de in 
melkveehouderij gespecialiseerde regio's en Bretagne met z'n intensieve veehouderij 
blijken het meest van het beleid te profiteren. Aangetekend moet worden dat het gunstige 
resultaat van de intensieve veehouderij minstens voor een deel ontstaan is doordat slechts 
met de opbrengstenontwikkeling en niet met kostenontwikkeling gerekend wordt. Een 
gevolg van de graanprijsondersteuning is immers dat de voerkosten van de dierhouderij-
sectoren stijgen, zeker als graan een belangrijk element van het veevoer is. Juist in 
Frankrijk is dat het geval in de intensieve veehouderij. Veevoer maakt een aanzienlijk 
deel van de productiekosten uit, terwijl de nominale protectiegraad voor granen drie keer 
groter is dan die voor varkens- en kippenhouderijproducten. Maar zelfs als het veevoer 
grotendeels uit geïmporteerde graanvervangers bestond, zou hetzelfde effect optreden, 
omdat op de markt de prijzen voor beide concurrerende inputs aan elkaar gerelateerd 
zijn. Correctie voor de kostenaspecten zal het grote profijt van Bretagne voor een deel 
teniet doen. 

In een studie van Brown (1990) wordt de neerslag op het niveau van bedrijven 
berekend. In formele zin richt de studie zich op de economische neerslag, maar vanwege 
vergaande vereenvoudigende aannames bepaalt hij feitelijk de effectieve neerslag. Net 
als bij Bonnieux en Rainelli is het uitgangspunt het verschil tussen de EU-prijs en de 
genormaliseerde wereldmarktprijs. Daarbij corrigeert hij de dierlijke sectoren voor de 
hogere voerprijzen als gevolg van de graanprijsondersteuning. Uitgangspunt is een 
gemiddelde productiestructuur in de dierhouderij, waarmee geen recht gedaan wordt aan 
het feit dat het aandeel graan in de totale kosten van de dierhouderij sterk kan verschillen 
tussen regio's. Gekoppeld aan een set van (in de betreffende studie overigens uniforme) 
prijselasticiteiten zijn de welvaartseffecten te bepalen. Brown doet op dit punt forse 
aannames. 

Vervolgens rekent hij de welvaartseffecten toe aan bedrijfstypen en -grootteklassen, 
die met enige aanpassingen uit het FADN (het landbouwboekhoudnetwerk van de EU) 
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afgeleid zijn. Dit resulteert primair in inzicht in de batenverdeling over bedrijfstypen en 
bedrijfsklassen. Duidelijke uitschieter naar boven is de melkveehouderij, met daarnaast 
tuinbouw, intensieve veehouderij en gemengde bedrijfstypen als typen die meer dan 
proportioneel baat hebben bij het EU-beleid. Het zal niet verbazen dat de grootste 
bedrijven eveneens veel meer baat hebben bij het beleid dan kleintjes: wat in het model 
gestopt wordt komt er ook weer uit. Als de baten niet per bedrijf maar per werkende 
gekwantificeerd worden, is eveneens sprake van een scheve verdeling, zij het minder dan 
de verdeling over de grootte-klassen. 

Per bedrijf variëren in 1984-1985/1985-1986 de baten van ruim 1.400 ECU voor 
kleine graanbedrijven tot bijna 100.000 ECU op de grootste melkveehouderijbedrijven 
en gemengde bedrijven. Een regionale verdeling presenteert Brown niet, maar alle 
noodzakelijke ingrediënten daartoe zijn beschikbaar. De methode daarvoor kan in 
principe identiek zijn aan die van Bonnieux en Rainelli. Omdat het onderzoek zich 
eenzijdig richt op de landbouwsector, is geen zicht te krijgen op de bijdragen uit de 
regio's aan de behaalde baten. De navolgende aanpak biedt daarvoor wel mogelijkheden. 

Het onderzoek van Verhoef is voor wat de wereldmarkteffecten gebaseerd op de uitkom
sten van Brown, terwijl de verdere opzet ontleend is aan Tarditi en Croci Angelini. Dat 
houdt in dat de verandering van het producentensurplus, het consumentensurplus en de 
belastingbijdrage per regio, als gevolg van het afschaffen van de EU-prijsondersteuning, 
bepaald wordt (zie bijlage 4 voor de verdere werkwijze en de belangrijkste aannames). 
Het onderzoek heeft betrekking op de situatie in 1985 en is beperkt tot vier 
productgroepen waarvoor zware marktordeningen gelden (granen, suiker, zuivel en 
rundvlees). De producten vormen in 1985 48% van de agrarische productiewaarde en 
zijn in dat jaar goed voor 66% van de uitgaven in het kader van het EOGFL. Per inwoner 
geschaald blijken de regio's Bretagne, Basse-Normandie, Drenthe, Friesland, Ierland en 
het westen van Denemarken de grootste baten te genieten (> 200 ECU/inwoner). Het 
betreft regio's met een relatief grote productie van de genoemde zware marktordenings
gewassen, en relatief weinig inwoners. De grootste lasten worden gedragen door 
stedelijke regio's en daarnaast door Zuid-Europese regio's (zie kaart 5.1). 
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Kaart 5.1 Het financiële resultaat van het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid voor 
granen, suiker, zuivel en rundvlees, geschaald met inwoneraantallen, in 
ECU's, 1985 

-

ecu per inwoner 
D -160 tot-80 

-80 tot 0 
0 tot 200 
200 tot 450 

Economische neerslag 
Analyses die de economische effecten op het niveau van regio's op een min of meer 
volledige wijze bepalen zijn niet uitgevoerd. Het is niet zonder meer duidelijk wat de 
uitkomsten van zo'n analyse zouden zijn. Een inkomensoverdracht van bijvoorbeeld 
stedelijke gebieden naar Noordwest-Europese plattelandsregio's zorgt ervoor dat daar 
meer boeren boer kunnen blijven. De overdracht slaat ten dele neer in hogere 
grondprijzen. Een en ander zorgt ervoor dat in die plattelandsregio's productiefactoren in 
de landbouwsector vastgehouden worden die anders daar of elders additionele productie 
in industrie of diensten gegenereerd zouden hebben. Of een dergelijke inkomens
overdracht dus leidt tot een hoger regionaal inkomen is niet zo zeker (zie bijvoorbeeld 
Larsen en Hansen, 1994, p. 165 e.V.). Omdat bij een verschuiving van productiefactoren 
van de landbouwsector naar andere sectoren op zijn minst een deel van die 
productiefactoren ook naar andere (stedelijke) regio's verschuift, is de logische conclusie 
dat prijsondersteuning voor de landbouw waarschijnlijk tot economische baten voor de 
plattelandsregio's leidt waar die landbouw gevestigd is. 

Verhoogde voedselprijzen en belastingafdrachten in stedelijke gebieden en in Zuid-
Europese plattelandsregio's drukken daar de economische groei. Activiteiten die bij 
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lagere arbeidskosten tot productie geleid zouden hebben ontstaan bij hogere arbeids
kosten niet. Daar moet voor stedelijke regio's bijgeteld worden de baten die de 
verschuiving van werkenden uit plattelandsregio's naar stedelijke regio's voor die 
stedelijke regio's, in de situatie zonder prijsondersteuning, betekend zou hebben. In die 
gebieden leidt prijsondersteuning elders dus tot een economisch nadeel. Dat de 
Noordwest-Europese plattelandsregio's er misschien niet of weinig op vooruit gaan en 
andere regio's er op achteruit gaan heeft direct te maken met mis-allocatie van 
productiefactoren (het eerder genoemde welvaartsverlies van 10 mld. ECU). De 
verhouding tussen netto-baten en netto-lasten die door Verhoef berekend is, geeft 
waarschijnlijk wel een indicatie van de verhoudingen vanwege verschuiving van 
productiefactoren van landbouw naar niet-landbouw, maar niet van het effect dat 
vervolgens ontstaat vanwege verschuiving van productiefactoren van plattelandsregio's 
naar stedelijke regio's. De werkelijke baten en lasten verhouding ligt dus waarschijnlijk 
schever. 

5.3.6 Conclusie 

In deze paragraaf is vastgesteld dat het door de EU gevoerde markt- en prijsbeleid een 
herverdeling van inkomen tot gevolg gehad heeft. Deze is ten dele door de beleidsmakers 
bedoeld geweest, maar voor een deel waarschijnlijk ook niet. Regio's met weinig 
consumenten en weinig belastingbetalers en met een groot aandeel in de productie van 
marktordeningsproducten hebben baat bij het beleid. De omvang van de herverdeling is 
aanzienlijk. Binnen de totale herverdeling is het budgetaandeel ongeveer een derde en 
het prijsdeel ongeveer tweederde. In het jaar 1990 was het landbouwbudget ongeveer 25 
mld. ECU. Samen met de herverdeling via hogere prijzen gaat het dan om zo'n 75 mld. 
ECU. Ten opzichte van de productiewaarde van de landbouw in de EU-12 (ruim 200 
mld. ECU) en ten opzichte van de bruto toegevoegde waarde (120 mld. ECU) gaat het 
dus om indrukwekkende bedragen. 

5.4 Het agromonetaire stelsel als herverdelend instrument 

5.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het ruimtelijk herverdelende karakter van het 
agromonetaire stelsel. De herverdeling ontstaat uit het feit dat het agromonetaire stelsel 
gedurende een lange periode (1969-1992) de mogelijkheid bood nationale prijsniveaus te 
creëren in afwijking van het gemeenschappelijk prijsniveau (Meester en Strijker, 1985, 
p. 33). Deze mogelijkheid is, zoals Silvis (1998, p. 81) dat uitdrukt, door de meeste 
lidstaten in dank aanvaard. Het systeem is in de loop der tijd bijzonder complex 
geworden. De oorzaak daarvan ligt in successieve pogingen de eenheid van markten 
voor landbouwproducten in de EU te herstellen, zonder de consequenties daarvan, 
prijsdalingen in revaluerende landen, te willen accepteren (politieke samenwerking 
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werd klaarblijkelijk belangrijker geacht dan economische efficiency, zie ook par. 2.2.1). 
Eerst wordt kort ingegaan op bestaansgrond van het stelsel (par. 5.4.2). Het feitelijke 

ontstaan en de ontwikkeling worden besproken in bijlage 6. In par. 5.4.3 komt de 
rationaliteit van het stelsel aan de orde, welke een opstap vormt naar de herverdelende 
werking ervan (par. 5.4.4). 

5.4.2 De bestaansgrond van het agromonetaire stelsel 

Het agromonetaire stelsel vindt zijn bestaansgrond in de combinatie van het markt- en 
prijsbeleid en van nationale munten waarvan de onderlinge wisselkoersverhoudingen 
kunnen veranderen. Kern van het stelsel was het temporiseren van de effecten van 
koersveranderingen op de institutionele prijzen, door het geheel of gedeeltelijk tijdelijk 
handhaven van de oude koersen. Op die manier is gedurende een zeer lange periode een 
systeem gehanteerd waarbij voor landbouwproducten en producten waar landbouw
producten in verwerkt zijn, andere koersen (groene koersen) golden dan de in het 
normale verkeer geldende koersen. Om scheeftrekking van handelsstromen tegen te gaan 
was het daarbij noodzakelijk, bij handel tussen lidstaten en met derde landen, heffingen 
en subsidies te hanteren (monetaire compenserende bedragen, mcb's). Het bestaan van 
mcb's was een doorbreking van de gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten. 

Pariteitswijzigingen gaan doorgaans gedurende een reeks van jaren steeds dezelfde 
kant op. Binnen de EU waren DM en gulden de stijgers, de lire en de Franse franc de 
dalers. Dat betekende dat groene koersen niet uit zichzelf na verloop van tijd weer naar 
elkaar toe groeiden. Het omgekeerde was het geval, de verschillen dreigden steeds groter 
te worden. Tabel 5.1 geeft de omvang van de mcb's in de periode 1971-1992. In de eerste 
jaren van die periode was vooral het verschil tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk groot (30-50%). Later is het verschil tussen Griekenland en de 
andere lidstaten zeer groot geweest. 

Het tempo van aanpassing van de groene koersen en de differentiatie ervan naar 
productgroep bood de mogelijkheid aan lidstaten om, ondanks het bestaan van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, nationaal prijsbeleid te voeren. 

Hoewel het agromonetaire systeem in feite beëindigd is66, is het in het kader van deze 
studie interessant na te gaan in welke mate het systeem regionale (in feite nationale) 
effecten gehad heeft. Daarbij spelen twee vragen een rol. 

66 Slechts voor de 4 niet-EMU lidstaten kunnen nog koersafwijkingen tussen EURO en 
nationale valuta optreden. Bij omrekeningen in het kader van het landbouwbeleid wordt sinds 1 
januari 1999 in principe de dagkoers gehanteerd. Wel is het, gedurende de overgangsperiode die 
tot 2002 loopt, mogelijk bij substantiële koersveranderingen (> 2,6 %, plus een aantal aanvullen
de voorwaarden) directe compensaties te verlenen. 
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Tabel 5.1 Mcb-percentages op enige tijdstippen* 

Datum DM FF L H HFL BF LF IRL UKL DKR DR PTA ESC 
12/05/71 +3,0 0 0 0 0 0 
09/05/72 +5,7 +1,9 0 +4,0 +4,0 +4,0 
07/05/73 +6,9 +1,5 -14,4 +2,5 +2,5 -2,5 -5,8 -5,8 +1,4 
06/05/74 +12,3 -12,8 -15,0 +2,7 +2,7 +2,7 -15,4 -15,4 0 
05/05/75 +10,0 -1,4 0 +2,0 +2,0 +2,0 -6,9 -12,7 0 
11/10/76 +9,3 -14,9 -17,0 +1,4 +1,4 +1,4 -25,4 -40,6 0 
01/04/77 +9,3 -13,2 -13,1 +1,4 +1,4 +1,4 -3,4 -34,7 0 
01/04/78 +7,5 -17,0 -26,1 +1,4 +1,4 +1,4 -10,7 -39,9 0 
17/04/79 +10,8 -15,3 -11,2 +3,3 +3,3 +3,3 0 -14,6 0 
12/05/80 +9,8 0 0 +1,9 +1,9 +1,9 0 +1,7 0 
10/04/81 +3,2 0 -1,0 0 0 0 0 +12,9 0 
19/05/82 +5,2 0 -6,6 +2,0 -2,5 -2,5 0 +16,9 0 
25/04/83 +13,0 -8,1 -2,3 +8,4 -1,7 -1,7 -2,3 +3,1 +3,1 -6,1 
01/04/84 +9,8 -4,4 -1,8 +5,8 0 0 0 +3,7 +1,0 -11,9 
01/05/85 +1,8 -2,0 -2,3 +1,8 0 0 0 +1,0 0 -9,8 
01/06/85 +2,9 0 0 +2,9 0 0 0 +2,3 0 0 
20/05/86 +2,9 -1,7 -1,4 +2,4 0 0 0 -1,7 0 -23,9 
01/05/87 +2,9 -4,8 -5,3 +2,9 0 0 -4,3 -21,2 -1,5 -45,3 -9,0 -15,7 
01/07/87 +1,4 -3,5 -3,8 +1,4 0 0 -3,5 -18,2 0 -39,5 -2,6 0 
02/04/88 0 -3,5 -5,5 0 0 0 -3,5 -12,2 0 -48,0 0 0 
01/05/89 0 0 0 0 0 0 0 -1,9 0 -18,6 +5,9 0 | 
14/05/90 0 0 0 0 0 0 0 -10,6 0 -14,0 +3,6 0 
01/07/91 -1,0 +2,5 +1,2 
30/05/92 -9,1 +3,5 +4,9 

* Voorzover er verschillen tussen producten bestaan, betreffen de vermelde mcb's die voor 
zuivelproducten. 

Bron: Strijker, 1986, Bijl. 1, aangevuld uit LEI, Landbouw-Economisch Bericht, div. jaren. 

1. Het markt- en prijsbeleid, zonder aanvullend agromonetair beleid, zorgde ervoor dat 
koersveranderingen tamelijk direct doorwerkten in de nationale prijzen; wellicht sneller 
en directer dan zonder zo'n beleid het geval geweest zou zijn. Het agro-monetaire 
systeem is dan op te vatten als een middel om de meer natuurlijke situatie te benaderen. 
In par. 5.4.3 wordt nagegaan of het agromonetaire systeem daartoe beperkt was, of dat er 
wel degelijk elementen van nationaal/regionaal beleid in zaten. Geconcludeerd wordt dat 
dat laatste het geval geweest is. 
2. Dat leidt tot de tweede vraag, namelijk hoe groot dat effect dan wel geweest is. Die 
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vraag komt in par 5.4.4 aan de orde67. 

5.4.3 De rationaliteit achter de mcb's68 

De vraag is in hoeverre de positie van agrarische producenten en van consumenten van 
voedingsmiddelen onder het gemeenschappelijk prijsbeleid afwijkt van die van 
producenten en consumenten die niet onder een dergelijk beleid vallen. Niet-
blootgestelde sectoren (Corden, 1977, p. 9), dat wil zeggen sectoren die voor de 
binnenlandse markt produceren en daarin geen buitenlandse concurrentie ontmoeten, 
merken aan hun afzetzijde op korte termijn weinig van een revaluatie. Voor sectoren die 
voor de buitenlandse markt produceren, of die in sterke mate met buitenlandse 
concurrentie te maken hebben, ligt de situatie anders. Hun concurrentiepositie 
verslechtert vrijwel direct na een revaluatie. Deze verslechtering heeft invloed op het 
door de sector verdiende inkomen, al kan door gelijktijdige prijs veranderingen aan de 
kostenzijde deze invloed gedempt worden (als de prijs van de inputs in het 
productieproces daalt als gevolg van de revaluatie). 

Wanneer de landbouwsector onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor zijn 
prijsvorming afhankelijk is van de gemeenschappelijke, in ECU vastgestelde prijzen, 
werkt een verandering in de koersverhouding tussen ECU en nationale munt direct en in 
volle omvang door in de nationale producentenprijzen. In dat geval functioneert de 
landbouwsector dus volledig als een blootgestelde sector. Voor de consumentenprijzen 
van voedingsmiddelen geldt iets dergelijks, met dien verstande dat in de kostenstructuur 
van de meeste voedingsmiddelen de prijzen van de agrarische grondstoffen maar een 
bescheiden aandeel hebben (zie bijvoorbeeld De Bont, 1997). 

In een dergelijke situatie zou er aanleiding kunnen zijn voor het instellen van bescher
mende maatregelen. Immers, onder het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid zit een 
groot deel van de landbouw in de positie van feitelijk blootgestelde sector, terwijl zonder 
een gemeenschappelijk prijsbeleid de landbouwsector niét als een volledig blootgestelde 
sector zou functioneren. De mate waarin de landbouwsector, in afwezigheid van het 
gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid, in de positie van niet-blootgestelde sector zit, 
hangt af van de openheid van de economie, van de kostenstructuur en van de grootte van 
het land. 

Het hier geschetste beeld van de landbouwsector komt niet geheel met de werke
lijkheid overeen. Op twee punten moeten nuanceringen worden aangebracht: niet alle 
landbouwprijzen worden volledig en direct binnen het gemeenschappelijk 

7 In 1989 constateerde de Europese Rekenkamer dat deze vraag nooit door de Europese 
Commissie geanalyseerd is. Op basis van een literatuursurvey constateerde de Rekenkamer dat 
ook in het wetenschappelijk onderzoek: "Er (...) echter weinig gedaan (schijnt) te zijn om het 
effect van deze factor, die voor de werking van de marktordeningen fundamenteel is, te peilen." 
(Speciaal Verslag Nr. 1/89 van de Europese Rekenkamer over het agromonetaire stelsel, 
alsmede de antwoorden van de Europese Commissie (89/C128/01), p. 8). 

68 Met kleine wijzigingen overgenomen uit Strijker, 1986, h. 5. 
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landbouwbeleid bepaald en ook zonder het vigerende landbouwbeleid zou de landbouw
sector in bepaalde opzichten het karakter van een blootgestelde sector hebben. Wat het 
eerste punt betreft: de producentenprijzen voor landbouwproducten hebben doorgaans 
geen directe band met de (gemeenschappelijk) vastgestelde prijzen. Wel zijn de 
vastgestelde prijzen tezamen met het daarvoor beschikbare instrumentarium (interventie, 
opslag, importheffingen, etc.) richtinggevend voor de marktprijzen (zie par. 5.2.2). 

De tweede nuancering is dat ook zonder een gemeenschappelijk prijsbeleid grote 
delen van de landbouwsector het karakter van een blootgestelde sector zullen hebben. 
Een belangrijk deel van de productie betreft buikproducten waarvoor de prijsvorming 
direct bepaald wordt in concurrentie met buitenlandse aanbieders. In dat geval is er 
weinig verschil tussen de prijsvorming binnen het gemeenschappelijk prijsbeleid en vrije 
prijsvorming. Slechts het aangrijpingspunt van een verandering van de buitenlandse prijs 
op de binnenlandse prijs verschilt enigszins. Bij vrije prijsvorming zal de 
prijsverandering zich vanaf de grenzen naar het binnenland voortplanten, onder het 
gemeenschappelijk prijsbeleid gebeurt dat ook vanaf de interventiepunten. Uit het 
voorgaande valt af te leiden dat er waarschijnlijk weinig verschil bestaat tussen de 
invloed van pariteitswijziging op de prijzen onder het gemeenschappelijk markt- en 
prijsbeleid respectievelijk onder vrije prijsvorming. 

Wel moet opgemerkt worden dat een vergelijking met de vrije prijsvorming niet 
zuiver is. Al opgemerkt is dat de openheid van de nationale economie, de kostenstructuur 
en de omvang van het land de mate van gevoeligheid van de landbouwsector voor 
pariteitsverandering bepalen. Ook geldt het gemeenschappelijk prijsbeleid niet voor alle 
landbouwproducten. Daar komt bij dat ook zonder een gemeenschappelijk prijsbeleid er 
waarschijnlijk een prijsbeleid zou zijn voor een aantal producten. In dat geval zou 
nationaal besloten kunnen worden de landbouw, of een deel daarvan, enigszins af te 
schermen van pariteitswijziging. Op de een of andere wijze zou de landbouwsector dan 
als niet- of niet-volledig blootgestelde sector behandeld zijn. 

Als we er even van uitgaan dat de landbouwsector onder het gemeenschappelijk 
prijsbeleid een blootgestelde sector is, terwijl zij onder andere omstandigheden een niet-
blootgestelde sector zou zijn, dan zou men daar de wens op kunnen baseren de sector te 
beschermen tegen de extra sterke, door het gemeenschappelijk prijsbeleid veroorzaakte 
gevolgen van een pariteitswijziging. Dat betekent dat passende maatregelen dienstig 
kunnen zijn, om de gevolgen voor de landbouwsector gelijk te maken aan de gevolgen 
die op zouden treden als de prijzen niet gemeenschappelijk vastgesteld zouden worden. 
Dit leidt ertoe dat omvang en looptijd van mcb's zodanig zou moeten zijn dat per saldo 
de prijsontwikkeling als gevolg van de pariteitswijziging hetzelfde is als die van een 
overigens vergelijkbare sector. 

De vraag is dan in welke mate en in welk tempo pariteitswijzigingen doorwerken in 
de prijzen van een sector die bij (een deel van) zijn afzet te maken heeft met buitenlandse 
concurrenten en een vergelijkbare kostenstructuur heeft met de landbouwsector in de 
lidstaten van de EU. Deze vraag wordt in de literatuur niet eenduidig beantwoord. Een 
literatuuroverzicht van Bond (1980) leidde tot onderling tamelijk verschillende 
uitkomsten. Zij tendeerden echter wel naar de conclusie dat na één jaar het grootste deel 
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van de pariteitswijziging binnenlands geabsorbeerd is. Andere studies (zie Strijker, 1986) 
geven aanwijzingen dat voor kleine, open economieën drie kwartalen vertraging als 
bovengrens gehanteerd zou kunnen worden, terwijl daar voor grotere landen nog enige 
maanden bijgeteld zouden kunnen worden. 

Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat in de voorgaande studies de 
importprijzen met het totaal der binnenlandse prijzen vergeleken worden. Deze 
binnenlandse prijzen omvatten echter mede de evidente niet-blootgestelde sectoren. We 
mogen aannemen dat dergelijke sectoren, zoals horeca en bouwnijverheid, langzamer 
reageren op een verandering in de importprijzen dan sectoren die bij een deel van hun 
afzet met buitenlandse concurrentie te maken hebben. Voor de landbouwsector, die 
tenminste ten dele als blootgestelde sector beschouwd moet worden, moeten we de 
hiervoor vermelde schattingen dus als maximumschattingen zien. 

Het voorgaande betekent dat de groene koersen die na een pariteitswijziging ingesteld 
worden in maximaal een jaar, maar wellicht aanmerkelijk sneller, afgeschaft zouden 
kunnen worden als een analogie gezocht wordt met de situatie zonder gemeenschappelijk 
markt- en prijsbeleid. Deze afbraak zou gelijkmatig (in de praktijk dus in een aantal 
stappen) plaats moeten vinden om het tempo van prijsaanpassing in andere sectoren zo 
goed mogelijk te benaderen. Een minder snelle afbraak, zoals in de praktijk is 
opgetreden, leidt tot prijsverschillen tussen lidstaten, die vanuit het oogpunt van een 
agromonetair systeem als een middel om een natuurlijke situatie te benaderen, niet 
verdedigbaar zijn. Een minder snelle afbraak is dan te beschouwen als een vorm van 
additioneel landbouwbeleid. 

5.4.4 De herverdeling over lidstaten en sectoren 

Uit bijlage 6 valt af te leiden dat het agromonetaire beleid zich tussen twee posities 
bewogen heeft. De ene positie was die van het accepteren van prijsverschillen tussen 
lidstaten met daaraan gekoppeld doorbreking van de eenheid van markt. De andere was 
die van het accepteren van opwaartse prijsdruk in niet-revaluerende landen, maar ook 
gemiddeld over de hele EU. Om de effecten van het gevoerde beleid na te gaan 
concentreren we ons op de periode van 1975 tot 1992. Deze periode valt in twee delen 
uiteen, gescheiden door de invoering van het switch-over principe (op 1 augustus 1984). 
De invoering van dat principe is scherp terug te vinden in het verloop van de groene 
koersen van de Duitse Mark en de Franse Franc ten opzichte van de marktkoersen. In 
vrijwel de hele periode ligt de groene koers van de DM boven de marktkoers. De groene 
koers van de FF ligt tot 1984 lager dan de marktkoers, en daarna hoger. 

Tot 1984 werd appreciatie/revaluatie van de DM opgevangen door gebruik van de 
groene koers van de DM, afgeschermd door mcb's aan de grenzen van de lidstaten. In die 
situatie wordt het prijsniveau van interventieproducten van de landbouw hoger gehouden 
dan de algemeen-economische omstandigheden aangeven. Ten opzichte van andere 
sectoren in de Duitse economie heeft de landbouwsector daarmee een voordeel. De 
Duitse landbouwsector is in die situatie ook in vergelijking met de landbouwsector in 
andere lidstaten bevoordeeld. Op beide vormen van voordeel valt overigens het een en 
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ander af te dingen, omdat de bevoordeling slechts voor een deel van de producten geldt. 
Daarbij komt dat het gebruik van een gunstige groene koers leidt tot misallocatie van 
productiefactoren. Die misallocatie kan in dynamisch perspectief leiden tot een lagere 
economische groei. We komen op deze punten hierna terug. 

In de periode na de switch-over ligt de situatie anders. Om het ontstaan van mcb's te 
voorkomen, om daarmee de eenheid van markten te herstellen, wordt dan een revaluatie 
van de DM niet slechts vertaald in een gunstige groene koers voor de DM, maar ook in 
een gunstige groene koers voor de muntsoorten van de andere lidstaten. In het geval van 
een vergelijking met Frankrijk betekent dat, dat de groene koers van de FF verlaagd 
wordt, terwijl die van West-Duitsland ongewijzigd blijft (en eigenlijk verhoogd zou 
moeten worden). Daarmee komen de interventieproducten in Frankrijk op een hoger 
prijspeil te liggen. Op de korte termijn gezien leidt dat tot hogere inkomens in de Franse 
landbouw, en dus tot bevoordeling van die sector ten opzichte van andere sectoren. De 
consequentie is dat het gemiddelde prijspeil voor interventieproducten in de EU als 
geheel hoger komt te liggen. Aangezien het doel van de exercitie is dat de Duitse 
landbouw niet met prijsverlaging geconfronteerd wordt, is die stijging niet eenvoudig 
door algemene verlaging van de landbouwprijzen in termen van ECU te corrigeren. Het 
handhaven van de "oude" landbouwprijzen in Duitsland en de stijging van de prijzen in 
nationale valuta in Frankrijk leidt ertoe dat (afgezien van dynamische aspecten vanwege 
misallocatie die tot nadelen kunnen leiden) de Duitse economie geen voordeel opdoet ten 
opzichte van de Franse economie. Wel is in beide landen de landbouw beter af dan de 
andere sectoren. 

Van 1975 tot 1984 hebben West-Duitsland (en Nederland) steeds positieve mcb's 
gekend. Over diezelfde periode golden voor Frankrijk (en Italië) vrijwel steeds negatieve 
mcb's. Deze situatie betekende structureel prijsverschil ten gunste van de eerstgenoemde 
landen, zonder dat de exportmogelijkheden daardoor wezenlijk geremd werden. Enige 
invloed op de internationale concurrentiepositie was er overigens wel, omdat een land 
met positieve mcb's voor een deel van de export gericht kan zijn op landen met nog 
hogere mcb's. Deze situatie deed zich langdurig voor in Nederland, in de relatie met het 
belangrijkste bestemmingsland voor Nederlandse landbouwproducten, West-Duitsland. 

Als we even van deze complicatie afzien, dan blijft over een structureel hoger intern 
prijspeil voor landbouwproducten in landen met positieve mcb's, vergeleken met landen 
met negatieve mcb's. 

De vraag is of er werkelijk sprake is van voordeel van de sector en van de economie als 
geheel, en hoe groot dat voordeel dan wel is geweest. Een eerste vraag is dan hoe groot 
het prijsverschil in vergelijking met een onverstoorde situatie is geweest. We maken 
daarbij weer onderscheid tussen de periode van voor en van na de switch-over. 

In de periode voor de switch-over ligt het prijspeil van marktordeningsproducten in 
West-Duitsland zo'n 10% hoger dan het prijspeil in Frankrijk, in vergelijking met de 
situatie zonder ingrijpen in de koersverhoudingen (zie Strijker, 1986, p. 19 e.V., waar 
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aangetoond wordt dat het verschil in prijsniveau tussen West-Duitsland en Frankrijk 
sterk samenhangt met de geldende mcb-percentages). Daarbij valt dan wel aan te tekenen 
dat het agromonetaire beleid het prijspeil van landbouwproducten in Duitsland 
kunstmatig hoog hield, maar geen invloed had op de prijzen van een groot deel van de 
benodigde productiemiddelen. Daarmee werd de positie van de Duitse landbouw nog 
wat gunstiger. 

Zonder percentages te noemen komt Sheehy (1984) tot vergelijkbare conclusies. Hij 
gaat daarnaast nog in op de ontwikkeling van de reële prijzen van de andere lidstaten. Hij 
concludeert dat deze voor de meeste lidstaten gelijk geweest is, ondanks grote 
koersveranderingen en dat dit veroorzaakt is door de mcb's. Het bestaan van mcb's heeft 
er dus voor gezorgd dat pariteitswijzigingen niet slechts getemporiseerd werden in hun 
uitwerking op de prijzen van landbouwproducten, maar dat de pariteitswijzigingen zelfs 
vrijwel in het geheel geen invloed op de reële prijzen gehad hebben. Per saldo heeft de 
landbouw daarmee het karakter gehad van een niet-blootgestelde sector gekregen. 

De gunstige groene koers van de DM heeft gezorgd voor een relatief hoog niveau van 
producenten- en consumentenprijzen voor marktordeningsproducten in West-Duitsland. 
De prijsontwikkeling van de productiemiddelen werd echter minder afgeschermd van de 
wisselkoersveranderingen en verliep derhalve op een lager niveau (zie hierna). Het 
resultaat is een toename van de marge tussen deze twee componenten, met als gevolg dat 
de productie sterker uitgebreid kon worden dan zonder mcb's het geval geweest zou zijn 
(zie o.m. Schrader, 1974, die dit effect aantoont voor de Duitse varkensvleesproductie). 
Daarenboven is de binnenlandse vraag door de relatief hoge consumentenprijzen negatief 
beïnvloed. Voor een depreciërend land als Frankrijk of Italië geldt het omgekeerde: 
relatief lage consumenten- en producentenprijzen en relatief hoge prijzen voor productie
middelen. De vraag zal derhalve gestimuleerd zijn, terwijl de productie minder kon 
groeien. Deze tendens wordt geïllustreerd in tabel 5.2, waaruit blijkt dat tussen 1972 en 
1981 in de meeste gevallen in West-Duitsland, vergeleken met Frankrijk en Italië de 
zelfvoorzieningsgraad van producten waarvoor een mcb bestond toegenomen is, terwijl 
die voor de producten waarvoor geen mcb gold, afnam. Het zal overigens duidelijk zijn 
dat het niveau van de mcb's niet de enige verklarende factor achter dit patroon is. 

De relatieve concentratie op mcb-producten door West-Duitsland kan niet zonder 
meer als een nationaal-economisch voordeel voor dat land aangemerkt worden. De 
productie heeft beslag gelegd op productiefactoren die zonder prijsdistorsie op een 
andere, meer efficiënte manier ingezet hadden kunnen worden. De onderbezetting van 
het productie-apparaat die in de beschouwde periode in de economie voorkwam, doet 
vermoeden dat de gevolgen van de door mcb's veroorzaakte misallocatie niet al te groot 
geweest zullen zijn. De tabel illustreert overigens niet alleen een relatieve 
productieverschuiving tussen lidstaten maar ook een verschuiving lussen mcb-producten 
en niet-mcb-producten. Het is zelfs mogelijk dat een verschuiving tussen mcb-producten 
onderling optreedt. 
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Tabel 5.2 Procentuele verandering in zelfvoorzieningsgraad voor een aantal producten 
in West-Duitsland, Frankrijk en Italië, 1979/1981 t.o.v. 1972/1974 en 
1990/91 t.o.v. 1985/86 

1973-1980 1985-1990 
West- Frank Italië West- Frank Italië 

Duitsland rijk Duitsland rijk 

Gemiddelde mcb-percentage over +8,5 -7,2 -9,8 +1,3 -2,0 -2,4 
alle producten 
Procentuele verandering zelf
voorzieningsgraad 

Producten met mcb: 
- granen* +10 +8 +8 +21 +7 0 
- zuivel: vetten +13 +4 -7 -13 -4 +14 

eiwitten +11 -5 -15 +2 +1 8 
- vlees +6 +3 +7 -1 +1 0 
- W.V.: rundvlees en +18 +1 +17 +2 -4 +2 

kalfsvlees 
varkensvlees 0 -3 -1 +1 +7 -6 
pluimveevlees +24 +19 +1 -5 +5 0 

- suiker +28 +37 +39 +16 +8 +10 
Producten zonder mcb: 

- aardappelen* -8 +3 +5 +5 -11 -8 
- verse groenten* -15 +1 +6 +11 -2 -2 

* 1973 = 1973/74 etc. 

Berekend uit: Commissie EG, De toestand van de landbouw in de gemeenschap. Brussel/ 
Luxemburg, div. jaren, alsmede tabel 5.1. 

Een eerste reden hiervoor kan liggen in een uiteenlopende prijsontwikkeling van de 
productiemiddelen. 

Een tweede reden kan zijn dat niet bij alle producten de prijs in dezelfde mate door 
mcb's beïnvloed wordt. Dit verschil kan meerdere achtergronden hebben. Met het oog op 
een afwijkende prijsontwikkeling, of met als doel de prijsverhouding tussen producten te 
wijzigen (vaak met een nationaal oogmerk), worden soms voor bepaalde producten 
afwijkende groene koersen vastgesteld. 

De belangrijkste reden is echter dat mcb's niet vastgesteld worden als percentage van 
de marktprijs, maar als percentage van de interventieprijs. Naarmate de marktprijs lager 
is, gaat de mcb een groter deel van de marktprijs vormen, daarmee in landen met 
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positieve mcb's de prijs relatief hoog houdend en de concurrentiepositie van landen met 
negatieve mcb's verzwakkend. De indruk bestaat dat de protesten van Franse 
varkenshouders tegen importen van varkensvlees in tijden van lage prijzen door deze 
uitwerking van het mcb-systeem ingegeven werden. 

De verschuivingen zoals hierboven geschetst hebben een bredere achtergrond dan 
enkel de omvang van mcb's. Besluiten tot uitbreiding of inkrimping van de productie 
worden niet slechts op basis van producentenprijzen genomen; ook de productiekosten 
spelen een rol. De prijsontwikkeling van de productiemiddelen zal beïnvloed worden 
door wisselkoersveranderingen zoals dat ook bij andere producten het geval is. De 
snelheid waarmee dat gebeurt is afhankelijk van de oorsprong van de productiemiddelen 
en van de grondstoffen ervan. Daarnaast zal bij een deel van de productiemiddelen van 
agrarische oorsprong wel degelijk een deel van de mogelijke prijs verandering als gevolg 
van wisselkoersverandering onderdrukt worden doordat ook daar mcb's voor gelden. 
Volledige gegevens hierover ontbreken, maar enige indruk hierover is wel te krijgen. 
Nagegaan is hoeveel procent de aangekochte inputs van (binnenlandse of buitenlandse) 
agrarische oorsprong uitmaken van de totale bruto-productie van de landbouw. Voor 
West-Duitsland is dat in 1980 23%, voor Frankrijk 16%, voor Italië 19% en voor 
Nederland 36%69. 

Wanneer het deel van deze agrarische inputs dat via mcb's van wisselkoersveranderin
gen wordt afgeschermd voor alle vier landen even groot zou zijn, dan zou die 
afscherming per land sterk verschillen . Echter de vooronderstelling van een vast mcb-
aandeel in de agrarische inputs gaat niet op. De agrarische inputs bestaan voor het 
grootste deel uit veevoer. In West-Duitsland, Frankrijk en Italië zijn dat vooral granen, 
waarvoor mcb's gelden, in Nederland vormen de granen echter slechts een kwart van het 
gebruikte veevoer ' . Het percentage agrarische inputs waarvoor mcb's gelden loopt dan, 
gerelateerd aan de bruto-productie terug tot ongeveer 12%, terwijl dit voor de andere 
landen nauwelijks verandert. De conclusie kan dan zijn dat Nederland daardoor ten 
opzichte van West-Duitsland een voordeel heeft. Immers, een kleiner deel van de inputs 
ondervindt een opwaartse prijsdruk via mcb's. In landen met negatieve mcb's hebben de 
mcb's een prijsverlagend effect. De positie van Italië is dus iets gunstiger dan die van 
Frankrijk omdat een groter deel van de inputs hiervan profiteert. 

De bruto-productie van de West-Duitse landbouw was in 1984 ongeveer 25 mld. ECU 

69 Berekend uit Eurostat, Rekeningen landbouw, bosbouw, 1983. 

Bij de landen met positieve mcb's, Nederland en West-Duitsland zou dat een voordeel voor 
West-Duitsland zijn, bij de negatieve mcb-landen een klein voordeel voor Italië. 

71 Berekend uit: LEI, Landbouwcijfers, 1984, p. 62 en Eurostat, National Accounts ESA, 
Input-output tables 1975, 1983. 

72 Dit voorzover het aangekocht graan betreft. In veel lidstaten wordt het graan echter op het 
eigen bedrijf geproduceerd. Eigen productie blijft buiten de invloed van mcb's. 
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per jaar. Als we er vanuit gaan dat de West-Duitse mcb's in die tijd gemiddeld een 
omvang van 9% hebben en als we hiervan 6% structureel beschouwen (en dus gemiddeld 
3% om de invloed van pariteitswijzigingen te temporiseren, conform de gedachte uit de 
vorige paragraaf dat het tijdelijk hanteren van groene koersen verdedigbaar is), dan is het 
gemiddeld prijspeil van mcb-producten in West-Duitsland dus 6% hoger dan wat het 
normaal geweest zou zijn. Het directe effect is dus een stijging van de bruto-productie-
waarde. Als mcb-producten 75% van de totale productiewaarde uitmaken gaat het om 
een prijseffect van 1,1 mld. ECU. Als we een aanbodelasticiteit van 1 veronderstellen, 
dan treedt daarenboven nog een hoeveelheidseffect van 1,1 mld. ECU op. Deze hoeveel-
heidstoename onttrekt voor een deel productiemiddelen die anders elders in de economie 
aangewend zouden zijn (voor niet mcb-producten), zodat de toename van de bruto-
productie iets lager dan 2,2 mld. ECU is (het prijseffect plus een deel van het hoeveel
heidseffect). Ook voor de invloed op het factor-inkomen is een dergelijke berekening te 
maken. Globaal kunnen we zeggen dat het inkomenseffect bestaat uit het prijseffect plus 
het netto toegevoegde waardedeel van het hoeveelheidseffect. Het betreft dan een bedrag 
van 1,1 mld. ECU prijseffect plus 0,2 mld. ECU als netto toegevoegde waardedeel van 
het hoeveelheidseffect, oftewel zo'n 1,3 mld. ECU. 

In de periode na de switch-over zijn de prijzen van marktordeningsproducten alsook de 
hectare- en inkomenstoeslagen op nationaal niveau feitelijk gekoppeld geweest aan de 
koers van de DM. Revaluatie van de DM wordt dan vertaald in gunstiger groene koersen 
in andere landen. Het systeem heeft daarmee voor de EU als geheel een prijsopdrijvend 
effect gehad. Per procent revaluatie van de DM zal, bij een aandeel van mcb-producten 
van 0,5 en bij driekwart van de productiewaarde in niet-revaluerende lidstaten, de 
gemiddelde prijsstijging in de EU als geheel zo'n 0,4% bedragen. Bij een waardestijging 
van de DM tussen 1985 en 1992 van 15% ten opzichte van de ECU gaat het dan om 6% 
prijsstijging voor marktordeningsproducten, en van 7,5% stijging van de budgetuitgaven 
voor die producten. Als we er vervolgens rekening mee houden dat de hogere prijzen een 
negatieve invloed op de consumptie hebben dan komt dit percentage nog iets hoger te 
liggen; een aandeel van 10% in de uitgaven voor marktondersteuning per procent 
prijsstijging lijkt een redelijke schatting. Er valt op dit percentage iets af te dingen, 
namelijk als de reguliere prijsbesluiten beïnvloed zijn door de agromonetaire 
maatregelen. De gedachte is dan dat de prijzen verlaagd kunnen worden of minder 
verhoogd hoeven te worden als tegelijkertijd of voorafgaand via agromonetaire besluiten 
de prijzen impliciet verhoogd zijn. Op zichzelf is zoiets denkbaar, omdat veelal 
prijsbesluiten en agromonetaire besluiten in een totaalpakket behandeld zijn. Gedurende 
een reeks van jaren was een harde randvoorwaarde voor de besluitvorming dat nergens, 
en zeker niet voor de Duitse boeren, prijsdalingen op mochten treden. Zonder wissel
koersaanpassingen en de daaruit voortvloeiende agromonetaire besluiten zou dat 
uitgangspunt hetzelfde geweest zijn. Voor de Duitse regering deed het er niet toe of dat 
doel bereikt werd via agromonetaire besluiten of via prijsbesluiten: het ging om het 
gezamenlijke resultaat. 
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Vergelijkbare becijferingen als hierboven gegeven zijn ook gemaakt voor bepaalde 
sectoren. De uitkomsten daarvan zijn even in het oog lopend. Zo komen Keane and 
Lucey (1984) voor de zuivel tot de conclusie dat de positieve mcb's op de lange termijn 
tot een productiestijging van 5% en een consumptiedaling van 1,25% geleid hebben, 
daarmee ongeveer 30% van de overschotten veroorzakend. 

Zoals hiervoor aangegeven is, kunnen mcb's gevolgen hebben voor het algemene prijsni
veau voor landbouwproducten. Andere mogelijke invloeden van het bestaan van mcb's 
op de (landbouw-)economie van lidstaten zijn gelegen in het feitelijke, respectievelijk 
grillige verloop van het niveau van koersen en mcb's. Mcb's werden berekend op basis 
van de in het EMS gehanteerde koersen en de administratieve prijzen van de betrokken 
landbouwproducten. In het handelsverkeer zal de te verrekenen mcb echter aan de 
handelswaarde van de producten gerelateerd worden. Bij een exportheffing van 5% van 
de interventieprijs en bij een marktprijs die de helft boven de interventieprijs ligt, is de te 
betalen heffing 3,33%. Handelseffecten kunnen daarnaast ook optreden vanwege het 
bestaan van franchises (zie bijlage 6). 

In bepaalde gevallen kan de marktprijs ook onder de interventieprijs komen, 
waardoor de feitelijke omvang van de af te dragen heffing juist groter wordt. Het 
voorgaande effect kan systematisch zijn, en kan voor langere perioden een additioneel 
prijsverschil tussen lidstaten opleveren. 

Hoezeer mcb's oorspronkelijk ook bedoeld waren om de schoksgewijze invloed van 
aanpassingen van koersverhouding tussen ECU en nationale valuta tegen te gaan, het 
mcb-systeem kende zijn eigen rigiditeiten. Muntkoersen konden binnen het EMS beperkt 
fluctueren, zonder dat de mcb meefluctueerde. Koersaanpassingen werden niet ten volle 
in mcb's omgezet. Niet alle munten maakten doorlopend deel uit van het EMS. 
Marktprijzen van producten konden fluctueren bij gegeven mcb. De handelaren in 
landbouwproducten konden van deze rigiditeiten gebruik maken, waardoor handels
stromen konden verdwijnen of ontstaan. Het gebruik maken van deze rigiditeiten is 
volgens Von Cramon-Taubadel (1990) goeddeels voorbehouden aan grote, vooral 
multinationale ondernemingen. Dezelfde auteur toont aan dat van 1980 tot en met 1986 
voor suiker handel tussen sommige lidstaten gestimuleerd is door afwijkingen tussen 
veranderingen in muntkoersen en veranderingen in mcb's (zie ook bijlage 6). De 
additionele handel heeft gevolgen voor het EU-budget en voor de welvaartspositie van 
de lidstaten. Kwantificering daarvan blijft in de betreffende bron achterwege en zou 
vrijwel onmogelijk te generaliseren zijn naar alle landbouwproducten. 

5.5 Structuurbeleid 

5.5.1 Wat is structuurbeleid? 

Het landbouwbeleid bestaat naast het markt- en prijsbeleid ook uit een deel struc
tuurbeleid. Het structuurbeleid is organisatorisch - in grote lijnen - ondergebracht in de 
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afdeling Oriëntatie van het EOGFL. Een definitie van landbouwstructuren ontlenen we 
aan Van den Brink (1990, p. 5): "de ordening en omvang van de productiefactoren die 
voor de voortbrenging van land- en tuinbouwproducten worden aangewend." Dezelfde 
auteur (p. 6) definieert ook landbouwstructuurbeleid: "de door de overheid met bepaalde 
middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde nagestreefde directe en doelgerichte beïnvloe
ding van de landbouwstructuur." 

In deze definities zijn twee zaken niet volstrekt duidelijk. In de eerste plaats moet de 
verdeling van de productiefactoren over gebieden en bedrijven als belangrijk onderdeel 
van de landbouwstructuur gezien worden (Strijker, 1991, p. 39). Dit moet dus mede 
onder "ordening" gevat worden. In de tweede plaats is de definitie van structuurbeleid 
rijkelijk vaag. Beïnvloeding van de prijzen van eindproducten heeft invloed op de 
hoeveelheid ingezette productiefactoren, maar valt buiten het structuurbeleid. Het wordt 
anders als het een directe overweging is, bepaalde regio's of soorten bedrijven te 
bevoordelen boven andere. Een dergelijk instrument heeft wel degelijk het karakter van 
structuurbeleid, ook al is de beïnvloeding indirect. Of dit ook geldt wanneer de 
hoeveelheid eindproducten via markt- en prijsbeleid beïnvloed wordt, bijvoorbeeld via 
een quotumsysteem, en door een bepaalde toedeling van quota bepaalde bedrijven of 
regio's bevoordeeld worden, is weer minder zeker. We houden het er hier op het instellen 
van quota als zodanig niet tot het structuurbeleid gerekend moet worden, maar dat de 
verdeling, wanneer daarmee directe doelen in het kader van de landbouwstructuur 
nagestreefd worden, wel onderdeel van het structuurbeleid is. Een vergelijkbaar 
probleem treedt op bij toedeling van inkomenstoeslagen en de bijbehorende 
voorwaarden, zoals onder de MacSharry-besluiten van 1992. 

Bij de begeleidende maatregelen, zoals die in 1988 aangekondigd werden bij het 
instellen van productiedrempels, en bij onderdelen van de MacSharry-besluiten doet zich 
iets dergeüjks voor. Door kleinere telers vrij te stellen van de braakverplichting wordt de 
landbouwstructuur beïnvloed. Waarschijnlijk is er zelfs sprake van doelgerichte 
beïnvloeding, maar zeker is dit niet. Immers, de reden voor vrijstelling kan ook louter op 
uitvoeringstechnische gronden gebaseerd zijn, zij het dat dat niet erg voor de hand ligt. 
Doelgerichte ongelijke toedeling van toeslagen of voorwaarden maakt in principe dan 
ook onderdeel uit van het structuurbeleid. 

Van der Stelt-Scheele (1989) hanteert een enigszins afwijkende omschrijving van 
structuurbeleid, wanneer zij stelt dat zulk beleid aangrijpt op de productiefactoren of op 
het productieproces. Markt- en prijsbeleid betreft dan de maatregelen die op het 
productievolume aangrijpen. Beide omschrijvingen zijn niet echt strijdig. We accepteren 
hier de definitie conform Van de Brink met de toevoegingen zoals hiervoor gegeven, 
omdat die definitie nauwkeuriger is. De definitie heeft in beide gevallen een 
onaangenaam karakter, omdat beleidsonderdelen die administratief tot het markt- en 
prijsbeleid behoren (de afdeling Garantie van het EOGFL), in feite vormen van 
structuurbeleid zijn (zie ook Van der Stelt-Scheele, 1989, par. 2.4 en par. 3.4). Analyse 
van de (regionale) werking van dergelijke structuurmaatregelen wordt daarmee erg 
lastig. Zelfs het kwantificeren van de inzet van middelen vergt dan al een aanzienlijk 
desaggregatie van begrotingshoofdstukken. De nadruk in deze paragraaf komt daarom 
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te liggen bij het structuurbeleid zoals dat in de begrotinssystematiek door de EU zelf 
omschreven wordt. 

Achtereenvolgens komt aan de orde de inhoud van het beleid, een beknopte 
kwantificering van het beleid en een analyse van de mogelijke regionale werking. Een 
belangrijk onderdeel van het structuurbeleid, de bergboerenregeling, komt in par. 5.6 
apart aan de orde. 

5.5.2 De inhoud van het landbouwstructuurbeleid 

In het onderdeel landbouw van het Verdrag van Rome (art. 38 e.v.) spelen structuur-
maatregelen een grote rol als mogelijk instrumentarium om de doeleinden van het beleid 
te realiseren. Dat begint eigenlijk al bij de doeleinden zelf, waar gesteld is dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid ten doel heeft: a) "de productiviteit te doen 
toenemen", b) om "aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te 
verzekeren" (art. 39.1 a en b). De productiviteitstoename moet ontstaan "door de 
technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de 
landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de 
arbeidskrachten, te verzekeren" (art. 39.1 a). Ook de zaken waarmee bij het nastreven 
van de doelen rekening moet worden gehouden, bevatten verwijzingen naar "structuur" 
(art. 39.2). Met Van der Stelt-Scheele en Berkhout (1998, p. 102) valt te concluderen dat 
de waarschijnlijke bedoeling in het Verdrag was om met behulp van structuurbeleid tot 
een moderne productieve landbouwsector te komen, die zonder verdere doorgaande 
steun zou kunnen blijven bestaan. Marktordeningen zouden in dat kader vooral een over
bruggende en ondersteunende rol kunnen spelen. Overigens worden de termen markt- en 
prijsbeleid en structuurbeleid in het Verdrag niet gebezigd. 

In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van het landbouwstructuur beleid in verschillende 
perioden behandeld. De belangrijkste aspecten waren: 
* Het duurde bijna een decennium voor dat er door de Europese Commissie een voorstel 
voor invulling van het structuurbeleid gedaan werd (het Mansholt-plan); 
* Slechts beperkte delen van het Mansholt-plan werden daadwerkelijk uitgevoerd, te 
beginnen met de richtlijnen van 1972, gericht op modernisering, scholing en 
bedrijfsbeëindiging, en de bergboerenregeling van 1975; 
* In 1988 werden de verschillende structuurfondsen geïntegreerd, en werden ze meer 
gericht op de regio's met een achterstand. Het doel was partiële en sectorgewijze maatre
gelen te vervangen door een geïntegreerde regionale ontwikkeling. 

5.5.3 Het structuurbeleid in kwantitatieve zin 

De financiële inspanningen van de EU op het terrein van het structuurbeleid (regionaal: 
EFRO; landbouw: EOGFL-Oriëntatie; en sociaal: ESF) zijn in vergelijking met het 
landbouw markt- en prijsbeleid lange tijd bescheiden van omvang geweest (tabel 5.3). 
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Tabel 5.3 Beschikbare kredieten voor betaling naar sector (1979-1995) in min. ECU en 
in % van het totale budget 

min. ECU 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

Budget 13.494 19.130 21.559 28.433 36.168 44.838 55.556 65.065 76.010 

EOGFL-Garantie 9.582 12.309 14.050 19.955 22.961 26.741 32.419 34.943 37.424 
EOGFL-Oriëntatie 396 507 613 632 840 1.369 1.901 3.056 2.753 

EFRO 553 819 1.259 1.698 2.497 3.920 5.573 7.567 9.516 

ESF 502 620 1.285 1.410 2.542 2.950 3.897 5.601 5.483 

Cohesiefonds 1.561 1.750 

% 
Budget 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EOGFL-Garantie 71 64 65 70 63 60 58 54 49 

EOGFL-Oriëntatie 3 3 3 2 2 3 3 5 4 

EFRO 4 4 6 6 7 9 10 12 13 

ESF 4 3 6 5 7 7 7 9 7 

Cohesiefonds 2 2 

Bron: Afgeleid uit: Croci-Angelini, 1995, p. 255; en: EG/EU, Jaarverslag van de Rekenkamer, 
div. jaren. 

Vanaf eind jaren tachtig nemen de bedragen sterk toe, ook in procenten van het totale 
budget. Dat laatste wordt overigens mede veroorzaakt door de stabilisatie van de 
bestedingen uit hoofde van EOGFL-Garantie. Uit de tabel blijkt dat vooral de 
bestedingen uit hoofde van het EFRO sterk toenemen. De middelen voor structuurbeleid 
worden vooral aangewend ten behoeve van de zuidelijke lidstaten. Tabel 5.4 geeft het 
overzicht daarvan in 1996. 

Griekenland, Spanje, Portugal en Italië zijn in dat jaar samen goed voor 58% van alle 
betalingen. Maar ook rijkere lidstaten als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
ontvangen substantiële bedragen. 
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Tabel 5.4 Betalingen aan lidstaten voor structurele acties (structuurfondsen, cohe
siefonds en overige) (min. ECU en % ), in 1996 

lidstaat B DK D EL E F IRL I 

min. ECU 

% 

328 

1 

105 

0 

3.435 

14 

2.123 

9 

6.234 

25 

1.939 

8 

1.206 

5 

3.016 

12 

lidstaat L NL A P FIN S UK Totaal 

min. ECU 

% 

15 

0 

269 

1 

236 

1 

2.962 

12 

135 

1 

95 

0 

1.961 

8 

24.615 

100 

* Daarnaast ongeveer 2% dat niet aan lidstaten toegerekend kan worden. 

Bron: EU, Publicatieblad C348, 18 nov. 1997, vol. H, p. xxi. 

Tabel 5.5 Ontwikkeling van de uitgaven uit hoofde van EOGFL-Garantie en -Oriëntatie 
(min. ECU) en Oriëntatie in procenten van Garantie* 

Garantie Oriëntatie % 

EG-9 EG-12 EG-9 EG-12 EG-9 EG-12 

1973 3.928 188 4,8 

1983 14.912 859 5,8 

1985 18.646 760 4,1 

1987 20.875 22.968 691 938 3,3 4,1 

1989 22.144 25.873 849 1.468 3,8 5,7 

1991 26.545 32.386 1.306 2.408 4,9 7,4 

1993 27.379 34.748 1.964 3.093 7,2 8,9 

1995 26.573 34.280 1.821 3.377 6,9 9,6 

* De hier genoemde bedragen wijken enigszins af van die uit voorgaande tabellen vanwege 
definitie verschillen. 

Bron: EG/EU, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap/Europese Unie. 
Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

Voor wat betreft de uitgaven in het kader van de landbouwstructuur gaat er relatief veel 
geld naar de zuidelijke lidstaten. In vergelijking met de betalingen uit hoofde van 
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EOGFL-Garantie nemen de uitgaven vanuit EOGFL-Oriëntatie toe, en dan vooral in de 
zuidelijke lidstaten (vergelijk de ontwikkeling voor respectievelijk EU-9 en EU-12 in 
tabel 5.5). 

In tabel 5.6 zijn de procentuele aandelen van enkele zuidelijke lidstaten opgenomen. 
Tezamen zijn de genoemde landen goed voor een aandeel van ongeveer 50%. 

Tabel 5.6 Procentueel aandeel van een aantal lidstaten van de EU-15 in EOGFL-
Oriëntatie, betalingen, 1996 

! EL E I P 
8 25 9 9 

Bron: EU, Publicatieblad C348, 18 nov. 1997, vol. n, p. xxiv. 

Omdat de lidstaten ook een deel betalen, zijn de totale uitgaven hoger. Voor de 
bergboerenregeling gold in 1989 bijvoorbeeld dat de lidstaten totaal 963 min. ECU 
spendeerden, terwijl ze in dat jaar zo'n 300 min. ECU van Brussel vergoed kregen . De 
bijdrage van de EU varieert per regeling en soms per lidstaat of regio. Regionale 
differentiatie ontstaat met name omdat maxima en de EU-bijdrage verschillen voor 
gebieden die onder verschillende "Doelstellingen" vallen. Een totaal van de EU- en 
nationale inspanningen op het terrein van landbouwstructuur is daarom niet direct te 
geven. Als we de verhouding aanhouden zoals die bij de bergboerenregeling geldt, 
komen we voor recente jaren op zo'n 3 mld. ECU van de EU en zo'n 6 mld. ECU 
nationale co-financiering. Totaal dus zo'n 9 mld. ECU. Maar zelfs als de nationale co
financiering bijgeteld wordt, is het structuurbeleid qua financiële omvang nog een stuk 
kleiner dan het markt- en prijsbeleid. De feitelijke verhouding zou toch nog wat minder 
scheef kunnen zijn, als nationaal structuurbeleid meegeteld wordt dat niet 
meegefïnancierd wordt uit Brussel. Zo wordt in Nederland in recente jaren jaarlijks 300-
400 min. gulden aan landinrichting besteed, waarvan slechts enkele projectonderdelen 
door Brussel meegefïnancierd worden (3-10 min. gulden). Zicht op de omvang daarvan 
is niet goed te krijgen, omdat veel nationale maatregelen niet slechts op de landbouwsec-

73 Zoals in par. 5.2 aangegeven is hoeft een betaling aan een lidstaat vanwege het markt- en 
prijsbeleid niet effectief neer te slaan in die lidstaat. 

74 De EU-bijdrage in de uitbetalingen aan boeren is standaard 25%, maar is 50% in Italië en 
een deel van Spanje in gebieden die niet onder Doelstelling 1 vallen, 65% in Ierland en de 
voormalige DDR, 70% in de rest van Spanje en Portugal, en 75% in Griekenland en de Doelstel
ling 1 gebieden van Italië. In Nederland ging het in 1994 om bijna 4000 bedrijven die gemiddeld 
bijna 900 ECU uitbetaald kregen. In totaal gaat het in dat jaar om 3,4 min ECU, waarvan bijna 1 
min ECU door de EU bijgedragen werd. Afgeleid uit: EU, Situation and Outlook: Rural 
Developments (zie noot 3 bij tabel 5.8).  
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tor gericht zijn, maar ook op andere doelen. Veelal is maar een deel van de uitgaven 
expliciet gericht op verbetering van landbouwstructuur (zie bijv. Van den Brink, 1990, p. 
4). Verdere uitwerking hiervan laten we achterwege. 

5.5.4 Effectiviteit van het structuurbeleid 

Een eerste vaststelling is dat de EU evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde 
structuurbeleid klaarblijkelijk nauwelijks tot haar taak rekent (zie ook Van der Stelt-
Scheele, 1989, p. 68). Wel wordt in Verordening (EEG) 2052/88), waarin de integratie 
van de structuurfondsen is vastgelegd, gesproken van evaluatie van de doeltreffendheid, 
maar van serieuze pogingen daartoe is tot op heden geen sprake (Van der Stelt-Scheele 
en Berkhout, 1998, p. 111). Voor 1988 waren evaluatievoorschriften doorgaans geheel 
afwezig in de verschillende Richtlijnen en Verordeningen. De klacht van de Europese 
Rekenkamer is dat doelstellingen en toepassingscriteria ontbreken in de communautaire 
regelgeving. Bij de analyse van Verordening (EEG) 797/85) stelt de Rekenkamer in haar 
jaarverslag over het begrotingsjaar 1989 vast, dat "Omdat duidelijke formuleringen (...) 
ontbreken, is elke conclusie over de mate waarin de communautaire doelstellingen zijn 
gerealiseerd onmogelijk en kan ook geen enkele analyse worden gemaakt van de 
middelen die moeten worden ingezet om dergelijke doelstelling te berichten" 
(Publicatieblad C 313, 1990, p. 105). Vergelijkbare conclusies trekt de Rekenkamer een 
jaar later bij de evaluatie van de bergboerenregeling (Publicatieblad C 324, 1991, p. 144 
e.V.). Overigens zijn in die regeling de selectiecriteria relatief scherp geformuleerd (zie 
par. 5.6). In het jaarverslag over 1991 besteedt de Rekenkamer aandacht aan de 
uitvoering van de doelstellingen 5a en 5b van de hervorming structuurfondsen 
(Publicatieblad C 330, 1992, p. 149 e.V.). En ook in dat geval is de conclusie negatief. Zo 
zijn er wel selectiecriteria voor gebieden die voor ondersteuning in aanmerking komen, 
maar zijn de benodigde gegevens niet voorhanden op het (lage) ruimtelijke schaalniveau 
van de gebieden. Omtrent de in de verordening gemelde noodzakelijke evaluatie stelt de 
Kamer: "De bepalingen ten aanzien van de evaluatie komen te laat, zijn onvolledig en 
zijn niet aangepast aan de desbetreffende zones" (p. 157). 

De Rekenkamer komt dus tot de conclusie dat grote delen van het landbouwstructuur-
beleid niet op effectiviteit beoordeeld worden, zelfs niet kunnen worden. Het is dan ook 
niet zo verrassend dat de omvang van de ingezette middelen veelal nog wel te 
achterhalen is, maar dat de werking van die middelen onbekend is. In een nota van het 
Europees Parlement (European Parliament, 1993) wordt dat bevestigd. Vastgesteld wordt 
dat de middelen die voor investeringen (in bijvoorbeeld infrastructuur) worden ingezet, 
theoretisch tot een grotere economische groei moeten leiden. Feitelijke aanwijzingen 
worden echter niet gegeven. Naast twijfel over de effectiviteit bestaat er soms grote 
twijfel over de rechtmatigheid van de ingezette middelen (zie Van der Stelt-Scheele en 
Berkhout, 1998. Zie ook par. 2.5.3). 

Bij een structuurbeleid dat bedoeld is om de inkomens in de landbouw te verhogen, 
doet zich een probleem voor (Meester en Strijker, 1985, p. 139). Structuurbeleid houdt 
bedoeld of onbedoeld vrijwel altijd verhoging van de productiviteit in. Als gelijk met 
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productiviteitsverhoging de hoeveelheid productiefactoren niet verkleind wordt, 
resulteert een productiestijging. Structuurbeleid sluit bepaald niet uit dat de hoeveelheid 
productiefactoren verkleind wordt, maar in veel gevallen is expliciet beleid daartoe 
afwezig. Sterker nog, structuurbeleid is vaak bedoeld om agrarische inkomens te 
verbeteren waardoor arbeid vastgehouden wordt in de sector, die anders afgevloeid zou 
zijn via koude sanering. Productiviteitsstijging leidt op micro-niveau tot omzetstijging of 
via kostendaling tot verbetering van het inkomen. Op macro-niveau resulteert echter 
vaak een prijsdaling. Gegeven de lage prijselasticiteit van landbouwproducten is het 
effect op omzet en inkomen negatief. De boeren die gebruik kunnen maken van de 
subsidies in het kader van het structuurbeleid zullen baat van die subsidies hebben, de 
sector als geheel kan er tegelijkertijd op achteruit gaan. Zo bezien zat het Mansholt-plan 
goed in elkaar: productiviteitsstijging als doel, bij gelijktijdige halvering van het aantal in 
de landbouw werkzame personen. 

Het structuurbeleid zoals dat later vorm gekregen heeft, zette modernisering voorop, 
sanering kreeg geen nadruk. In het bijzonder in Verordening 797/85 en de opvolgers 
ervan is ondersteuning van modernisering volop aanwezig, maar heeft sanering geen 
plaats. Een dergelijk structuurbeleid leidt derhalve eerder tot daling dan tot stijging van 
het gemiddelde inkomen per werkende. 

Pas sinds 1987 (Verordening 1760/87) is productiviteitsverhoging niet meer centraal 
als doelstelling aanwezig, en ligt de nadruk meer bij creëren van marktevenwicht, 
milieudoeleinden en bij extensievere vormen van landbouw. Het structuurbeleid lijkt 
daarmee meer en meer de aloude doelstelling agrarische ontwikkeling los te laten en 
meer de kant van plattelandsontwikkeling op te gaan. De spanning tussen ontwikkeling 
van de landbouw en de inkomens (in casu het aantal werkenden) in de landbouw is hierin 
zichtbaar. 

5.5.5 Regionale werking van het structuurbeleid 

Van oudsher is het markt- en prijsbeleid generiek beleid, zodat vrijwel elk gebied en 
vrijwel elke producent ervan profiteert. Het structurele en regionale beleid van de 
Gemeenschap is in toenemende mate bedoeld niet-generiek te zijn: het staat slechts open 
voor regio's en bedrijven die aan specifieke criteria voldoen. De politieke invulling ervan 
is echter zodanig dat niet slechts selecte gebieden, maar grote delen van de EU ervan 
profiteren (zie bijvoorbeeld bijlage 9, waarin de gebieden aangegeven zijn die in 
aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van Doelstelling 1, 2, 5b en 6). Dit is 
één van de voorbeelden van de stelling dat in stand houden van de politieke 
samenwerking vaak belangrijker blijkt dan de economische efficiency van de 
maatregelen (vgl. par. 2.2.1). De omschrijvingen van de criteria leiden ertoe dat elke 
lidstaat en regio middelen toegewezen kan krijgen. Zo maakten in 1996 België, 
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk 
aanspraak op middelen via alle Doelstellingen 1 t/m 5b. Ook trekken alle lidstaten op alle 
fondsen. Binnen specifieke beleidsonderdelen blijkt iets dergelijks het geval te zijn. Van 
gerichte inzet van middelen is dus geen sprake. Naar de letter van de regelingen hoeft 
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hier overigens niets verkeerd aan te zijn. Door het weinig gerichte karakter van de 
besteding van de middelen is het effectief tegengaan van regionale verschillen binnen de 
gemeenschap vrijwel onmogelijk. Dit te meer omdat de binnen deze kaders vallende 
overheidsmiddelen die beschikbaar zijn voor de geselecteerde gebieden, vanwege de co
financiering, in de meer welvarende delen van de EU veel groter zijn dan tabel 5.4 
suggereert (zie tabel 5.7 en ook par. 5.6). 

Tabel 5.7 Voorgenomen uitgaven voor structuurmaatre gelen - verdeling over herkom
sten, 1994-1999,1994 prijzen 

Structuurfondsen nationale private bijdragen totaal 
(%) bijdragen (%) (%) (mld ECU) 

EU-15 41 31 29 412 
EU-12 41 31 28 393 
B 32 43 25 7 
DK 33 36 31 3 
BRD 26 25 49 84 
GR 51 23 26 35 
SP 51 26 23 83 
FR 35 45 20 43 
IRL 57 24 20 13 
IT 37 33 30 58 
LUX 30 58 12 o 
NL 29 55 16 9 
POR 56 22 22 32 
UK 45 42 12 29 

Bron: European Union, 1997. The impact of structural policies on economie and social 
cohesion in the Union 1989-99. A first assessment presented by country (October 
1996). Brussels/Luxembourg. 

75 Treffend en bekend voorbeeld in dit kader is dat de provincie Flevoland langdurig Doelstel-
ling-1-gebied geweest is. Dit is pas ongedaan gemaakt met de besluiten in het kader van Agenda 
2000, waarbij het aantal doelstellingen tot drie gereduceerd is. Het gebied voldeed aan het 
gestelde criterium dat het Bruto Regionaal Product per hoofd van de bevolking beneden 75% 
van het Gemeenschapsgemiddelde ligt. Het lage BRP per hoofd wordt veroorzaakt door het 
grote belang van pendel uit het gebied naar andere gebieden (Amsterdam). In Flevoland is dan 
ook weinig aan de hand met het regionaal besteedbaar inkomen per hoofd, absoluut of zelfs 
maar in vergelijking met sommige naburige regio's. 
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Voor het agrarische structuurbeleid geldt hetzelfde: vrijwel elke agrarische regio trekt op 
de afdeling Oriëntatie van het EOGFL. Zo valt meer dan de helft van het grondgebied 
van de EU onder de bergboerenregeling (zie hierna, zie ook bijlage 8), en krijgen alle 
lidstaten, behalve Griekenland, Ierland en Portugal (die integraal Doelstelling 1 zijn), 
daarnaast nog geld voor Doelstelling-5b gebieden. 

De regionale werking van het agrarisch structuurbeleid is daarom beperkt. De 
financiële omvang van het beleid is slechts zo'n 10% van de omvang van het markt- en 
prijsbeleid, en de bestedingen vinden weinig geconcentreerd plaats. 

5.6 Bergboerenregeling 

5.6.1 Institutioneel kader 

Een instrument binnen het EU-landbouwbeleid met specifiek regionale werking is de 
zogenaamde bergboerenregeling. De financiële omvang van deze maatregel, voorzover 
ten laste van EOGFL-Oriëntatie, wordt voor de gehele periode 1994-1999 geraamd op 
3,8-4,8 mld. ECU , oftewel zo'n 700 min. ECU per jaar. Door de lidstaten wordt 
ongeveer het dubbele van dat bedrag bijgedragen. De genoemde 3,8-4,8 mld. ECU vormt 
ongeveer 20% van alle EU-uitgaven in het kader van EOGFL-Oriëntatie in de genoemde 
periode . Ten opzichte van het totaal van de structuurfondsen is het aandeel van de 
bergboerenregeling ongeveer 3%. 

De bergboerenregeling is vorm gegeven in EG-Richtlijn 75/268, betreffende de 
landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (Publicatieblad 19 mei 1975, 
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nr. L 128/1), en later verschillende keren aangepast . Het belangrijkste doel van de 
regeling is de voortzetting van de landbouw in bepaalde streken, daarmee een minimum-
omvang van de bevolking te handhaven, of het platteland in stand te houden (vgl. par. 
2.5.4). Het belangrijkste instrument is een stelsel van financiële tegemoetkomingen 
(directe inkomenstoeslagen) om de landbouw te ondersteunen en de agrarische inkomens 
te verhogen. De bergboerenregeling was het eerste onderdeel van het EU-landbouw
beleid met duidelijke trekken van regionaal beleid. De Richtlijnen die binnen het 

76 Deze paragraaf is ten dele gebaseerd op Kuhmonen et al., 1992, en Terluin et al., 1994. 

77 EU, Situation and Outlook: Rural Development (zie noot 3 bij tabel 5.8). 

78 European Commission, First Report on Economie and Social Cohesion 1996. 

79 De Richtlijn werd in 1985 ingebed in Verordening 797/85 (Publicatieblad EG, 30 maart 
1985, nr. L 93/1), "betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstruc
tuur." De "Bergboerenregeling" werd daarmee geïntegreerd in het zich ontwikkelende structuur
beleid. In 1991 vond codificatie plaats in Verordening 2328/91 (met dezelfde titel als VO 
979/85). Aanpassingen vonden plaats in R 3669/93 en R2843/94. De "Bergboerenregeling" is in 
VO 797/85 ondergebracht in de artikelen 15-17, in VO 2328/91 in Titel VI, art. 17-20. 
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structuurbeleid enkele jaren eerder van kracht geworden waren, hadden geen expliciet 
bedoelde regionale werking. 

In de regeling worden drie soorten gebieden onderscheiden die voor ondersteuning in 
aanmerking kunnen komen: 
a. berggebieden, met problemen in de sfeer van een kort groeiseizoen en steile hellingen 

( in 1996 in de EU-15 35% van de oppervlakte berg- en probleemgebied); 
b. probleemgebieden, met dreigende ontvolking en een natuur en landschap welke 

bescherming vereisen (61%); 
c. speciale probleemgebieden, waar voortzetting van de landbouw noodzakelijk is voor 

natuur- en landschapsbescherming en voor instandhouding van het toeristisch 
potentieel (4%). 

De wijze van uitvoering is dat een lidstaat een bepaald gebied bij de EU-Commissie 
voordraagt, waarop toetsing aan de criteria plaatsvindt. Daarvoor worden doorgaans 
indicatoren gebruikt die in een document voor de Commissie opgesomd zijn: COM 
74/2222. De indicatoren zijn echter niet dwingend en er is in het verleden een aantal 
malen vanaf geweken. 

5.6.2 Gebieden waarop de regeling van toepassing is 

Op basis van de omschrijving in Richtlijn en Verordening zijn door de lidstaten gebieden 
aangemeld, waarbinnen bedrijven een compenserende toeslag kunnen aanvragen. Tabel 
5.8 laat de ontwikkeling van de oppervlakte zien als percentage van de totale oppervlakte 
cultuurgrond voor de lidstaat. Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte in de loop der tijd 
aanzienlijk gestegen is, tot meer dan de helft van het EU-areaal. Gegevens hieromtrent 
worden overigens niet stelselmatig gepubliceerd, reden om gegevens aan de Farm 
Structure Survey te ontlenen. 

De uitbreiding van de oppervlakte zit deels in de toetreding van Spanje en Portugal tot de 
EU in 1986. Een ander deel wordt gevormd door uitbreiding in de oude lidstaten, in het 
bijzonder West-Duitsland en Frankrijk. Deze uitbreidingen betreffen doorgaans niet de 
"berggebieden", maar de overige probleemgebieden. De Europese Rekenkamer (Publi
catieblad C 324, 34ste jaargang, 13 december 1991, p. 137 e.v.) is uiterst kritisch over 
deze uitbreidingen. De Rekenkamer stelt dat de toetsingscriteria opgerekt zijn en dat 
gebieden die eerst wel, maar later niet meer aan de criteria voldoen, toch geoormerkt 
blijven als "berg- of probleemgebied" (zie ook Van der Stelt-Scheele en Berkhout, 1998, 
p. 106-107). 

' Zie noot 3 bij tabel 5.8. 
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Tabel 5.8 Percentage cultuurgrond onder de bergboerenregeling 

1985" 1986" 19872) 1989" 19963) 

B 20,3 20 

DK - o 
D 33,1 50,9 49,2 53,5 50 

EL 68,0 82 | 

E 73,5 IA 
F 40,0 34,5 45,1 46 

IRL 48,1 71 

I 50,8 54 j 

L 100,0 98 

NL - 6 

P 78,1 86 

UK 47,6 45 

A 69 

FIN 85 

S 51 

EG-10 45,4 42,1 

EG-12 49,9 53,4 55 

EU-15 56,1 

1) Jaarverslag Rekenkamer over 1990, Publicatieblad C 324, 34e jaarg., 13 december 1991. 
2) Op basis van Farm Structure Survey 1987. 
3) EU, Situation and Outlook: Rural Developments, CAP 2000 Working Document. 

(www.europa.eu.int/comm/dg06/publi/cap2000/rd/rd_en/rurdevel.pdf), en Van der Stelt-
Scheele en Berkhout, 1998, p. 107. 

De achtergrond hiervan is dat lidstaten op deze manier de mogelijkheid hebben om 
negatieve inkomensontwikkelingen, die uit het verloop en de hervorming van het markt
en prijsbeleid volgen, alsmede de daaruit volgende politieke spanning, te neutraliseren 
door meer boeren van de compenserende toeslag te laten gebruikmaken (Europese 
Rekenkamer, op.cit, p. 142). 

Als een vergelijking gemaakt wordt tussen de oppervlakte cultuurgrond en het aantal 
bedrijven dat onder de bergboerenregeling valt, dan blijkt dat een groter aantal bedrijven 
dan oppervlakte onder de regeling valt. Dat impliceert dat de bedrijven in "berg- en 
probleemgebieden" iets kleiner dan gemiddeld zijn. Gemeten in Europese Grootte 
Eenheden zijn ze meer dan eenderde kleiner (Terluin et al., 1994, pp. 40-43). Onder de 
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bergboerenregeling valt ongeveer een derde van alle koeien en melkkoeien en tweederde 
van alle schapen . 

5.6.3 Financiële omvang van de bergboerenregeling 

De financiële omvang van de bergboerenregeling was eind jaren tachtig zo'n 0,3 miljard 
ECU per jaar uit Brusselse middelen. In de periode 1989-93 was de EU-bijdrage gemid
deld ruim 0,4 mld. ECU per jaar. De nationale bijdragen zijn procentueel al jaren 
ongeveer constant: 2 ECU nationaal bovenop elke ECU afkomstig uit Brussel 
(Kuhmonen et al., 1992, ch. 4, en European Union, Situation and Outlook: Rural 
Developments). In de periode 1989-1993 kwam daarmee de totale omvang van de 
uitgekeerde compenserende toeslagen op 6.233 min. ECU per jaar (idem). 

Het instrumentarium van de bergboerenregeling is tweeledig: inkomenstoeslagen en 
investeringssubsidies. Daarnaast worden sommige andere EU-regelingen op relatief 
gunstige voorwaarden toegepast in de geselecteerde gebieden. De inkomenstoeslagen 
worden betaald per vee-eenheid of per hectare. Volwassen runderen worden 
gelijkgesteld aan een vee-eenheid (livestock unit: LU). Het totale bedrag dat per eenheid 
maximaal betaald mag worden (door de lidstaat aan de boer) ligt vast. Het varieert 
afhankelijk van de situatie van ongeveer 20 ECU per vee-eenheid tot 150 ECU, en in 
speciale gevallen 180 ECU. Voor bepaalde akkerbouwgewassen wordt een premie per 
hectare uitgekeerd. De EU betaalt een deel van dit bedrag (doorgaans 25% en in 
bepaalde gebieden 50-75%)82, de rest moet van de lidstaat komen. De EU-bijdrage geldt 
voor de eerste 60 grootvee-eenheden en wordt gehalveerd voor de volgende 60. 
Daarboven mag de lidstaat weliswaar toeslagen betalen, maar dan zonder co-financiering 
van de EU. De lidstaat is overigens ook vrij om lagere bedragen uit te keren dan de 
eerder genoemde bedragen. 

Tabel 5.9 geeft een overzicht van het gemiddelde bedrag per eenheid per lidstaat in 
een aantal jaren. De bedragen variëren tussen de lidstaten, maar ook in de tijd. Dit heeft 
deels te maken met aanpassingen in de regelgeving en de uitvoeringspraktijk. Ook 
uitbreiding van de oppervlakte van gebieden die onder de maatregel vallen speelt een rol. 
Later toegevoegde gebieden hebben doorgaans te maken met lichtere "handicaps" en 
krijgen een kleinere vergoeding. Tenslotte kan aantal en omstandigheden van de 
aanvragers van jaar tot jaar verschillen. De bijdrage die de lidstaten uit het EOGFL 
ontvangen varieert eveneens per jaar en per lidstaat (zie de opmerkingen daarover in par. 
5.5.3). 

' Zie noot 3 bij tabel 5.8. 

82 Momenteel: 25% voor standaardgebieden, 50% voor niet-Doelstelling-1 regio's in Italië en 
(een aantal) in Spanje, 65% voor Ierland en de nieuwe "Lander" van Duitsland, 70% voor 
Spanje en Portugal en 75% voor Griekenland en de Doelstelling-1 regio's van Italië. 

112 



RUIMTELIJKE NEERSLAG VAN HET LANDBOUWBELEID 

Tabel 5.9 Inkomenstoeslag per vee-eenheid op basis van Richtlijn 75/268 EG en 
opvolgende regelingen in 1987 en 1994 (ECU) 

1987 1994 

België 43 85 

W-Duitsland 46 93 

Griekenland 66 61 

Spanje 64 36 

Frankrijk 53 70 

Ierland 51 88 

Italië 48 57 

Luxemburg 70 113 

Nederland 65 104 

Portugal 75 54 

Ver. Koninkrijk 66 47 

Bron: Kuhmonen et al., 1992, p. 14, en EU, Situation and Outlook: Rural Developments (zie 
noot 3 bij tabel 5.8). 

De totale uitbetaling door de lidstaten in het kader van de bergboerenregeling 
verschilt sterk per lidstaat (tabel 5.10). West-Duitsland en Frankrijk tezamen nemen 
meer dan de helft van de uitbetalingen in de EU voor hun rekening. De hoge score van 
bijvoorbeeld Frankrijk en de lage van een land als Italië heeft verschillende oorzaken. In 
de eerste plaats het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de regeling binnen de 
aangewezen gebieden. Zo blijkt in Italië slechts 9% van de bedrijven in de aangewezen 
gebieden daadwerkelijk steun uit de regeling te ontvangen, terwijl dat percentage in de 
Noordwest-Europese lidstaten veelal boven de 85 ligt (in 1994 in België 86%, Ierland 
99%, Nederland 98%, zie EU, Situation and Outlook: Rural Developments). In de 
tweede plaats is het aantal eenheden per bedrijf waarover uitbetaling plaatsvindt in Italië 
laag (zie Kuhmonen et al., 1992, p. 18). Ten derde verschilt het bedrag per eenheid sterk 
tussen landen (zie tabel 5.10). Ten vierde blijkt in een land als Italië de daadwerkelijke 
uitbetaling met grote vertraging (minstens drie jaar) plaats te vinden (Europese 
Rekenkamer, Jaarverslag 1994, punt 8.44). Uitbetalingen zijn dan vaak gebaseerd op 
lagere bedragen en minder eenheden. Ten vijfde voldoen in de armere lidstaten veel 
bedrijven in berg- en probleemgebieden niet aan het minimale oppervlaktecriterium van 
3 hectare (Terluin et al., 1994, p. 104-105). 
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Tabel 5.10 Uitbetaling door de lidstaten van compenserende toeslagen in het kader 
van Richtlijn 75/268/EEG en Verordening 797/85 in 1987 en 1994 (min 
ECU, resp. %) 

1987 1994 
min % min % 

ECU ECU 
België 9 1 9 1 
Denemarken - - - _ 

W-Duitsland 265 31 500 36 
Griekenland 68 8 99 7 
Spanje 65 7 85 6 
Frankrijk 152 18 296 21 
Ierland 65 7 166 12 
Italië 29 3 27 2 
Luxemburg 6 1 11 1 
Nederland 0 0 3 0 
Portugal 41 5 37 3 
Ver. Koninkrijk 167 19 147 11 
EG-12 868 100 1382 100 

Berekend uit: Kuhmonen et al., 1992, p. 18, en EU, Situation and Outlook: Rural Developments 
(zie noot 3 bij tabel 5.8). 

De algemene teneur is dat in relatief arme lidstaten: 
a. een wat lagere vergoeding per eenheid uitbetaald wordt; 
b. een veel kleiner deel van de bedrijven in de gebieden daadwerkelijk geld toegewezen 

krijgt; 
c. deze bedrijven veel kleiner zijn, resulterend in minder eenheden per bedrijf; 
d. de EU-bijdrage per eenheid wat groter is. 

Een en ander resulteert in een tamelijk scheve verdeling van het gebruik van de regeling, 
waarbij vooral de rijkere lidstaten profiteren. 

De bergboerenregeling bevat naast de compenserende vergoedingen een regeling voor 
steun bij investeringen op landbouwbedrijven. De uitgekeerde bedragen zijn gering en 
we laten dit deel van de regeling dan ook verder buiten beschouwing. 
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5.6.4 Sociaal-economische karakteristiek 

Los van de vraag welke criteria in EU-verband gelden voor gebieden om toegang te 
hebben tot de faciliteiten van de bergboerenregeling, is de vraag relevant of deze 
gebieden van andere gebieden afwijken, specifiek op het terrein van de landbouw of 
misschien ook in meer algemeen-economische zin. Een technisch probleem dat hierbij 
opdoemt is dat de benodigde gegevens slechts beschikbaar zijn voor regio's gebaseerd op 
de NUTS-indeling, terwijl "berg- en probleemgebieden" feitelijk een aanzienlijk kleinere 
omvang kunnen hebben dan administratieve regio's. In een eerder onderzoek is daartoe -
voor 1985 en 1988 - per regio het percentage "berg- en probleemgebied" bepaald 
(Terluin et al., 1994). Vervolgens zijn drie groepen geformeerd: 0-30%, 30-60% en 60-
100% berg- en probleemgebied (LFA). Vergelijking van de gegevens voor 1985 en 1988 
laat zien dat de verhoudingen tussen de drie groepen niet wezenlijk veranderd zijn. 

Het beeld dat ontstaat is dat de berg- en probleemregio's ook in meer algemeen-
economisch opzicht minder ontwikkeld zijn dan de andere gebieden en dat ze relatief 
dun bevolkt zijn. Ook blijkt dat gemiddeld genomen de berg- en probleemregio's een 
relatief belangrijke landbouwsector hebben. Nader onderzoek leert echter dat ondanks 
deze gemiddelde situatie, niet alle individuele regio's aan deze karakterisering voldoen. 
Als we voor 1985 de Bruto Toegevoegde Waarde (BrTW) per werkende per sector per 
regio vergelijken met het EU-gemiddelde, dan blijken van de 21 berg- en probleem
regio's vijf voor landbouw boven het EU-gemiddelde te scoren. Twee daarvan (Wales en 
Luxemburg) blijken niet alleen voor landbouw maar ook voor industrie boven het EU-
gemiddelde te liggen. 

Een andere mogelijke indicator van de mate van ontwikkeling is het niveau van de 
BrTW per werkende in de landbouw per regio, in verhouding tot het gemiddelde niveau 
van de BrTW per werkende in de betreffende regio voor alle sectoren, gerelateerd aan 
het gemiddelde niveau voor de EU. Van de 21 regio's die als berg- en probleemgebied 
aangemerkt zijn, scoren zes regio's boven het EU-gemiddelde. Met andere woorden, in 
zes regio's is het verschil tussen BrTW in de landbouw en BrTW in alle sectoren 
tezamen kleiner dan het EU-gemiddelde. Het betreft (in 1985) Umbria, Scotland, Ierland, 
Luxembourg (B) en wederom Wales en Luxemburg. 

Als we de BrTW per werkende in landbouw en industrie aan het eigen nationaal 
gemiddelde relateren (in 1985), dan blijken drie regio's voor beide sectoren boven 
gemiddeld te scoren en nog twee andere scoren boven het nationale gemiddelde voor de 
sector landbouw alleen. Omdat een dergelijke vergelijking slechts zinvol is in lidstaten 
met meerdere regio's, gaat het slechts om 16 berg- en probleemgebieden. De drie regio's 
die voor beide sectoren boven gemiddeld scoren zijn Liguria, Wales en Scotland. Voor 
een aantal regio's die als berg- en probleemgebied aangemerkt zijn, zien we dus 
nauwelijks algemene karakteristieken die op onderontwikkeling duiden. Niettemin 
vinden we deze karakteristieken gemiddeld wel terug bij de berg- en probleemgebieden. 

Het verschil tussen de drie onderscheiden groepen regio's in termen van BrTW per 

! Gebaseerd op Tamminga et al. ( 1991) en op Terluin et al. (1994). 
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werkende in de landbouw is overigens aanzienlijk. In 1988 betreft het ruim 16.000 ECU 
per werkende in de landbouw in de groep 0-30% LFA, 11.000 ECU in de groep 30-60% 
LFA en minder dan 8.000 ECU in de groep 60-100% LFA. 

Als we wat nader naar regionale verschillen in agrarische inkomen willen kijken, dan 
biedt het Europese landbouwboekhoudnet uitkomst (FADN = Farm Accountancy Data 
Network, zie Terluin et al., 1994, h. 2). Op het niveau van lidstaten blijkt een zwak 
verband te bestaan tussen agrarische inkomens per werkende (gemeten als Farm Net 
Value Added (FNVA) per Agricultural Working Unit (AWU)) en inkomen per inwoner 
in de economie als geheel (gemeten als Bruto Toegevoegde Waarde per inwoner 
(BrTW/inw)). Op het niveau van regio's, 87 voor de EU-12 op basis van FADN, blijkt 
een driehoek te ontstaan in plaats van een lineair verband. Dit beeld verandert niet bij een 
dubbel-log-benadering (Terluin et al., 1994, p. 57). 

De verdeling van de regio's over de driehoek blijkt regelmatigheden te bevatten als de 
regio's geografisch geclusterd worden. In Terluin et al. (1994) zijn drie grote gebieden 
onderscheiden. Het betreft Northwest, dat de regio's van België, Nederland, 
Denemarken, UK en Ierland omvat, Central (Luxemburg, Duitsland, Frankrijk) en South 
(Italië, Spanje, Portugal en Griekenland). De 10 regio's van Northwest liggen bovenin de 
driehoek: de BrTW per inwoner zit op het EU-gemiddelde, de FNVA per AWU ligt ver 
boven het EU-gemiddelde. De 32 regio's van Central liggen meer naar rechts. BrTW per 
inwoner en FNVA per AWU liggen beide boven het EU-gemiddelde. De 45 regio's van 
South zitten beneden in de driehoek, beide variabelen liggen ver beneden het EU-
gemiddelde. 

Tabel5.11 Bruto Regionaal Product (BRP) per inwoner per groep van regio's en 
FNVA per AWU voor LFA-gebieden en andere gebieden (1988, EG-12 
totaal - 100) 

FNVA/AWU 

BRP/inw LFA overige 
gebieden 

totaal LFA als percentage van 
de oppervlakte 
landbouwgrond 

Northwest 

Central 

South 

EG-12 

(idem in ECU) 

99 

124 

73 

100 

12566 

139 

123 

56 

67 

6677 

213 

158 

69 

127 

12623 

204 

147 

63 

100 

9934 

38 

55 

70 

50 

Bron: Terluin et al., 1994, table 4.1. 

In het Europees landbouwboekhoudnet wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden 
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binnen regio's die onder de bergboerenregeling vallen (LFA-gebieden) en overige 
("normale") gebieden. Tabel 5.11 laat zien dat de landbouwinkomens (FNVA/AWU) in 
LFA-gebieden lager zijn dan in de overige gebieden van dezelfde regio. Ze zijn echter 
lang niet altijd lager dan het EU-gemiddelde. 

Als we het voorgaande samenvatten dan blijkt dat regio's met een hoog percentage LFA-
gebied over het algemeen op een wat lager ontwikkelingsniveau zitten dan andere 
regio's, zij het dat er heel wat uitzonderingen zijn. Het LFA-deel van de regio's scoort 
qua landbouwinkomen beduidend lager dan het niet-LFA-deel van dezelfde regio. Het 
landbouwinkomen van het LFA-deel van regio's in het noordwesten en in het centrale 
deel van de EU ligt boven het EU-gemiddelde. Ergo, de geografische invulling van de 
bergboerenregeling is op het schaalniveau van regio's goed verdedigbaar. Op het niveau 
van de EU is dat veel minder het geval. Een deel van de middelen die in het kader van de 
bergboerenregeling ingezet worden komt dus terecht in gebieden die vanuit EU-
perspectief een boven-gemiddeld inkomen per werkende in de landbouw hebben. Van 
eenduidige herverdeling van inkomen van de ene groep regio's naar de andere is dus 
geen sprake. 

5.6.5 Effecten op bedrijfsniveau 

Een voor de hand liggende vraag is of de uitgaven in het kader van de "berg- en pro
bleemgebieden" op bedrijfsniveau wezenlijk invloed op het inkomen hebben. Hiervoor is 
al vastgesteld dat het totale uitgavenbedrag ongeveer 1 mid. ECU is, hetwelk bijna in het 
niet valt bij de uitgaven in het kader van het markt- en prijsbeleid (binnen berg- en 
probleemgebieden ligt deze verhouding veel gunstiger: zie hierna). Overigens, voor 
bedrijven met heel lage inkomens kan met 1 mld. heel wat gedaan worden. Op basis van 
gegevens uit het boekhoudnet is de inkomensbijdrage uit compenserende toeslagen niet 
zonder meer af te leiden. Slechts een deel van de directe subsidies komt voor rekening 
van het structuurbeleid, want ook dier- en hectare-toeslagen binnen het markt- en 
prijsbeleid, bijvoorbeeld ooi- en zoogkoepremies, worden tot de directe subsidies 
gerekend. In recente jaren wordt voor ooi- en zoogkoepremies jaarlijks ongeveer 2 mld. 
ECU uitgegeven. Met een derde van de zoogkoeien en tweederde van de schapen in LFA 
betekent dat een jaarlijkse stroom van directe subsidies van ruim 1 mld. ECU. De 
uitgaven (EU en nationaal) binnen de bergboerenregeling bedragen, zoals al opgemerkt, 
eveneens ruim 1 mld. ECU. Dat betekent dat ongeveer de helft van de ontvangsten aan 
directe subsidies in berg- en probleemgebieden aan de bergboerenregeling gerelateerd 
kan worden. 

In Terluin et al. (1994, hoofdstuk 6) wordt vastgesteld dat de te berekenen 
subsidiëring vanuit de generieke prijsondersteuning in berg- en probleemgebieden vaak 
kleiner is dan die uit directe subsidies (zowel afkomstig uit de afdeling Garantie en uit 
Oriëntatie). In niet-LFA-gebieden ligt de verhouding andersom. 

De directe subsidies zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het inkomen van de 
boeren. De bedragen kunnen daarom het best gerelateerd worden aan het inkomen van in 
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de landbouw werkzame personen. Inkomen dat buiten de landbouw verdiend wordt zou 
daarin meegeteld moeten worden, ware het niet dat het landbouwboekhoudnet over "off-
farm income" geen uitsluitsel geeft84. 

Tabel 5.12 Inkomen en directe subsidies op landbouwbedrijven in "berg- en probleem
gebieden ", ECU per arbeidsjaareenheid, 1987-89 gemiddeld 

Gezinsinkomen uit 
bedrijf per arbeids
jaareenheid, excl. 
directe subsidies 

Directe subsidies per 
arbeidsjaareenheid 

Gezinsinkomen uit 
bedrijf per arbeids
jaareenheid, incl. 
directe subsidies 

normaal LFA normaal LFA normaal LFA 
Northwest 

Central 

South 

16500 

11200 

17600 

6500 

6100 

12900 

1530 

1220 

300 

3960 

2820 

1900 

18000 

12400 

17900 

10400 

9000 

14800 

Bron: Terluin et al., 1994, p. 76 e.v. 

Tabel 5.12 geeft een overzicht van gezinsinkomen uit bedrijf en de ontvangen directe 
subsidies in "berg- en probleemgebieden" (LFA) en andere gebieden in regio's met 60-
100% LFA (zie Terluin et al., 1994) in de eerder genoemde drie delen van de EU. 

Binnen LFA-gebieden kan geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven die 
wel of geen compenserende toeslagen ontvangen. In alle delen van de EU geldt dat het 
gezinsinkomen uit bedrijf per arbeidseenheid zowel zonder als met directe subsidies 
groter is in normale gebieden dan in LFA-gebieden. Toch werken de subsidies 
egaliserend: de ontvangen subsidiebedragen in LFA-gebieden zijn hoger dan in normale 
gebieden. De subsidie per werkende in het zuiden van de EU is veel lager dan in het 
rijkere noorden. Tenslotte blijkt het verschil in subsidie tussen normale gebieden en 
LFA-gebieden in het zuiden veel kleiner dan in het noorden. 

5.6.6 Regionale effecten van de LFA-regeling 

De vraag die uiteindelijk beantwoord moet worden is of de bergboerenregeling van 
wezenlijke invloed kan zijn op de ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de 
EU. In principe is dat mogelijk. Directe subsidies kunnen er voor zorgen dat productie 
gecontinueerd wordt op bedrijven die anders beëindigd zouden worden, of dat bepaalde 
gebieden, bijvoorbeeld door ruimere investeringsmogelijkheden, hun concurrentiepositie 

84 Dergelijke gegevens zijn wel verzameld in het kader van het project "Total Income of 
Agricultural Households" (Hill en Cook, 1996), maar daar is geen verdeling tussen LFA- en 
niet-LFA-gebieden gemaakt. 
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ten opzichte van andere gebieden kunnen versterken. Effect op de grondproductiviteit 
anders dan via ruimere investeringsmogelijkheden is nauwelijks te verwachten, omdat de 
premie onafhankelijk is van de output. Het is echter de vraag of zonder het bestaan van 
de regeling de grond onbewerkt zou blijven, omdat beëindiging van het ene bedrijf tot 
vergroting van de oppervlakte van een ander bedrijf kan leiden. De eigenlijke vraag is 
dus of met de regeling grond in productie gehouden wordt. In de normale Less Favoured 
Areas (61% van het totaal) staan inkomensdruk en een slechte landbouwstructuur 
centraal. Veel van die gebieden zijn als LFA aangewezen als compensatie voor 
onaangename prijsbesluiten (zie de opmerkingen daarover par. 5.6.2). Bij ongewijzigde 
omstandigheden buiten de landbouw is in dit soort gebieden doorgaand gebruik van 
landbouwgrond vrijwel zeker. De kans dat zonder de bergboerenregeling gronden buiten 
gebruik gesteld worden is wat groter in de specifieke berg- en heuvelgebieden (ruim een 
derde van alle LFA). Het aandeel van deze gebieden is de EU-landbouwproductie is 
echter zo gering dat van een wezenlijk invloed op de productieverdeling geen sprake kan 
zijn. Een mogelijk uitzondering vormt de schapenhouderij, waarvan tweederde in LFA 
plaatsvindt, waarbinnen de berg-en heuvelgebieden waarschijnlijk een noemenswaardig 
aandeel hebben (zie Meester en Strijker, 1985, p. 126-127). 

Directe subsidies kunnen eventueel de agrarische concurrentieverhoudingen tussen 
gebieden beïnvloeden ten gunste van zwakke landbouwgebieden door ruimere 
investeringsmogelijkheden. Er zijn goede aanwijzingen dat agrarische investeringen 
primair afhangen van rendementsverwachtingen (zie bijvoorbeeld Elhorst, 1987). Ook in 
die zin is dus niet te verwachten dat er veel invloed op de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie is. 

Los daarvan, LFA-gebieden zijn lang niet in alle gevallen veel zwakker dan andere 
gebieden. Een deel van de LFA-gebieden heeft een gemiddeld inkomen per 
arbeidjaareenheid uit landbouwactiviteiten dat boven het EU-gemiddelde ligt. Vanuit dat 
perspectief werkt de regeling, zelfs als ze op bedrijfsniveau de concurrentieverhoudingen 
zou beïnvloeden, op regionaal niveau nauwelijks herverdelend. 

5.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is nagegaan in welke mate de inkomensoverdrachten die, bedoeld en 
onbedoeld, door het in de EU gevoerde landbouwbeleid en daarbinnen door verschillen
de beleidsonderdelen veroorzaakt worden, een ruimtelijke component bevatten. Daar
naast is nagegaan in welke mate het EU-landbouwbeleid invloed gehad kan hebben op 
de ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de EU. De feitelijke ruimtelijke 
verschuivingen van de landbouwproductie komen in hoofdstuk 6 aan bod; het gevoerde 
landbouwbeleid is één van de aspecten die daar invloed op hebben. 

Zowel in termen van de omvang van het ingezette budget als in termen van de 
daarmee geïnduceerde prijseffecten is het markt- en prijsbeleid dominant, in vergelijking 
met de omvang van het agromonetaire beleid en van het structuurbeleid. 
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De ruimtelijke herverdeling van inkomens als gevolg van het markt- en prijsbeleid is ten 
gunste van gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en een groot aandeel van de 
productie van marktordeningsproducten in de regionale economie. De stedelijke 
gebieden hebben nadeel van het beleid (via belastingafdrachten en verhoogde 
consumentenprijs voor voedingsmiddelen). De gemiddelde jaarlijkse bijdrage per 
inwoner in 1985 in die gebieden is berekend op ruim 130 ECU/inwoner, waarbij dan nog 
een groot aantal ondersteunde landbouwproducten buiten beschouwing gelaten. 
Plattelandsregio's met een grote productie van producten die onder een marktordening 
vallen vormen de begunstigden. In regio's als Bretagne, Friesland, Ierland en delen van 
Denemarken is het voordeel meer dan 400 ECU/inwoner. 

De baten komen terecht bij de producenten van marktordeningsproducten naar rato 
van hun productie-omvang. In 1985/86 beliepen die baten op grote melkveehou
derijbedrijven rond de 100.000 ECU per jaar. 

Het effect van het gevoerde markt- en prijsbeleid op de ruimtelijke verdeling van de 
productie is niet eenduidig. Voor de grondgebonden, sterk ondersteunde producten zijn 
twee aspecten van bijzonder belang. In de eerste plaats heeft prijsondersteuning een 
conserverende werking voor bedrijven en gebieden die zonder ondersteuning hun 
productie zouden moeten staken. Dat betekent dat er grond voor dergelijke teelten in 
gebruik blijft die zonder steun naar andere activiteiten overgegaan zouden zijn. 
Anderzijds werkt prijssteun in het voordeel van bedrijven en gebieden die hun productie 
relatief eenvoudig uit kunnen breiden: bedrijven en gebieden met een wat hogere 
aanbodelasticiteit. In termen van gebieden gaat het dan onder meer om situaties waarin 
de betreffende teelt een relatief klein aandeel in het grondgebruik heeft: er valt dan veel 
uit te breiden. Daarnaast betreft het gebieden waar door de mentaliteit van de onderne
mers, de beschikbaarheid van met name kapitaal en de fysische omstandigheden 
(bijvoorbeeld de waterhuishouding), een uitbreiding van de productie via verhoging van 
de productie per hectare mogelijk is. Dit aspect maakt het voor de hand liggend dat de 
productie van marktordeningsgewassen in de loop der tijd meer ongelijk over de EU 
verdeeld geworden is. Beide aspecten te samen moeten in principe leiden tot een 
schevere verdeling van de productie, waarbij de ruimtelijke verdeling van de productie 
sterker veranderd is dan die van het grondgebruik. 

Een bijzonder aspect van het markt- en prijsbeleid is de quotering in met name de 
zuivel en in de suikersector. Omdat quota niet over lidstaat-grenzen heen, en vaak maar 
beperkt over regio-grenzen heen, verplaatst mogen worden, gaat van dergelijke 
regelingen een conserverende werking op de ruimtelijke verdeling uit. 

Het agromonetaire beleid heeft eveneens een ruimtelijk ongelijke uitwerking. In 
bepaalde landen en bepaalde perioden heeft de regeling gewerkt als additionele 
prijssteun. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest ten aanzien van Duitsland. Daarenboven 
is voor de EU als geheel er waarschijnlijk een prijsverhogende werking van uit gegaan. 
Verschillen in prijzen tussen verschillende landen leiden in principe tot herschikking van 
productie en inkomen tossen landen. De regio's die hun aandeel in de productie 
vergroten, hebben dus als gemeenschappelijke karakteristiek dat ze tot een bepaald land 
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behoren. De overige karakteristieken van die regio's kunnen zeer uiteen lopen. Het is 
derhalve zeer de vraag of het agromonetaire beleid terug te zien is in de in hoofdstuk 6 te 
behandelen verdelingsmaatstaven. Wel is opgemerkt dat het agromonetair systeem 
invloed gehad heeft op de handelsstromen tussen lidstaten in geval van handel met derde 
landen. 

Van het structuurbeleid is vastgesteld dat het beschikbare budget gedurende de 
beschouwde periode slechts klein was ten opzichte van de middelen die voor markt- en 
prijsbeleid ingezet zijn. Ook bleek dat vrijwel alle regio's in meer of mindere mate 
trekken op dat beleid, zij het dat met name de gebieden in het zuiden van de EU een 
relatief groot aandeel hebben. Tenslotte bleek van gerichte inzet van de middelen veelal 
geen sprake geweest is. De ruimtelijke effecten van deze beleidsvorm kunnen dus slechts 
klein zijn. Die effecten zijn waarschijnlijk nog het meest waarneembaar bij de 
zogenaamde bergboerenregeling. Weliswaar is het budget beperkt, en is ongeveer de 
helft van het areaal cultuurgrond van de EU onder de regeling gebracht, maar op het 
niveau van bedrijven is de inkomensoverdracht, ten opzichte van de normale inkomsten 
uit de landbouw, aanzienlijk. Dat duidt er op dat daarmee enigermate productie in stand 
gehouden is in gebieden waar dat zonder de regeling niet het geval geweest zou zijn: een 
beperkte ruimtelijk conserverende werking. 
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6 RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW: 
1950-1992 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een analyse van de feitelijke veranderingen in de 
ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de EU. In de voorgaande 
hoofdstukken is nagegaan of de vorming van de EU geleid zou kunnen hebben tot 
ruimtelijke concentratie van de landbouwproductie als geheel of van productgroepen. De 
uitkomst is niet zo duidelijk. Vanuit de verschillende besproken theorieën zijn er 
aanwijzingen voor een tendens tot concentratie, mits de vorming van de EU tot 
marktintegratie geleid heeft. Die marktintegratie heeft zich echter maar ten dele 
voorgedaan (hoofdstuk 2 en 3). Wel zijn veel institutionele belemmeringen opgeheven, 
maar barrières op het terrein van bijvoorbeeld taal en cultuur zijn grotendeels blijven 
bestaan. Daarenboven is vastgesteld dat handelspatronen zich maar langzaam wijzigen. 
Voor landbouwproducten komt daar nog bij dat er een intensief landbouwbeleid gevoerd 
is dat de mogelijke tendens tot concentratie niet versterkt, maar eerder afgeremd heeft. 

De mogelijke uitkomst is het minst helder voor de landbouwproductie als geheel. De 
heterogeniteit van die productie zorgt er voor dat er veel verschillende mogelijke 
invloeden zijn die tot concentratie, of juist tot de-concentratie leiden. Voor individuele 
producten is het beeld wat helderder, omdat daarvoor het gevoerde beleid eenduidiger is. 
Daarnaast bestaat er bij individuele producten een wat concreter beeld van de 
substitutiemogelijkheden in productie en consumptie. 

Dit hoofdstuk is dan ook vooral gericht op het nagaan van de feitelijke ontwikkeling, 
in termen van concentratie en de-concentratie, van individuele producten, respectievelijk 
min of meer homogene productgroepen. De daarbij gehanteerde hypothese is dat de 
beperkte marktintegratie op zichzelf tot een zekere ruimtelijke concentratie van de 
productie geleid zal hebben. Specifieke, benoembare productiekarakteristieken kunnen 
als een rem op die tendens werken, terwijl ook het gevoerde beleid voor het betreffende 
product en voor substituten de ontwikkeling de andere kant op kan trekken. 

Bij een inventariserend onderzoek naar ruimtelijke verschuivingen is de wijze van 
presentatie van de resultaten belangrijk. Een mogelijkheid is het presenteren van 
kaartbeelden. Bij in totaal 14 producten waarvoor de productie, en ten dele het 
grondgebruik beschikbaar is, en 7 momenten in de tijd leidt zo'n aanpak tot een groot 
aantal kaarten. Het bepalen van de samenhang tussen de kaartbeelden (tussen producten, 
variabelen en in de tijd) zou een nadere, integrerende analyse vergen. 

Een geheel andere mogelijke aanpak wordt gevormd door wiskundig-kwantitatief 
onderzoek, in het bijzonder naar verklarende factoren voor krimp en groei van grondge
bruik en productie. Zulk onderzoek vergt veelal kwalitatief hoogwaardige en 
gedesaggregeerde gegevens, niet alleen over grondgebruik en productie, maar ook over 
mogelijke verklarende variabelen. Met het oog op de nadruk op de lange termijn in de 
gehanteerde vraagstelling, ontstaan dan grote problemen, die weliswaar in principe op te 
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lossen zijn, maar het onderhavige project te boven gaan. 
Hier is er voor gekozen de nadruk te leggen op een meer kwalitatieve aanpak, om 

inzicht te verwerven in de globale lange termijn tendensen en de belangrijkste 
verklarende variabelen. Dat inzicht kan vervolgens gebruikt worden om vragen nader toe 
te spitsen, en met meer kwantitatieve onderzoeksmethoden te analyseren. 

Als samenvattende indicator is de mate van scheefheid van de ruimtelijke verdelingen 
bepaald. 

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten uit eerder gepubliceerd 
onderzoek (Jacobs en Strijker (z.j.); Meester en Strijker, 1985, bijlage 5; Strijker, 1990, 
1997; Strijker en Tamminga, 1991), aangevuld met recente resultaten. 

6.2 De gehanteerde regionale indeling en de producten 

Gegevens over aspecten van de EU-landbouw op regionaal niveau zijn slechts in 
beperkte mate beschikbaar. Voor wat productiewaarde en bedrijfsuitkomsten betreft is 
het FADN (het EU-boekhoudnet) de bron bij uitstek, maar de jaren vóór 1978-1979 
worden niet door het FADN gedekt. Bovendien zijn de jaren tot en met 1983-1984 slecht 
vergelijkbaar met latere jaren (Tamminga et al., 1991). Gegevens over bruto 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid zijn beschikbaar vanaf 1974 in de Eurostat 
data-bank CRONOS. 

Gegevens over fysieke producties en grondgebruik zijn in meerdere bronnen terug te 
vinden. Ze hebben veelal betrekking op sterk geaggregeerde regionale indelingen (EU-
Commissie, 1981), of op korte perioden (Rainelli en Bonnieux, 1978; Van Hecke 1983-
Bowler, 1985). 

Om in kwantitatieve zin iets over de samenstellende delen van de EU te kunnen 
zeggen, is het vrijwel onontkoombaar gebruik te maken van geharmoniseerd materiaal. 
Dit materiaal wordt grotendeels door Eurostat beschikbaar gemaakt, hoewel ook andere 
instellingen van de EU soms een gewaardeerde bron vormen. Het betreft dan met name 
de verschillende Directoraten-Generaal van de EU-commissie en de Europese 
Rekenkamer. 

Geharmoniseerd materiaal is veelal beschikbaar op verschillende niveaus van 
regjonale aggregatie, lopend van het niveau van lidstaten, via NUTS I en H tot NUTS 
m . Dit laagste niveau kent voor de EU-12 in 1990 zo'n 680 regio's, voor de EU-9 rond 
de 580. Op dat niveau zijn echter maar weinig gegevens beschikbaar. Op het terrein van 
landbouw en grondgebruik zijn gegevens zelfs nagenoeg afwezig. Het eerstvolgende 
niveau is NUTS II, waarbij de EU-9 in 133 regio's verdeeld is. Op NUTS II zijn wat 
meer gegevens beschikbaar, maar het Eurostat-systeem CRONOS vertoont op dat niveau 
toch nog gaten. Daarom zal in dit onderzoek goeddeels gebruik gemaakt worden van een 
van NUTS II afgeleide indeling (hierna NUTS II-min genoemd). De vereenvoudiging zit 

NUTS: Nomenclature des unités territoriales statistiques. 
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in het Verenigd Koninkrijk (NUTS I: 11 in plaats van 35 regio's), en soms in West-
Duitsland (NUTS I: 11 in plaats van 31 gebieden). Omdat voor Griekenland, Spanje en 
Portugal geen geharmoniseerde gegevens beschikbaar zijn voor de jaren van voor hun 
respectieve toetreding tot de EU, richten we ons op de regio's van de EU-9. Tenslotte 
wordt in Nederland het gebied Flevoland als afzonderlijke regio aangemerkt. Deze regio 
heeft vanwege de opeenvolgende inpolderingen de merkwaardige karakteristiek dat de 
oppervlakte in de tijd gezien fors toeneemt. Voor de jaren voor 1986 bestaat de regio niet 
als zelfstandige provincie. Een deel van het gebied was niet provinciaal ingedeeld, een 
ander deel (Noordoostpolder) was bij Overijssel ingedeeld. Dat impliceert dat ook 
Overijssel vanaf 1986 een andere oppervlakte heeft. Het totaal aantal regio's komt dan 
vanaf 1986 op 110 regio's voor de EU-9 (zie bijlage 7 voor de specificatie). Een deel van 
de gebruikte gegevensbronnen bevat tussen 1960 en 1985 de regio "Polders", als 
voorloper van Flevoland. Hoewel deze regio vanwege nieuwe inpolderingen en vanwege 
de indeling van Noordoostpolder bij Overijssel, niet volledig correspondeert met het 
latere Flevoland, zijn de beschikbare gegevens toch gebruikt. 

In een aantal gevallen komen we op minder dan 110 regio's uit, omdat zelfs op het 
niveau van NUTS II-min nogal eens gegevens ontbreken. Dit kleinere aantal komt voort 
uit het feit dat soms wel gegevens voor een aggregaat van regio's beschikbaar zijn, maar 
niet voor de samenstellende delen. Dit is het geval voor West-Duitsland, waar voor veel 
jaren slechts gegevens op deelstaat-niveau (11) beschikbaar zijn, en niet voor de 31 
Regierungsbezirke. 

In principe kan een overstap naar minder, maar grotere regio's de uitkomsten 
beïnvloeden, in de zin dat de gemeten mate van concentratie afneemt bij aggregatie van 
regio's. Nader onderzoek leert dat dit effect in de praktijk van het hier gebruikte 
materiaal waarschijnlijk klein is (zie Strijker, 1990, hoofdstuk 6, waar het effect van een 
aggregatie van 334 naar 110 regio's geanalyseerd wordt). Toch is het probleem van 
ontbrekende gegevens een lastig aspect in het onderhavige onderzoek. Een keuze voor 
gedesaggregeerde gegevens heeft als nadeel dat soms gegevens ontbreken. Een keuze 
voor een hoog aggregatieniveau doet geen recht aan de ruimtelijke verschillen binnen de 
regio's. En in een onderzoek gericht op het kwantificeren van die ruimtelijke verschillen 
moet zoveel als mogelijk voorkomen worden dat verschillen vooraf weggefilterd 
worden. 

Er is nog een tweede probleem verbonden met de keuze van een regionale indeling: 
ze kan resulteren in regio's van ongelijke grootte. Voor de analyse is dat weinig 
aantrekkelijk omdat het resultaat kan zijn dat in sommige gebieden ruimtelijke 
verschillen weggefilterd worden terwijl in andere gebieden de ruimtelijke verschillen 
zichtbaar blijven. Bij de gekozen indeling zijn de verschillen in maatvoering tussen 
regio's aanzienlijk. Aan de ene kant is de republiek Ierland als regio geaccepteerd86, aan 

86 Ook een aantal Duitse regio's is naar verhouding erg groot. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
Bayern, dat meer dan een kwart van de cultuurgrond van het vroegere West-Duitsland omvat, en 
3,6% van de EU-9. In termen van agrarische werkgelegenheid en in termen van bruto toege-
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de andere kant worden regio's als de Belgische en Nederlandse provincies in de analyse 
meegenomen. Dit zou slechts voorkomen kunnen worden door in gebieden met een 
kleine maatvoering regio's te aggregeren tot grotere regio's. Daarmee zou veel informatie 
over ruimtelijke verschillen buiten beschouwing blijven. Omdat de analyse vooral 
gericht is op de ontwikkeling in de tijd is het vooral belangrijk dat de regionale indeling 
in de tijd niet verandert. De gekozen indeling is in de tijd constant, op een uitzondering 
na: de regio's van West-Duitsland. De overgang in het data-materiaal van 31 naar 11 
Duitse regio's gebeurt in 1980/83. Tot en met 1970/73 bestaat de EU uit 110 regio's, 
vanaf 1980/83 uit 90 regio's (zie bijlage 7 voor de specificatie). De belangrijkste reden 
om voor de periode 1950-1980 de 31 Duitse regio's niet tot 11 te aggregeren is dat 
daarmee informatie verloren gaat, terwijl juist de genoemde periode een interessante is, 
vanwege de vorming van de EU en de vormgeving van het landbouwbeleid. In de 
analyse over de gehele periode, dus tot 1989/92, moet met deze breuk in de data-reeksen 
rekening gehouden worden. 

Een laatste aspect van het gebruikte data-materiaal dat vermelding behoeft is dat niet 
altijd duidelijk is of de omvang van een bepaalde oppervlakte of productie in een regio in 
een bepaald jaar gelijk is aan nul, of dat het betreffende gegeven ontbreekt. Zo zijn er 
situaties waarin gegevens ontbreken, terwijl in de praktijk wel duidelijk is dat de waarde 
nul, of bijna nul is (bijvoorbeeld de omvang van de tabaksteelt in bijvoorbeeld 
Nederland, Ierland en Denemarken). Maar er zijn ook situaties waarin een ontbrekend 
gegeven vrijwel zeker niet betekent dat de waarde nul is (zoals bij ontbrekende gegevens 
voor sommige jaren voor tabak in Italië: zie ook par. 6.3.6.1). 

Voor de waargenomen mate van concentratie kan de interpretatie van zo'n "missing 
value" van grote invloed zijn. In het onderhavige onderzoek is de volgende procedure 
gevolgd. Als voor een bepaald product een gegeven voor een jaar voor een regio 
ontbreekt dan is voor dat product in dat jaar de betreffende regio buiten beschouwing 
gelaten. Is de waarde gelijk aan nul dan wordt de regio in dat jaar wel meegenomen. 

Dit probleem doet zich in de praktijk overigens slechts bij bepaalde teelten voor, in 
het bijzonder bij in Europees verband kleinere cultures, zoals tabak. Als een bepaald 
gegeven voor een bepaalde regio ontbreekt, dan is dat meestal het geval in nagenoeg alle 
jaren, zodat de vergelijking in de tijd er niet onder te lijden heeft. Incidenteel 
ontbrekende gegevens komen in de uiteindelijke data-set nauwelijks voor omdat 
gerekend wordt met gemiddelden over meerdere jaren waarin ontbrekende gegevens in 
belangrijke mate weggewerkt konden worden (zie hierna). 

Op de regel dat ontbrekende gegevens niet als nul geïnterpreteerd worden is een 
belangrijke uitzondering gemaakt. Zoals al opgemerkt komt in heel wat regio's geen 
tabaksteelt voor. In de statistische registratie blijkt dan de omvang van de tabaksteelt 
vaak een "missing value" te zijn. Voor de regio's van Nederland, België, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken, alsmede de Duitse regio's Niedersachsen, Hamburg 

voegde waarde van de landbouw is het aandeel van Bayern een kwart in West-Duitsland en bijna 
5% in de EU-9. In termen van totale bevolking is het aandeel een zesde in West-Duitsland in 4% 
in de EU-9. 
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en Bremen is de omvang van de tabaksteelt op nul gezet als gegevens ontbraken. De 
consequentie is dat het totale areaal cultuurgrond van die regio's wel meegeteld wordt in 
het Europese totaal. Bij een onveranderde omvang van de teelt in de andere regio's maakt 
dit de waargenomen mate van concentratie groter, en meer realistisch. 

Een belangrijke reden om het NUTS II-min niveau te hanteren is dat op het terrein van 
de landbouw en het grondgebruik - belangrijke elementen in dit onderzoek - voor dit 
niveau geharmoniseerd materiaal bestaat voor de jaren vóór 1974. Dit materiaal is 
afkomstig uit een onderzoeksproject dat in de zeventiger jaren uitgevoerd is onder 
verantwoordelijkheid van Eurostat bij het Instituut voor Economisch Onderzoek in 
Groningen (De Boer en Jacobs, z.j.). Het heeft betrekking op de EU-9 op een niveau dat 
tussen NUTS II en III in ligt (344 regio's). De betreffende reeksen zijn later geaggregeerd 
naar het niveau van 110 regio's. Dat daarbij geopteerd is voor het NUTS II-min niveau is 
gelegen in het feit dat daarmee voor het Verenigd Koninkrijk een groot aantal 
aggregatieproblemen omzeild kon worden. Deze werden veroorzaakt door een 
veelomvattende regionale herindeling in dat land in 1973. Voor de beschrijving van de 
data voor de 344 EU-9-regio's wordt verwezen naar De Boer en Jacobs (z.j.) en Jacobs 
en Strijker (z.j.). 

Om een lange reeks van jaren met consistente gegevens te kunnen beschrijven zijn de 
twee data-sets verbonden (de Eurostat-data uit CRONOS en de "Groninger data" zoals 
beschreven in De Boer en Jacobs (z.j.)). Een directe koppeling van beide bronnen is 
echter niet mogelijk, omdat de gehanteerde regionale indelingen aanzienlijk verschillen. 
Om tot een koppeling te geraken is de regionale indeling van CRONOS als uitgangspunt 
genomen. Vervolgens zijn de data uit De Boer en Jacobs tot dat niveau geaggregeerd. 
Veelal kon dit door simpele optelling. In een aantal gevallen, met name voor West-
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, traden complicaties op, omdat regio's gesplitst 
toegedeeld moesten worden aan verschillende gebieden. Als grondslag is genomen het 
aandeel van elk der delen in de totale oppervlakte cultuurgrond, afgeleid uit nationale 
statistieken. In enkele gevallen moest uitgeweken worden naar een splitsing naar rato van 
het totale landoppervlak. De aggregatieprocedure is verder beschreven in Jacobs en 
Strijker (z.j.) en in Strijker (1990). 

Om te voorkomen dat "missing data" in individuele jaren tot "missing data" in 
aggregaten zouden leiden, zijn vierjaarse gemiddelden bepaald, en zijn in voorkomende 
gevallen twee- en driejaarse gemiddelden geaccepteerd als vervanger voor "missing 
data". 

Het koppelen van verschillende gegevensbronnen heeft vanzelfsprekend niet alleen 
consequenties voor de uiteindelijke regionale indeling, maar ook voor de soorten 
gegevens. De data-set van De Boer en Jacobs is daarbij veelal de beperkende factor87. In 

87 De data-set van De Boer en Jacobs bevat gegevens voor 27 variabelen: voor 8 akkerbouw
gewassen de oppervlakte en de productie per hectare, voor 5 diersoorten de aantallen, alsmede 
de oppervlakten voor Groente, Boomgaarden, Totale oppervlakte landbouwgrond, Oppervlakte 
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die set zijn gegevens opgenomen over de productie-omvang en het grondgebruik van 
acht akkerbouwgewassen: tarwe, rogge, gerst, haver, korrelmais, aardappelen, 
suikerbieten en tabak. In de CRONOS-set ontbreken gegevens over rogge en haver; de' 
waarschijnlijke reden is dat die twee gewassen in de loop der tijd tot een klein areaal 
teruggedrongen zijn (zie verder par. 6.3.6.1). Vanwege de zeer dynamische ontwikkeling 
is het gewas snijmais, waarvoor de data-set van De Boer en Jacobs geen gegevens bevat, 
maar waarvoor voor recente jaren wel CRONOS-data beschikbaar zijn, aan de' 
uiteindelijke data-set toegevoegd. Voor de dierlijke productierichting zijn in de set van 
De Boer en Jacobs gegevens beschikbaar voor runderen, melkkoeien, varkens, kippen en 
schapen. In de CRONOS-set is een aantal van deze diersoorten nader onderverdeeld, 
waarbij overigens voor relatief veel regio's in sommige jaren veel gegevens ontbreken! 
Voor de uiteindelijke data-set is gekozen voor de vijf diersoorten waarvoor in beide 
bronnen beschikbaar zijn. Daarnaast bevatten beide bronnen gegevens over de totale 
oppervlakte cultuurgrond, het gras- en akkerbouwareaal, en soms over het areaal 
tuinbouw. 

Het resultaat is een dataverzameling met meerjaarse gemiddelden voor grondgebruik en 
productie van zes producten en vijf diersoorten voor de jaren 1950-1953 1960-1963 
1970-1973, 1980-1983, 1983-1986, 1986-89 en 1989-92, voor twee (rogge en haver) 
producten voor de periode tot en met 1970-1973, en voor een (snijmais) voor de periode 
vanaf 1986-1989. 

De producties die in de analyse worden meegenomen vormen een substantieel deel van 
de EU-landbouwproductie. In termen van productiewaarde gaat het in 1976 om 75 6% 
in 1985 om 70,7% en in 1995 om 62,7%88. Vergelijkbare getallen voor eerdere jareii 
ontbreken. De aanzienlijke daling in twee decennia heeft vooral te maken met het 
stijgend aandeel van groente en fruit en "overige" en wordt vooral door een relatieve 
prijsdaling van de beschouwde producties (overwegend marktordeningsgewassen) 
veroorzaakt. De beschouwde producties vormen ruim tweederde van de EU-
landbouwuitgaven, afdeling Garantie. In termen van grondgebruik bestrijken de 

akkerland, Oppervlakte blijvend grasland, en Oppervlakte woeste grond. In die studie zijn 
oorspronkelijk meer dan honderd variabelen geïnventariseerd. Voor veel van die variabelen 
bleken geen jaarlijkse cijfers beschikbaar. Uit de overblijvende variabelen is, door De Boer en 
Jacobs, een selectie gemaakt "by only taking into consideration area and yield data for products, 
which were or are very important in the whole territory or large parts of the E.C." (De Boer en 
Jacobs, p. 2). Een en ander betekent dat in ons onderzoek vrijwel het gehele bestand van De 
Boer en Jacobs gebruikt is. Slechts Groente, Boomgaarden en Woeste grond zijn weggelaten, 
omdat geen goed aansluitende gegevens in Eurostat-bronnen beschikbaar zijn, en deels ook' 
omdat de oorspronkelijke data van twijfelachtige kwaliteit zijn. 

88 Daarbij is de productiewaarde van melk en rundvlees als benadering voor de productie
waarde van runderen genomen, en de productiewaarde van slachtpluimvee en eieren als 
benadering voor kippen. 
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producties ongeveer 75% van het areaal cultuurgrond van de EU-9. Dat percentage daalt 
licht tussen 1976 en 1995. 

6.3 Regionale concentratie van productie en inkomen 

6.3.1 Verdeling van de productie 

In de EU wordt door de landbouw een groot aantal verschillende producten voort
gebracht. Op het niveau van lidstaten en regio's kan het aandeel van de verschillende 
producten in de agrarische productiewaarde zeer uiteen lopen. Zo varieert het aandeel 
van granen in de agrarische productiewaarde van minder dan 2% in Nederland tot bijna 
20% in Frankrijk. 

De verschillen in het aandeel van een product in de agrarische productie van een regio 
kunnen te maken hebben met verschillen in aandeel grondgebruik en met verschillen in 
productie per eenheid landbouwgrond. Wat dit laatste betreft zijn er grote verschillen, die 
de EU in tweeën delen. In Jacobs en Strijker (z.j.) bijvoorbeeld zijn de EU-regio's 
ingedeeld in vijf groepen op basis van de productie per hectare voor tarwe. Uit dat 
onderzoek blijkt dat voor tarwe alle regio's die tot de 18% meest productieve regio's in de 
EU behoren, noordelijk van Parijs liggen (1959-1963 cijfers). Die situatie blijkt in 1989-
92 ongeveer hetzelfde: Ierland, Schotland, Schleswig-Holstein plus 5 Nederlandse, 3 
(Noord-)Franse en een Deense regio dekken de eerste 18%. In de periode 1950-53 
blijken de drie regio's die voor tarwe de hoogste productie per hectare hebben (Zeeland, 
Overijssel en Friesland) gemiddeld een productie per hectare te hebben van 4,0 ton. De 
drie laagst productieve (Sardegna, Molise en Calabria) zitten in die periode gemiddeld op 
1 ton. In 1989-92 zijn de drie hoogst productieve regio's Flevoland, Zuid-Holland en 
Zeeland, met een gemiddelde van 8,3 ton. De laagst productieve regio's zijn dan Sicilia, 
Basilicata en Sardegna met een gemiddelde van 1 ton. 

6.3.2 Veranderingen in de productiviteit 

De productie per ha. en per dier in de EU is sinds de Tweede Wereldoorlog enorm 
toegenomen. Tabel 6.1 geeft de gemiddelde jaarlijkse groei van de productie per eenheid 
in drie perioden: 1950-1974, 1974-1981 en 1981-1991. Voor de meeste producten ligt de 
toename van de productie per hectare resp. per melkkoe ruim boven de één procent per 
jaar. Van een duidelijke algemene toe- of afname van de groei tussen 1950 en 1991 is 
geen sprake. 

De regionale verschillen in de groei van de productie per ha. zijn minder spectaculair 
dan soms wordt gedacht. Zowel in Jacobs en Strijker (z.j.) als in Meester en Strijker 
(1985) is duidelijk geworden, dat de grootste procentuele groei in de, qua 
productiviteitsniveau, middelmatige gebieden van de EU gevonden wordt. 
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Tabel 6.1 Gemiddelde jaarlijkse groei van de productie per ha, resp. per koe (%), EU-9 

Tarwe Gerst Korrelmais Aardappelen Suikerbieten Melk 
1950-1974 

1974-1981 

1981-1991 

3,1 
1,4 
3,3 

2,4 

0,6 

3,0 
4,9 

1,2 

1,9 
0,8 
0,4 

0,7 

4,0 

0,6 
2,3 

1,2 

Bron: Meester en Strijker, 1985, p. 188; Eurostat, Landbouwstatistisch Jaarboek, Luxemburg, 
div. jaren; Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap/ 
Europese Unie, Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

In de periode vanaf 1974 behoren vooral ook Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot 
de groeiers. Dit laatste lijkt verband te houden met de toetreding, in 1973, tot de EG en in 
samenhang daarmee het ontstaan van een aanzienlijk hoger prijspeil in die landen. De 
niet al te grote regionale groeiverschillen duiden erop dat er geen grote regionale 
verschuivingen in de productie opgetreden zullen zijn, tenzij massieve veranderingen in 
de verdeling van het grondgebruik aan de orde zijn. 

6.3.3 Enkele begrippen 

Om de ontwikkeling van grondgebruik, productie per eenheid en totale productie 
eenduidig vast te stellen, is het zinvol de begrippen specialisatie en concentratie nader te 
omschrijven. 

We gebruiken de term specialisatie als in een regio een bepaalde activiteit ten 
opzichte van alle activiteiten in die regio tezamen meer voorkomt dan gemiddeld over 
alle regio's. Met twee activiteiten a en b en n regio's is regio i gespecialiseerd in activiteit 
a als: 

ai/(ai + b i )>Xai /Ë(a i + bi) (6.1) 

Specialisatie heeft in formule 6.1 een relatief karakter; er wordt een vergelijking 
getrokken met de andere regio's. Het is ook denkbaar specialisatie te definiëren in 
absolute zin. Een regio is dan gespecialiseerd in activiteit a als die activiteit in de 
betreffende regio meer voorkomt dan andere activiteiten. De formulering wordt dan: 

ai>bi 

In het vervolg wordt slechts aandacht besteed aan de relatieve formulering. 
We spreken van concentratie van een activiteit a in een regio i als deze regio een 

groter aandeel van de activiteit a herbergt dan op basis van de omvang van regio i 
verwacht kan worden. Als we de omvang van regio i weergeven met g dan is er dus 
sprake van concentratie van a in regio i als: 
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*/& > £ * / £ & (6.2) 
i=l i=l 

Toch is hiermee nog niet het laatste woord gezegd over specialisatie en concentratie. 
Bij het vaststellen van de mate van specialisatie is het niet op voorhand duidelijk welke 
activiteiten in de beschouwing betrokken moeten worden en welke niet. Zo kan een regio 
gespecialiseerd zijn in graanteelt als we de teelt relateren aan de akkerbouw in die regio. 
Als de graanteelt niet aan de akkerbouw, maar aan de totale landbouw in de regio 
gerelateerd wordt, kan de conclusie heel anders zijn. 

Het staat niet zonder meer vast hoe de omvang van een bepaalde activiteit gemeten 
moet worden. Nog los van waarderingsproblemen kan onderscheid gemaakt worden 
tussen de input- en de outputzijde. Meten we de omvang van de graanteelt af aan het 
aantal kilo's graan dat geoogst wordt, of kijken we naar de inzet van productiemiddelen, 
zoals de oppervlakte grond die voor graanteelt ingezet wordt. In dat laatste geval zou een 
regio die weinig graan produceert door veel grond op een laagproductieve wijze voor 
graanteelt te gebruiken als gespecialiseerd in graanteelt uit de bus kunnen komen. De 
tegengestelde conclusie zou getrokken kunnen worden als de output als maatstaf 
genomen wordt. 

Bij het vaststellen van concentratietendensen spelen deels dezelfde problemen, met 
als bijkomend aspect dat de wijze waarop de omvang van een regio vastgesteld moet 
worden, niet zonder meer vast ligt. In sommige gevallen lijkt de hoeveelheid 
landbouwgrond een goede basis om uit te maken of de graanteelt ruimtelijk sterk 
geconcentreerd voorkomt, in andere gevallen is het totale landoppervlak, of het aantal 
boeren, of zelfs het aantal inwoners wellicht een beter referentiekader. 

De begrippen specialisatie en concentratie zoals die hier gehanteerd worden, zijn 
beide een verbijzondering van het algemene begrip "locatie-quotiënt" (zie bijvoorbeeld 
Isard, 1998, pp. 24 e.V.). Het raakvlak is dat in beide gevallen de omvang van de 
bestudeerde activiteit - in de regio en in alle regio's tezamen - een rol speelt. Het verschil 
zit in het referentiepunt: alle activiteiten tezamen, of de omvang van een regio. Deze 
twee referenties kunnen overigens samenvallen, namelijk als in ongelijkheid (6.2) de 
factor g gedefinieerd wordt als a + b uit (6.1). Deze situatie kan zich in de praktijk voor
doen, bijvoorbeeld als de omvang van de graanteelt afgemeten wordt aan de oppervlakte 
landbouwgrond die met graan bebouwd wordt, en de omvang van de regio vastgesteld 
wordt als de oppervlakte landbouwgrond van de betreffende regio. In dat geval geldt g = 
a + b, en de mate van specialisatie zal gelijk zijn aan de mate van concentratie. 

6.3.4 Regionale specialisatie 

Volgens ongelijkheid (6.1) moet bij het vaststellen van de mate van specialisatie van een 
regio in de productie van een bepaald landbouwproduct de samenstelling van het 
regionale productiepakket in ogenschouw genomen worden. 

Belangrijke vraag is dan natuurlijk hoe we dat pakket afgrenzen. Regionale 
specialisatie binnen de landbouwsector houdt in dat het productiepakket van de 
landbouw in ogenschouw genomen wordt. We kunnen de producties van andere sectoren 
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in dat geval buiten beschouwing laten. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in regionale 
specialisatie in het kader van het genereren van inkomen, ligt het voor de hand om de 
outputkant van de landbouwproducties te analyseren, en niet de inputkant. Dus graanteelt 
gemeten in kilo's of guldens en niet in hectares. Als we de omvang van de graanteelt aan 
de omvang van de productie van andere gewassen willen relateren, kan niet meer met 
fysieke opbrengsten gewerkt worden, maar moet uitgeweken worden naar 
productiewaarde of bijvoorbeeld graan-eenheden (zie bijvoorbeeld Horring, p. 22, 23). 
En daarmee ontstaat een praktisch probleem, want er zijn daarover geen gegevens 
voorhanden voor de hele periode 1950-1992. 

6.3.5 Regionale concentratie: ongelijkheidsmaatstaven 

Bij concentratie gaat het om de mate waarin een activiteit over de regio's verdeeld is in 
relatie met de omvang van de regio. Regionale concentratie in de EU kan op 
verschillende niveaus bekeken worden: voor individuele producten, voor groepen 
producten of voor de landbouw als geheel. 

De centrale vraag in dit hoofdstuk is in hoeverre grondgebruik, productie en inkomen 
in de landbouw in de periode 1950-1953/1989-1992 meer of minder regionaal geconcen
treerd geworden is. We spreken van een toename van de regionale concentratie als 
grondgebruik, productie of inkomen in de loop der tijd ongelijker over de EU-regio's 
verdeeld geworden zijn. Er zijn diverse ongelijkheidsmaatstaven ontwikkeld, meestal 
bedoeld om de personele inkomensverdeling te beschrijven. Voor een overzicht van de 
verschillende maatstaven wordt verwezen naar Pen (1971), Molle en Beumer (1984), en 
Rietveld en Ouwersloot (1987). Een nadeel van deze maatstaven is dat ze veelal een niet-
ruimtelijk karakter hebben. Om de scheefheid van een verdeling te beschrijven zijn ze 
toereikend, maar om de verandering in de positie van een regio in beeld te brengen zijn 
andere of aanvullende methoden gewenst: rangcorrelatie of kaartbeelden bijvoorbeeld. 

Een bekende scheefheidsmaatstaf is de Gini-coëfficiënt, af te leiden uit de Lorenz-
curve. De eerste regionale toepassingen ervan stammen van Isard (1960). Een 
toevoeging vergeleken met de analyse van interpersonele inkomensverdelingen is dat 
aannames gedaan moeten worden over de intra-regionale verdeling terwijl een 
voorziening getroffen moet worden om verschillen in de regio-grootte op te vangen. 

Uitgaande van de cumulatieve procentuele verdeling van inputs, producties of 
inkomens over de regio's, is de Gini-coëfficiënt te omschrijven als de verhouding van 
twee oppervlakken. Het betreft de oppervlakte tussen de Lorenzcurve en de diagonaal, 
gedeeld door de totale oppervlakte onder de diagonaal. Er zijn verschillende 
berekeningswijzen mogelijk, onder meer afhankelijk van de veronderstelde intra-
regionale verdeling. We nemen hier aan dat de intra-regionale verdeling volledig recht is, 
omdat we slechts geïnteresseerd zijn in de interregionale verdeling. Als de factor X 
(bijvoorbeeld de totale oppervlakte landbouwgrond van regio's) gerangschikt wordt op 
basis van toenemende Y/X (bijvoorbeeld het aandeel van de oppervlakte tarwe in de 
totale oppervlakte landbouwgrond), dan is de Gini-coëfficiënt G: 
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G = 1 - X [(Xi - XH) ( Yi + Yi-i)] / X„ * Yn (63) 
i= l 

met 
X;: cumulatief percentage van de verdelingsgrondslag (oppervlakte landbouwgrond) in 

regio i, 
Y;: cumulatief percentage van grondgebruik of productie in regio i (oppervlakte tarwe), 
n : totaal aantal regio's. 

Het minimum van G is nul (volkomen gelijkheid), het maximum is één: volledige 
concentratie bij één inwoner of op eenheid oppervlakte. 

Bij vraagstukken rond de scheefheid van de verdeling van het areaal van een bepaald 
gewas over regio's kan zich een complicatie voordoen, namelijk als het betreffende 
gewas een groot aandeel in de totale oppervlakte van de EU heeft. Dat kan betekenen dat 
zelfs bij maximale concentratie van het betreffende type grondgebruik, dat grondgebruik 
in meerdere regio's te vinden is. De consequentie is dat de waarde van de Gini-
coëfficiënt bij maximale concentratie kleiner dan één zal zijn. 

Dezelfde complicatie doet zich ook voor bij een andere, veel gebruikte maatstaf: de 
concentratiecoëfficiënt (zie Post et al., 1987, h. 5). De concentratiecoëfficiënt wordt 
gedefinieerd als de som van alle positieve verschillen tussen het procentuele aandeel van 
X en van Y. In formule: 

C Y = I £ YI^YH . Xi^Xd *1 0 0 (6.4) 
•̂  i=l L Yn Xn 

De complicatie kan opgelost worden door de feitelijke waarde van de coëfficiënt uit te 
drukken als een percentage van de maximale waarde van de coëfficiënt. Dit maximum 
wordt verkregen door de maximaal mogelijke waarde van de Gini-coëfficiënt te bepalen. 
Die doet zich voor in een situatie waarin een bepaald soort grondgebruik volledig 
geconcentreerd is in de regio's met het grootste aandeel van dat soort grondgebruik. Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. 

De Gini-coëfficiënten in 1970-1973 voor akkerbouw, gras en tuinbouw in de EU-9 
waren resp. 0,26, 0,31 en 0,46. Op het eerste gezicht is tuinbouw veel sterker regionaal 
geconcentreerd dan de beide andere grondgebruikscategorieën. Indien elk van de catego
rieën volledig geconcentreerd was in de regio met de grootste aandelen grondgebruik van 
de betreffende categorieën, is voor elk van die categorieën de maximale Gini te 
berekenen. Deze is voor akkerbouw 0,51, voor gras 0,64 en voor tuinbouw 0,98 . Door 
nu de feitelijke Gini's uit te drukken als een percentage van deze maximale, krijgen we 
de gecorrigeerde Gini-coëfficinten. Voor akkerbouw is de Gini-coëfficiënt 52% van z'n 
maximale waarde, voor gras 49% en voor tuinbouw 47%. Op deze manier beschouwd is 

89 De omvang van de oppervlakte tuinbouw in de EU is dus net iets groter dan de totale 
oppervlakte landbouwgrond van de regio die, in vergelijking met alle andere regio's, het grootste 
aandeel tuinbouw heeft. 
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akkerbouw zelfs iets meer regionaal geconcentreerd dan tuinbouw, met overigens maar 
kleine verschillen. 

De Gini-coëfficiënt geeft een indruk van de scheefheid, zonder iets te zeggen over de 
verandering van de positie van een regio in de rangorde van regio's. Het is mogelijk dat 
de scheefheid over een bepaalde periode gelijk is gebleven, terwijl een aantal of zelfs alle 
regio's van positie zijn veranderd. Om dit bezwaar te ondervangen wordt hier aanvullend 
gebruik gemaakt van de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt (Newbold 1988 p 443-
445). 

Voor twee tijdstippen classificeren we de regio's op basis van bijvoorbeeld de 
productie per hectare. Vervolgens wordt per gebied het verschil tussen de rangordenum-
mers bepaald (D). 

Stellen we het aantal regio's op n, dan is de Spearman rangcorrelatiecoëfficint: 

r s = i-^T)*iD ? ^ 
De waarde van deze coëfficiënt beweegt zich tussen 1 en -1, waarbij de waarde 1 

aangeeft dat er geen verschuiving in rangorde plaatsgevonden heeft. Nadeel van deze 
rangcorrelatie is dat er geen rekening wordt gehouden met de geografische ligging van 
regio's en de invloed daarvan op de waarde van een variabele. Een alternatief voor deze 
rangcorrelatie is bijvoorbeeld de ruimtelijke rangcorrelatiecofficiënt van Tj0stheim 
(Tj0stheim, 1978, en Brouwer en Nijkamp, 1984). Wel zou deze aangepast moeten 
worden om rekening te houden met de invloed van landsgrenzen. Uitwerking van deze 
ruimtelijke rangcorrelatie blijft hier achterwege. De reden is dat de resultaten van de 
Spearman-coëfficiënten weinig spectaculair zijn. Wel wordt aan de geografische ligging 
van bepaalde regio's aandacht besteed bij de analyse van de ontwikkeling van 
concentratiegebieden (par. 6.4). 

6.3.6 Ruimtelijke verdeling: empirie 

6.3.6.1 Grondgebruik plantaardige productie 

De resultaten voor de categorieën akkerbouw en dierhouderij, en de mogelijke verklaring 
van die resultaten, wijken onderling sterk af. Dit is reden om de plantaardige teelten eerst 
nader in beeld te brengen, alvorens de dierhouderij te behandelen. 

In tabel 6.2 zijn voor het gemiddelde van de jaren 1986/89 de ongecorrigeerde Gini-
coëfficiënten voor grondgebruik van zeven akkerbouwgewassen opgenomen, in relatie 
met de Totale Oppervlakte landbouwgrond. Het betreft de laatste jaren waarvoor de 
gegevens nog redelijk volledig zijn. 
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Tabel 6.2 Gini-coëfficiënten voor EG-9 voor het grondgebruik van 7 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1986/1989 

tarwe gerst korrelmais snijmais suikerb. aardappelen tabak 

0,42 0,44 0,57 0,58 0,61 0,57 0,74 

Wat opvalt is dat sommige gewassen (bijvoorbeeld tarwe en gerst) tamelijk gespreid 
over de regio's voorkomen, terwijl andere veel meer regionaal geconcentreerd zijn. De 
oorzaken hiervan zijn deels van fysische (bodemgesteldheid, beschikbaarheid van water) 
en klimatologische aard, hebben deels een technische achtergrond (graan is in veel 
bedrijfssystemen een rotatiegewas) maar worden anderzijds veroorzaakt door het 
gevoerde beleid, in het bijzonder het functioneren van productie-quota. Zo werkt het 
quotumsysteem voor suiker in sommige delen van de EU, in het bijzonder in Duitsland, 
als een regionale toewijzing van de suikerbietenproductie (zie Dickmanns, 1995, p. 140). 

In tabel 6.3 wordt de ontwikkeling van de Gini's van het grondgebruik van akkerbouwge
wassen in de tijd weergegeven. 

Tabel 6.3 Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor het grondgebruik van 9 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe rogge gerst haver korrel snij suikerb. aard tabak 
*** *** mais mais appelen 

50/53 0,41 0,72 0,52 0,37 0,77 - 0,77 0,45 0,76 
60/63 0,40 0,78 0,52 0,37 0,71 - 0,75 0,48 0,80 
70/73 0,42 0,82 0,49 0,43 - - 0,75 0,51 0,82 
80/83 0,44 - 0,47 - 0,72 - 0,74 0,52 0,90 
83/86 0,43 - 0,45 - 0,71 - 0,74 0,53 0,91 
86/89 0,42 - 0,44 - 0,57 0,58 0,61* 0,57 0,74* 
89/92** 0,39 - 0,42 - 0,53 0,49 0,69 0,66 0,73* 

* 
** 

Data voor de Italiaanse regio's ontbreken. 
Voorlopige resultaten, in verband met ontbrekende gegevens. 
Gegevens voor haver en rogge zijn slechts beschikbaar voor de periode voor 
de periode 1950/53-1970/73. 
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Voor op de globale tendensen ingegaan wordt, wordt eerst aandacht besteed aan een 
aantal uitschieters. Zo is er een opvallende breuk in de gegevens voor tabak tussen 1983-
86 en 1986/89. Dit wordt volledig veroorzaakt door het ontbreken in latere jaren van 
gegevens voor de Italiaanse regio's. De algemene tendens tot regionale concentratie bij 
dat gewas in de eerdere jaren komt volledig voor rekening van een verschuiving vanuit 
Franse, Belgische en Duitse regio's naar Italiaanse regio's. Het resultaat in 1983/86 is een 
sterke concentratie van het grondgebruik voor tabak in een beperkt aantal Italiaanse 
regio's. Doordat voor latere jaren juist voor die regio's gegevens ontbreken, hebben de 
Gini's voor 1986/89 en 1989/92 in feite vooral betrekking op de Franse regio's. Een 
nadere controle voor de Franse regio's laat zien dat er in Frankrijk bepaald geen tendens 
tot regionale concentratie was (tabel 6.4) 

Tabel 6.4 Gini-coëfficiënten voor tabak voor de regio's van Frankrijk 

Jaar 1950/53 1960/63 1970/73 1983/86 1986/89 1989/92 
Gini 0,70 0,73 0,71 0,69 0,69 0,69 

Voor suikerbieten doet zich iets dergelijks voor. Het aandeel van suikerbieten in het 
grondgebruik een aantal Italiaanse regio's is relatief klein. Voor de jaren 1986/89 
ontbreken gegevens voor de betreffende regio's en daardoor lijkt de mate van regionale 
concentratie in de EU in die jaren kleiner dan in eerdere en latere jaren. Overigens, ook 
voor de periode 1989/92 ontbreken een aantal gegevens. 

De resultaten van tabel 6.3 kunnen als volgt geïnterpreteerd worden. Voor drie gewassen 
- aardappelen, tabak en rogge - is er een duidelijke tendens tot regionale concentratie. 
Het lijkt er op dat voor haver hetzelfde het geval geweest is. 

Voor aardappelen kan de tendens tot concentratie verband houden met het ontstaan 
van een tamelijk onverstoorde gemeenschappelijke markt. Voor meeste soorten 
aardappelen bestaat er geen marktordening. Wel bestaan er in enkele landen nationale 
regelingen, die op gespannen voet staan met een vrij verkeer van goederen (Post en 
Silvis, 1998, p. 67). Slechts voor zetmeelaardappelen is er een marktordening, die er via 
productierestituties voor zorgt dat aardappelzetmeel concurrerend is met zetmeel uit 
andere gewassen (tarwe, mais). Voor zetmeelaardappelen zijn grote regionale 
verschuivingen overigens ook op technische gronden lastig, omdat er slechts een klein 
aantal verwerkende bedrijven bestaat, en de productie tendeert naar concentratie dichtbij 
de verwerkingslocatie (een 'weightloosing' proces). Daarnaast bestaan er in enkele 
landen marktregelingen voor pootaardappelen. Zetmeelaardappelen en pootaardappelen 
tezamen vormen een kleine twintig procent van de totale aardappelproductie in de EU. 

Het feit dat aardappelen voor een groot deel op een vrije Europese markt terecht 
komen, wil niet zeggen dat de regionale verdeling van grondgebruik of productie niet 
door het Europese landbouwbeleid beïnvloed wordt. Alle landbouwgewassen en land
bouwproducten zijn onderling substituten, aan de aanbod zijde en/of aan de vraagzijde 
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van de markt. Voor akkerbouwgewassen geldt dit zelfs op bedrijfsniveau, vaak in de 
hand gewerkt door eisen met betrekking tot de vruchtwisseling, en de behoefte aan 
risico-spreiding. Maatregelen zoals de Europese marktordening voor granen hebben 
daarmee invloed op de regionale verdeling van de teelt van aardappelen, omdat ze de 
regionale verdeling van de teelt van het substituut granen beïnvloeden. 

Niettemin spoort de gevonden tendens tot regionale concentratie van de teelt van 
aardappelen met het feit dat een belangrijk deel van de aardappelproductie niet direct 
door overheidsingrijpen beïnvloed wordt: niet via prijsbeleid of quota en niet via 
beperking op de internationale handel tussen lidstaten. De tendens heeft daarnaast ook 
een productietechnische achtergrond. In de eerste jaren worden in een aantal regio's 
aardappelen geteeld voor voerdoeleinden. Het wegvallen van die aanwending heeft 
waarschijnlijk ook tot regionale concentratie geleid (zie verder par. 6.3.6.3). 

De gevonden tendens tot concentratie (afgezien van recente jaren, maar daar spelen data-
problemen een doorslaggevende rol) voor het gewas tabak heeft waarschijnlijk een heel 
andere achtergrond. Voor dat gewas bestaat een intensieve Europese marktordening, 
aangevuld met nationale maatregelen. De reden voor de tendens tot concentratie ligt 
primair bij de veranderende structuur van de consumentenvraag, die zich vertaalt in het 
gevoerde beleid. In de EU-9 zijn Zuid-Frankrijk en Midden- en Zuid-Italië de belangrijke 
productiegebieden. In de vijftiger en zestiger jaren was er daarnaast nog tabaksteelt in 
bijvoorbeeld België en Duitsland. Vervolgens is de productie in deze gebieden nagenoeg 
gestaakt. Het feit dat de productie van tabak in meer recente jaren in deze gebieden niet 
meer in statistieken opgenomen is, is geïnterpreteerd als het beëindigen van de teelt, en 
niet als "ontbrekend gegeven" (zie par. 6.2). Dit resulteert in een in de waarde van de 
Gini-coëfficiënt zichtbare tendens tot concentratie. 

De Franse regio's zijn van oudsher, op klimatologische gronden, gespecialiseerd in de 
"dark" tabak . In de Italiaanse productiegebieden spelen de "light"-soorten de 
boventoon. Gaandeweg is de consumentenvraag verschoven van donkere naar lichte 
(Virginia) soorten, die beter in Italië dan in Frankrijk te produceren zijn. De Franse 
productie van donkere tabak is met nationale en Europese maatregelen een tijdlang in 
stand gehouden, maar tegelijkertijd groeide de productie van lichte soorten in Italië. In de 
periodieke aanpassing van de toegewezen productiequota is de veranderende marktvraag 
vertaalt in ruimere toewijzing voor lichte soorten en krimpende toewijzing voor donkere 
soorten. Het resultaat is dat het aandeel van Zuid-Frankrijk als productiegebied van tabak 
langzamerhand gedaald is, terwijl dat van de al belangrijke Italiaanse teeltgebieden 
toegenomen is. Het resultaat is een verdere regionale concentratie van de tabaksproductie 
in de EU geweest. 

Voor rogge, waarvoor slechts gegevens beschikbaar zijn tot 1970/73, lijkt de 
toenemende concentratie vooral een teelttechnische achtergrond te hebben. Rogge heeft 

90 Het navolgende is gebaseerd op mondelinge informatie van inkopers van het tabaksbedrijf 
Kon. Theodoras Niemeyer b.v. 
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over het algemeen een lagere productie per hectare dan andere granen als tarwe en gerst, 
die zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant tamelijk nauwe substituten van rogge zijn. 
Van oudsher werd rogge geteeld als voergewas op plaatsen waar vanwege droogte-
gevoeligheid en gebrek aan bodemvruchtbaarheid andere granen (gerst) niet goed te 
verbouwen waren. Het omgekeerde is ook het geval, rogge is slecht te verbouwen op 
rijkere gronden (problemen van legering). Gaandeweg is de oppervlakte grond waar geen 
gerst maar wel rogge verbouwd kon worden verminderd: op veel arme gronden werd het 
door bemestingsmogelijkheden en waterbeheersing mogelijk gerst te verbouwen. Rogge 
werd daarmee teruggedrongen naar een beperkt aantal regio's waar een rendabele 
overstap naar hoger productieve gewassen niet mogelijk was, en wordt in toenemende 
mate aangewend voor humane consumptie. 

Voor haver tenslotte speelt een vergelijkbare ontwikkeling, namelijk het achterblijven 
van de productie per hectare. Daarnaast speelt de sterke vermindering van het aantal 
paarden een rol: haver is van oudsher het voergewas bij uitstek voor paarden. De afname 
van het aantal paarden in de landbouw vond vooral plaats in het begin van de zestiger 
jaren . Dat lijkt dan ook de reden dat de toenemende regionale concentratie zich pas 
aftekent in 1970/73. 

Voor de andere gewassen is er sprake van een gelijkblijvende of afnemende regionale 
concentratie van de teelt. De ruimtelijke concentratie van het grondgebruik voor tarwe 
blijft tussen 1950/53 en 1986/89 vrijwel constant. Nadere analyse van de regionale 
gegevens liet zien dat er toch belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden. 
Italiaanse en Duitse regio's hebben terrein verloren ten gunste van Deense en Britse 
regio's. De positieve ontwikkeling in de landen die in 1973 toetraden tot de EU heeft te 
maken met de prijsstijging voor marktordeningsgewassen die het resultaat was van de 
toetreding. De daling in andere regio's heeft deels te maken met een overstap naar de 
teelt van voergerst in typische graangebieden, en met de geleidelijke opkomst van 
graansubstituten in veevoer. 

Voor gerst valt de duidelijk de-concentratie op: de waarde van de Gini-coëfficiënt 
daalt op regelmatige wijze van 0,52 tot 0,42. De oorzaak is vooral de verschuiving van 
tarwe, rogge en haver ten gunste van gerst in gebieden waar van oudsher veel graan, 
maar weinig gerst geteeld werd (Noord-Duitse en Noord-Franse regio's met name). 

Voor zowel tarwe als gerst heeft vanaf de aanvang van de EG een zware 
marktordening gegolden, met een prijspeil dat aanzienlijk hoger lag dan in een vrije 
marktsituatie gegolden zou hebben. Dit heeft er zeker toe geleid dat de teelt zich kon 
handhaven of zelfs uitbreiden op plaatsen waar dat bij een lager prijspeil niet het geval 

91 Tussen 1958 en 1968 daalde de hoeveelheid dierlijke trekkracht (paarden, ezels en koeien, 
maar overwegend paarden) in de EG-6 van 4,8 tot 1,8 min trekeenheden (een paard is een 
trekeenheid). In diezelfde periode nam het aantal mechanische trekeenheden toe van 4,2 min tot 
11,2 min (7 pk is een trekeenheid). (Afgeleid uit EG, Landbouwstatistisch laarboek 1971, pp. 
51,55). 
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geweest zou zijn. 
Voor suikerbieten is de regionale verdeling van het grondgebruik nagenoeg stabiel 

gebleven. Al aangegeven is dat het vigerende quota-systeem daar ongetwijfeld debet aan 
is. Kleine verschuivingen hebben zich voorgedaan vanwege een beperkte herverdeling 
van quota ten gunste van Italië en vanwege de uitbreiding van de EG in 1973. Daarnaast 
speelt een rol dat niet de oppervlakte maar de productie in tonnen suiker gequoteerd is. 
Dit gekoppeld aan het feit dat het soms aantrekkelijk is om boven het toegewezen 
quotum te produceren (C-suiker) kan ook tot ruimtelijke verschuivingen leiden. Tenslotte 
kan ongelijke ontwikkeling van producties per hectare tot verschuivingen in het 
grondgebruik leiden. 

Opvallend is de aanzienlijke de-concentratie van korrelmais en voedermais. Een 
belangrijke oorzaak zit aan de teelttechnische kant. De ontwikkeling van nieuwe rassen 
en variëteiten heeft het mogelijk gemaakt deze gewassen te telen in klimaatgebieden 
waar mais van oudsher geen kans had. De neiging van boeren (veehouders) om 
voedermais te verbouwen als dat technisch mogelijk is, heeft te maken met het feit dat 
mais goedkoop voeder oplevert, en omdat de teelt gemakkelijker te mechaniseren bleek 
dan die van sommige andere voedergewassen (voederbieten bijvoorbeeld). De teelt in 
Noordwest-Europa gebeurt vooral op veehouderijbedrijven, ook al wordt voedermais 
van oudsher als akkerbouwgewas gezien, en als zodanig ook nog steeds geregistreerd. 
Als illustratie van de groei van het snijmais-areaal in Noordwest-Europa kan de 
ontwikkeling in Nederland dienen. In 1961/65 werd voedermais niet als aparte categorie 
van grondgebruik geregistreerd, wat er op wijst dat de omvang zeer beperkt was. In 
1966/70 is de gemiddelde oppervlakte die voor de teelt van mais gebruikt wordt zo'n 
5000 ha., in 1975 was dat opgelopen tot 77.000 ha. en in 1992 ging het om zo'n 220.000 
ha: 11% van de Nederlandse oppervlakte landbouwgrond (gegevens ontleend aan 
CBS/LEI, Landbouwcijfers, div. jaren). 

Los van de hiervoor genoemde redenen voor de snelle ontwikkeling van de teelt in 
gebieden waar mais dertig jaar geleden vrijwel onbekend was, is ook de groei van de 
intensieve veehouderij (primair veroorzaakt door het gevoerde landbouwbeleid, zie par. 
6.3.6.3), en het daarmee verbonden mestprobleem in Nederland en België een reden. 
Mais is goed te verbouwen op zeer zwaar bemeste gronden (zie bijvoorbeeld PAGV, 
1985)92. 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in grote lijnen terug te vinden in de waarde 
van de Spearman rangcorrelatie coëfficiënt voor de periode 1950/53-1986/89 (tabel 6.5). 
Vanwege de twijfels bij de resultaten voor de jaren 1989/92 zijn die jaren niet gebruikt. 
Zoals al opgemerkt is, is de waarde van de coëfficiënt gelijk aan plus één als de volgorde 
van de regio's in termen van de verhouding tussen het grondgebruik van het betreffende 

In die publicatie wordt op basis van veldproeven gemeld: "Snijmais reageerde bijzonder 
positief op drijfmest" (p. 2). Op dezelfde bladzijde wordt opgemerkt: "De bezwaren van hoge 
drijfmestgiften richten zich niet op de opbrengst en de samenstelling van de snijmais, maar 
temeer op de milieukundige gevolgen." 
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gewas en de totale oppervlakte landbouwgrond niet veranderd is, en is de waarde min 
één als de volgorde geheel omgedraaid is. Voor suikerbieten blijkt de waarde dicht bij 
een te liggen: de volgorde is in de periode van 36 jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dit is 
geheel conform de hiervoor gemaakte opmerkingen over de vrijwel vastliggende 
regionale quota. Voor tabak is de waarde 0,15: de volgorde is aanmerkelijk veranderd 
(de verschuiving in de richting van de Italiaanse regio's). Voor gerst is de Spearman-
coëfficiënt wat lager dan voor de meeste andere gewassen. Dit wordt veroorzaakt door 
enerzijds een afname van het areaal in bijvoorbeeld Nederland en een toename in van 
oorsprong belangrijke graangebieden (zie hiervoor). Voor de overige gewassen is de 
waarde ongeveer 0,7. De lengte van de periode in aanmerking nemend betekent dat dat 
de volgorde van de regio's maar beperkt gewijzigd is. 

Tabel 6.5 Spearman coëfficiënt voor het grondgebruik van akkerbouwgewassen, 
1950/53-1986/89 

tarwe gerst korrelmais aardappelen suikerbieten tabak 

0,77 0,64 0,67 0,70 0,91 0,15 

Het geheel overziende kunnen we concluderen dat er voor belangrijke akkerbouwge
wassen zeer verschillende bewegingen in de EU te zien zijn. Bij sommige gewassen is er 
sprake van aanzienlijke ruimtelijke concentratie, voor andere juist van de-concentratie. 
Bij de meeste gewassen is de verschuiving in de volgorde van de regio's klein, afgezien 
van tabak. 
Een relatie van het niveau van de waarde van de Gini-coëfficiënt met het ontstaan van 
een gemeenschappelijke markt is in feite alleen bij aardappelen te leggen. Voor andere 
gewassen zijn de bewegingen vooral veroorzaakt door teelttechnische aspecten (rogge, 
haver, mais), door ontwikkelingen aan de vraagkant die met het ontstaan van een 
gemeenschappelijke markt weinig van doen hadden (tarwe, gerst, mais) en door het 
gevoerde beleid (tabak, suikerbieten, voedermais). 

Tenslotte moet opgemerkt worden, dat van de breuk in de data vanaf 1980/83 (het 
hogere aggregatie-niveau voor de Duitse regio's), in de Gini's niets terug te vinden is. De 
verandering in het aggregatie-niveau zou in principe moeten leiden tot een vlakkere 
verdeling (een lagere waarde voor de Gini-coëfficiënten). Dit omdat bij aggregatie 
regio's met een hoog aandeel van een bepaald product samengevoegd worden met regio's 
met wellicht een lager aandeel. 

6.3.6.2 Verschillen in de verdeling van grondgebruik en productie 

Tabel 6.6 geeft de Gini-coëfficiënten voor de productie van akkerbouwgewassen, gerela
teerd aan de totale oppervlakte landbouwgrond. Tabel 6.7 geeft het verschil van de Gini's 
van productie en grondgebruik. Bij positieve waarden is de productie schever verdeeld 
dan het grondgebruik. 
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Tabel 6.6 Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor de productie van 9 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe gerst korrelmais snijmais suikerb. aardappelen tabak 

50/53 0,43 0,62 0,81 - 0,79 0,56 0,76 
60/63 0,42 0,58 0,75 - 0,76 0,57 0,77 
70/73 0,44 0,53 0,61 - 0,75 0,58 0,79 
80/83 0,47 0,49 0,74 - 0,80 0,58 0,91 
83/86 0,47 0,49 0,72 - 0,78 0,63 0,92 
86/89 0,46 0,48 0,59 0,65 0,62 0,65 (0,73) 
89/92* 0,43 0,44 0,55 0,59 0,59 0,70 (0,73) 

: Er ontbreken relatief veel gegevens. 

Tabel 6.7 Verschil tussen Gini-coëfficiënten van productie en van grondgebruik, 
1950/53-1989/92 

jaar tarwe gerst k.mais v.mais suikerb. aardappelen tabak 

50/53 0,02 0,10 0,04 - 0,02 0,11 0 
60/63 0,02 0,06 0,04 - 0,01 0,09 -0,03 
70/73 0,02 0,04 - - 0 0,07 -0,03 
80/83 0,03 0,02 0,02 - 0,06 0,06 0,01 
83/86 0,04 0,04 0,01 - 0,04 0,10 0,01 
86/89 0,04 0,04 0,02 0,07 0,01 0,08 -0,01 
89/92* 0,04 0,02 0,02 0,10 -0,10 0,04 0 

: Er ontbreken relatief veel gegevens. 

Ook deze tabel levert weer een divers beeld op. Er is een aantal uitschieters te noteren bij 
suikerbieten en aardappelen. Voor aardappelen, als vrij gewas geldt dat de jaarlijkse 
oppervlakte nogal kan variëren, afhankelijk van marktverwachtingen, en voor beide 
gewassen geldt dat de oogstomvang behoorlijk kan schommelen. 

Het algemene beeld, dat de productie schever verdeeld is dan de oppervlakte, duidt 
erop dat regio's met een relatief hoge productie per hectare ook een wat groter aandeel in 
het grondgebruik hebben: de teelt is enigermate geconcentreerd in hoogproductieve 
regio's. Toch zijn voor de meeste gewassen de verschillen niet groot. Bij tabak blijken de 
verschillen tussen de verdeling van productie en oppervlakte in een aantal jaren negatief 
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te zijn: de teelt lijkt enigszins geconcentreerd in regio's met een wat lagere productie per 
hectare. De oorzaak ligt primair in verschillen in typen tabak die geproduceerd worden 
(zie ook par. 6.3.6.1). 

Er is een lichte tendens naar afnemende verschillen tussen productie en grondgebruik, 
ook al is dat niet bij alle gewassen het geval. Meerdere verklaringen zijn mogelijk, 
variërend van ingebruikneming van minder productieve gronden, via ziektedruk in 
concentratiegebieden, tot een afnemend belang van de factor grond in het 
productieproces, of een succesvol proces van diffusie van technologie. Uit eerder 
onderzoek is bekend dat de productie per hectare tussen 1950/53 en 1970/73 in 
kilogrammen in vrijwel alle regio's van de EU in absolute zin nagenoeg even hard 
gestegen is (Jacobs en Strijker, 1981). Dit leidt tot kleinere procentuele verschillen. In 
dat onderzoek, gebaseerd op de eerder genoemde 344 regio's, bleek dat tussen 1950 en 
1960 de toename van de kilogram-opbrengsten in regio's met initieel een hoge kilogram
opbrengst sneller toenamen dan in de andere regio's. Tussen 1960 en 1970 bleek het 
omgekeerde het geval. Het afvlakken van de procentuele verschillen in de kilogram
opbrengsten is ook af te leiden uit een analyse van de regionale verdeling van de produc
ties per hectare (Strijker en Tamminga, 1991, p. 295-296). In dat onderzoek, gebaseerd 
op de 110 resp. 90 regio's die in dit hoofdstuk aan de orde zijn, zijn de Gini's bepaald van 
de productie per hectare gerelateerd aan de oppervlakte van het betreffende gewas voor 
de regio's van de EU voor de periode 1950/53- 1983/86. Deze Gini's bleken over het 
algemeen afnemend in de tijd, van ongeveer 0,2 in 1950/53 tot ongeveer 0,1 in 1983/86. 

6.3.6.3 Dierlijke productie 

Voor dierhouderij is het minder zinvol de activiteiten uit te drukken in termen van 
grondbeslag. Om niveaus en ontwikkeling van de ruimtelijke concentratie van de 
dierhouderij te analyseren, wordt daarom de ruimtelijke verdeling van het aantal dieren 
bepaald. Tabel 6.8 geeft de resultaten. 

Evenals bij de plantaardige productie is ook het beeld bij de dierlijke productie tamelijk 
divers. Daarbij moet worden opgemerkt dat de resultaten voor 1989/92 voor varkens, 
kippen en schapen slecht vergelijkbaar zijn met die voor eerdere jaren vanwege veel 
ontbrekende gegevens. Voor melkkoeien, varkens en kippen is er een duidelijke tendens 
tot concentratie. Dat is tot 1983/86 ook het geval voor koeien totaal. Voor schapen is er 
juist een tendens naar de-concentratie. De resultaten kunnen als volgt geïnterpreteerd 
worden. 
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Tabel 6.8 Gini-coèjficiënten van aantallen dieren van vijf diersoorten, met de 
oppervlakte landbouwgrond als maat voor de totale regio-omvang, EU-9 

jaar varkens kippen runderen w.v. melk

koeien 

schapen 

50/53 0,48 0,57 0,29 0,32 0,57 
60/63 0,53 0,60 0,33 0,34 0,59 
70/73 0,58 0,51 0,29 0,31 0,58 
80/83 0,63 0,36 0,43 0,49 
83/86 0,67 . 0,38 0,45 0,54 
86/89 0,69 0,58 0,36 0,45 0,54 
89/92 0,65 0,61 0,34 0,45 0,55 

Varkens en kippen 

Varkens en kippen vallen niet onder een zware marktordening en in dat opzicht was er 
sprake van min of meer onverstoorde markten. Toch is dat niet de enige oorzaak van de 
geconstateerde concentratietendens. Een belangrijke reden is te vinden in de ontwikkeli
ng van de voerkosten. Voer voor de intensieve veehouderij kan geproduceerd worden op 
basis van granen, maar ook op basis van heel andere producten. Voor granen bestaat een 
zware marktordening, met importbescherming. Voor veel andere producten op basis 
waarvan voer geproduceerd kan worden bestaat zo'n grensbescherming niet. Deze 
producten worden in de politiek aangeduid met de feitelijk onjuiste term 
"graanvervangers" (zie Blom, 1995, p. 27). Het betreft namelijk producten, die pas na 
bewerking en menging tot een veevoer leiden met ongeveer dezelfde karakteristieken als 
veevoer op basis van graan. Het relatief hoge prijspeil voor granen in de EU, met 
bijbehorende hoge invoerheffingen, heeft geleid tot een prijsnadeel voor voer op basis 
van graan, ten opzichte van voer op basis van andere, geïmporteerde grondstoffen, in 
gebieden die tegen lage kosten vanuit de wereldmarkt kunnen importeren. Het betreft 
dan met name gebieden dichtbij, of met waterwegen verbonden met grote zeehavens. In 
gebieden die, in transportkosten gemeten, ver verwijderd liggen van zeehavens en 
dichtbij graanproducerende gebieden liggen, is voer op basis van graan goedkoper dan 
voer op basis van andere, geïmporteerde producten. Het basisbeeld is dan dat van 
oudsher de intensieve veehouderij gevestigd was in gebieden waar goedkoop voer op 
basis van lokaal geproduceerde grondstoffen ruim beschikbaar was, of over korte afstand 
aan te voeren was. De granenmarktordening leidde ertoe dat in principe in alle regio's de 
prijs van graan hoger kwam te liggen dan wanneer er geen granenmarktordening had 
bestaan. Dit zou op zichzelf geen verandering van de relatieve regionale verschillen in 
voerkosten betekenen. 

Omdat graansubstituten niet onder de graanmarktordening vallen en dus zonder 
variabele invoerheffing geïmporteerd kunnen worden, konden sommige regio's de 
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relatief hoge graanprijs ontgaan door over te stappen op voer op basis van goedkopere, 
uit derde landen geïmporteerde producten. Dit zorgde wel voor een ruimtelijke 
verandering van de relatieve voerkosten . Regio's die van oudsher een voerkostennadeel 
hadden, kregen gaandeweg een voerkostenvoordeel, met als gevolg dat de intensieve 
veehouderij zich daar relatief en absoluut uitbreidde. Dit effect wordt nog versterkt door 
het optreden van schaalvoordelen. Een eerste schaaleffect is dat bij het produceren van 
voer op basis van andere producten dan granen, er veel verschillende grondstoffen 
gebruikt worden om via menging tot een voer te komen dat qua samenstelling dicht ligt 
bij voer op basis van graan. Aanvoer van die verschillende producten (zoals tapioca, 
maisglutenvoermeel, sojaschroot) kan het goedkoopst gebeuren met bulk-zeevervoer. 
Exporteurs naar de EU neigen er derhalve toe aan te voeren via een haven waar een grote 
omzet voor het betreffende product bestaat, om kosten uit te sparen en om tijdelijk 
prijsbederf tegen te gaan. De grote en goedkope aanvoer vertaalt zich in een lagere prijs 
voor de afnemers in die haven, waardoor het voerkostenvoordeel van een regio dichtbij 
de voor de grondstoffen belangrijkste haven toeneemt. Een tweede schaaleffect kan 
optreden in de verwerking van de grondstoffen tot mengvoer en in de daarop volgende 
schakels, zoals in het transport naar intensieve veehouderijbedrijven. 

Havens, waar vanuit met buiktransport een groot achterland te bereiken is, hebben de 
grootste kans uit te groeien tot de dominante aanvoerhaven. Blom (1995, par. 5.6) stelt 
vast dat de verschillen in grondstofprijzen voor veevoer in de regio's van de EU niet 
geheel uit transportkostenverschillen verklaard kunnen worden. De grootte van het 
marktgebied en incidentele factoren spelen eveneens een rol. 

Het beeld dat aldus ontstaat is dat de voerkosten in ver bij havens weg liggende 
gebieden met een grote graanproductie door de (lokale) prijs van graan bepaald worden. 
Is er ter plaatse weinig graan voorhanden dan wordt de prijs bepaald door de prijs van 
graan in omliggende gebieden, vermeerderd met de transportkosten. In gebieden 
dichterbij de zeehavens is de prijs van substituut-grondstoffen alsmede de 
transportkosten bepalend. In de EU is Rotterdam de centrale aanvoerhaven van 
veevoergrondstoffen. In de regio's die over water (rivieren, kanalen) goed vanuit 
Rotterdam bereikbaar zijn, zijn de veevoerprijzen derhalve relatief laag, toenemend met 
de transportkosten en beïnvloed door schaalvoordelen. Gebieden in de benedenloop van 
de grote rivieren (Zuid- en Oost-Nederland, Nordrhein-Westfalen en het zuidwestelijk 
deel van Niedersachsen, en Vlaanderen zijn dan de gebieden met een 
voerkostenvoordeel. Goed vergelijkbare gegevens over de prijs van veevoergrondstoffen 
en veevoer op het niveau van regio's zijn niet beschikbaar (dit is nogal merkwaardig, 
gegeven de grote invloed van ruimtelijke verschillen in de prijzen van 
veevoergrondstoffen op de concurrentieverhoudingen en op de locatie van de intensieve 
veehouderij in de EU). Op het niveau van landen worden wel geharmoniseerde gegevens 
gepubliceerd94. Gemiddeld over de periode 1977-1992 blijkt de prijs per 100 kg soja-

93 Varkensvoer bestaat (in volume) in Nederland momenteel voor 10-15% uit granen, kippen
voer voor 30%. 

94 Eurostat, Agricultural Prices, div. jaren. 
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schroot in Nederland 21,07 ECU te zijn, in België 25,34 ECU en in Duitsland 26,38 
ECU. Omdat de prijzen van een dergelijk product snel oplopen als niet over water 
vervoerd kan worden, zeggen de gevonden prijzen voor België en Duitsland echter niet 
zoveel. Blom (1995, p. 175) berekent de mengvoerprijs voor varkensvoer in een aantal 
gebieden van de EU in 1992/93. Bij een prijs van 140 ECU/ton in Nederland komt hij tot 
146 ECU/ton in Noordwest-Frankrijk, 156 in Portugal, 159 in Noord-Duitsland, ruim 
160 in het westen van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noordoost-Spanje, en 
180 in Noord-Italië. Rekening houdend met handelsmarges en met een aandeel van de 
voerkosten in de productiekosten van varkens van 50% (conform Blom, 1995, p. 178) 
betekent dat een structureel kostenvoordeel voor de Nederlandse varkenshouderij ten 
opzichte van andere grote productiegebieden van ten minste 5% en ten opzichte van 
Noord-Italië van bijna 10%. Schaalvoordelen in de varkensproductie op andere terreinen 
dan veevoer maken dit verschil vrijwel zeker nog groter. 

Een interessante vraag is waarom de EU toegelaten heeft dat EU-graan verdrongen 
werd door goedkope importproducten, oftewel waarom men het zogeheten "Gat van 
Rotterdam" heeft laten ontstaan en bestaan. Een mogelijke verklaring is dat bij het tot 
stand brengen van de marktordeningen het probleem niet gezien is, en dat het later lastig 
terug te draaien was. Nederland en België waren niet genegen het voerkostenvoordeel 
dat ze in de schoot geworpen kregen, weer af te staan. Deze verklaring behoeft enige 
nuancering, in de zin dat ten tijde van het vastleggen van de graanmarktordening wel al 
een beperkte import uit derde landen van grondstoffen voor de veevoerindustrie bestond. 
Uit mondelinge informatie van Mansholt is mij bekend dat Mansholt en de Nederlandse 
regering op de hoogte waren met de mogelijkheid dat vergroting van de import van 
substituten zou kunnen optreden. Men was zich bewust van de mogelijke positieve 
gevolgen voor onder meer Nederland, en negatieve gevolgen voor de graanproducenten 
in de EU, en heeft het punt vervolgens niet ter sprake gebracht. Het is echter denkbaar 
dat dit een rationalisatie achteraf betreft. 

Heringa (1998, p. 32-33) voert als argument voor het ongestoord in de EU toelaten 
van sommige veevoergrondstoffen aan dat ten tijde van het tot stand komen van het land
bouwbeleid de zogeheten Dillon-ronde in het kader van de GATT hep. Concessies voor 
belangrijke producten kon de EU op dat moment niet doen, omdat het 
gemeenschappelijke beleid nog niet klaar was. Men kon wel concessies doen bij 
producten die voor de EU op dat moment niet belangrijk waren, zoals oliehoudende 
zaden en tapioca. 

De veranderende regionale verschillen in voerkosten zijn de belangrijke verklaring voor 
de grote verandering in de mate van concentratie van de varkensproductie in de EU. In 
wat mindere mate geldt dat ook voor de kippenproductie. In het vervolg wordt niet 
apart op de situatie in de kippenhouderij ingegaan, omdat voor veel regio's data 
ontbreken. 

Rond 1950 zijn de regio's met de hoogste concentratie varkens gelegen in het 

' Vanwege het wat grotere aandeel granen in kippenvoer. 

145 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

oostelijk deel van West-Duitsland, in een gebied waar goedkoop voer beschikbaar is 
(voeraardappelen en graan). Met de toenemende industrialisatie werd de voor die 
productie benodigde arbeid schaarser en duurder. In de graanteelt was dat op te vangen 
door mechanisatie, op basis van technologie die in de grote graangebieden van de VS 
ontwikkeld was. Mechanisatie van de aardappelteelt was lastiger, omdat die nog volledig 
ontwikkeld moest worden. De aardappelen verdwenen daarom uit het voerpakket, en 
graan bleef over (Stinshoff, 1967, p. 18)96. Dezelfde auteur merkt op dat de 
voeraardappel in die tijd toenemende concurrentie krijgt van tapioca. De genoemde 
gebieden kwamen daarmee op een vergelijkbare kostprijs voor varkensvoer te liggen als 
de andere grote graangebieden (Denemarken en Frankrijk). Met de totstandkoming van 
het EU-beleid en daarmee het ontstaan van een voerkostenvoordeel voor gebieden 
"dichtbij" Rotterdam verschoof de varkensteelt naar het westen: naar de gebieden die tot 
op de dag van vandaag de belangrijkste productiecentra van varkens zijn. De 
verschuiving van de concentratiegebieden is weergegeven in de kaarten 6.1 t/m 6.6. 
Voor het samenstellen van de kaarten zijn de regio's van de EU-9 afnemend gerangschikt 
naar varkensdichtheid in termen van varkens per hectare landbouwgrond. In de kaarten 
zijn de regio's gearceerd waarin 10%, respectievelijk 20% van de EU-varkensstapel 
voorkomt. Het niet in de kaarten opgenomen deel van de EU behoort tot de groep 20-
100%. In de beginjaren betreft het vooral regio's in oostelijk West-Duitsland, later ook 
Deense regio's en vooral ook Nederlandse en Belgische regio's. In recente jaren zit meer 
dan 10% van alle Europese varkens in slechts drie (ook nog kleine) regio's: Noord-
Brabant, Limburg (NL) en West-Vlaanderen. 

Nadere analyse (zie ook tabel 6.17) leert dat de varkensdichtheid (varkens/totale 
oppervlakte landbouwgrond) in de regio's met de hoogste varkensdichtheid op ongeveer 
2 varkens per ha lag in 1950/53 (Detmold en Hannover). Dat is ook in 1960/63 het geval, 
zij het dat een aanzienlijk aantal Deense, Belgische en vooral Nederlandse regio's dan 
ook op een dichtheid van 2 zit. In 1970/73 wordt de kopgroep gevormd door West-
Vlaanderen en Noord-Brabant met 7 varkens per hectare, Limburg (NL) en Gelderland 
met 6 en Limburg (B) met 5 varkens per hectare. In 1980/83 wordt de lijst aangevoerd 
door Noord-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg (NL) met respectievelijk 13, 12 en 
11 varkens per hectare. In 1986/89 en 1989/92 ligt de dichtheid nog veel hoger. In 
1986/89: Noord-Brabant (18), Limburg (NL) (14) en West-Vlaanderen (13). 

In 1989/92 betreft het dezelfde regio's met dichtheden van respectievelijk 21, 16 en 

96 Deze opmerking slaat op aardappelteelt in het algemeen. Voeraardappelen vormen eigenlijk 
geen aparte categorie. Het betreft van oudsher productie die zowel voor consumptie- als 
voerdoeleinden gebruikt wordt, waarbij een groter deel voor vervoedering gebruikt wordt als de 
oogst hoger is. Voeraardappelen worden als gevolg daarvan doorgaans dan ook niet als aparte 
statistische categorie onderscheiden. Dit onderscheid wordt wel gemaakt in een overzicht van de 
ontwikkeling van de oppervlakte aardappelen in West-Duitsland, waarin althans de categorieën 
"ausgesprochene Speisekartoffeln" en "Speise- und Wirtschaftskartoffeln" (inclusief 
fabrieksaardappelen overigens) gegeven worden (Stinshoff, 1967, p. 25). Tussen 1953 en 1965 
daalt het areaal "Speise- und Wirtschaftskartoffeln" van 0,8 min ha tot 0,4 min ha. 
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1597. In absolute aantallen is de ontwikkeling in het kerngebied Noord-Brabant nog 
indrukwekkender: het aantal varkens bedroeg in 1950/1953 310.000 en in 1989/1992 5,8 
miljoen. In diezelfde periode nam het aantal varkens in de EU-9 toe van bijna 30 miljoen 
tot ruim 80 miljoen. 

De wijzigingen in het EU-graanbeleid (de MacSharry-besluiten van 1992 en de 
besluiten in het kader van Agenda 2000), waarbij de EU-graanprijs aanzienlijk verlaagd 
is, en veel dichter bij het wereldmarktprijspeil komt, kunnen het beeld drastisch 
veranderen. De invoer van graansubstituten is oorspronkelijk tot stand gekomen op basis 
van het feit dat voor graan een veelal aanzienlijke variabele importheffing gold en voor 
de substituten niet. Het sterk verlagen van de interne graanprijs doet wellicht het 
prijsverschil voor een belangrijk deel te niet. 

Toch is dat niet zonder meer het geval. De prijs van gemporteerde graanvervangers is 
namelijk gerelateerd aan de intra-EU graanprijs. Het aanbod van graanvervangers is niet 
onbeperkt en de prijs (in de EU, maar daarmee ook in het land van herkomst) volgt dan 
de EU-graanprijs (Meester en Strijker, 1985; Blom, 1995). Het gaat immers ten dele om 
grondstoffen die het karakter van restproduct hebben en in het land van herkomst nauwe
lijks enige waarde hebben, of waarvoor ter plaatse geen lonende teeltalternatieven 
bestaan. Transportkosten naar de EU en marktomstandigheden in de EU bepalen dan de 
prijs in de EU. Dit meedalen van de prijs van graanvervangers met de EU-graanprijs gaat 
door tot het niveau waarbij het niet meer lonend is de graanvervangers naar de EU te 
exporteren. Dat is in het algemeen het niveau waarbij de beperkte productiekosten en de 
overslag- en transportkosten niet meer goedgemaakt worden. De praktijk is ingewik
kelder, omdat slechts bepaalde mengverhoudingen van graanvervangers tot bruikbaar 
voer leiden, en omdat sommige ingrediënten wel degelijk een duidelijke kostprijs in het 
land van herkomst hebben. De verwachting is dat de prijs van de substituten niet veel 
verder zal dalen dan, omgerekend 100 ECU. De huidige graanprijs zit ongeveer op dat 
niveau. Dat zou impliceren dat het voerkostenvoordeel voor substituten (nagenoeg) ver
dwijnt. Toch is dat niet direct en volledig het geval, omdat (Blom, 1995, p. 173): "(...) er 
in het verleden veel geïnvesteerd is in de ontwikkeling van de opslag, overslag en het 
vervoer van deze grondstoffen. (En) (...) er is met name in West-Europa een grote kennis 
opgebouwd over de gebruiksmogelijkheden van bijproducten van allerlei soort." Het gaat 
dan ook om bijproducten die in de EU geproduceerd worden. De beschikbaarheid van 
dergelijke bijproducten neemt toe, en kan wellicht nog lang voor een voerkostenvoordeel 
in de huidige concentratiegebieden zorgen. 

Een aanwijzing voor de veranderende kostenverhouding tussen graan en graanver
vangers is dat in recente jaren, ten tijde van de prijsdaling van graan, de graancomponent 
in veevoer toeneemt, terwijl dat aandeel in het verleden in de EU als geheel gedaald was 
van 50% tot 30% (Blom, 1995, p. 27). Deze ontwikkeling is ook af te lezen uit de 
omvang van de overslag van veevoergrondstoffen in Rotterdam (de belangrijkste 
invoerhaven). Zo is in tien jaar tijd de aanvoer van veevoer en veevoergrondstoffen 

" Volgens de landbouwtelling 1997 van het CBS is de varkensdichtheid in 1997 in Noord-
Brabant verder opgelopen tot 25 en in Limburg (N) tot 18. 
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gedaald, van ongeveer 11 min. ton in 1986 tot 4 min. ton in 1996 (zie figuur 6.1). 

Kaart6.1 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1950-
1953) 

Percentage van alle varkens in de EU-9 
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Kaart 6.2 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1960-
1963) 
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Kaart 6.3 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varhens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1970-
1973) 
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Kaart 6.4 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1980-
1983) 
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Kaart 6.5 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1986-
1989) 
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Kaart 6.6 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1989-
1992) 
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Figuur 6.1 Overslag van veevoeder in Rotterdam (min. ton) 
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Het volume-aandeel van veevoer en veevoergrondstoffen in de totale overslag (excl. 
ruwe aardolie) in de Rotterdamse haven is in diezelfde periode gedaald van 9% tot 

98 

ongeveer 3% . Omvang en aandeel zullen de komende jaren ongetwijfeld verder 
afnemen. 

Gegeven schaalvoordelen en inertia in het gevestigde productiegebied voor varkens 
wordt het uiteindelijk kostenvoordeel van die gebieden in de productie van varkens 
eveneens niet direct en volledig weggevaagd. Wel moet aangenomen worden dat het 
verschil in kosten tussen het gebied dat vanuit Rotterdam van veevoergrondstoffen 
voorzien wordt en de grote graangebieden in de EU (Denemarken, Noord-Frankrijk) veel 
kleiner wordt. De sterke concentratie van de varkenshouderij bij "Rotterdam" zou 
daarmee op termijn ter einde kunnen komen. 

Een aantrekkelijk aspect daarvan is dat de negatieve aspecten van een hoge concentratie 
van dieren in een klein gebied (mest, ziektedruk, stank) daarmee ook kleiner worden. 
Oftewel, de Nederlandse overheid heeft, vanuit het EU-graanbeleid geredeneerd, nu 
minder reden dan in de periode vóór 1992 om in de Nederlandse varkenshouderij in te 
grijpen: de ruimtelijke verdunning komt de komende jaren wellicht ten dele vanzelf, via 
de markt tot stand. 

Berekend uit CBS, Statistiek van de Zeevaart, Voorburg, div. jaren. 
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Schapen 

De ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt voor schapen is geheel tegengesteld aan die van 
varkens en kippen. Ook deze ontwikkeling is veroorzaakt door EU-beleid, en wel langs 
twee lijnen. De eerste is het bestaan van een marktordening voor schapen, ingesteld bij 
de toetreding, in 1973, van het Verenigd Koninkrijk tot de EU. In eerste instantie was 
schapenhouderij slechts lonend in gebieden waar weinig alternatieven voor handen 
waren (met name berggebieden en gebieden met natuurlijke graslanden). Bij het tot stand 
brengen van de schapenmarktordening was de schapenhouderij dan ook vooral in 
dergelijke gebieden geconcentreerd (hoewel de meningen over de mate van concentratie 
verschilden: zie Meester en Strijker, 1985, pp. 124-128 en CBS, 1986ab). Met het 
opzetten van een marktordening voor schapen werd schapenhouderij financieel 
aantrekkelijker gemaakt, met als gevolg dat de schapenhouderij toenam, en dan in het 
bijzonder in regio's met relatief gunstige productie-omstandigheden. Dit leidde tot een 
meer gelijkmatige verdeling van schapen over de EU-regio's. Een tweede aspect was de 
introductie van melkquota in de EU, in 1984. De melkquotering had als direct gevolg dat 
het aantal melkkoeien afnam. Melkveehouderij speelt zich vooral af in gebieden met 
goede productie-omstandigheden. Voor de betrokken ondernemers was schapenhouderij 
een goed alternatief, omdat daarvoor vrijwel dezelfde machines, gebouwen en kennis 
benodigd zijn. De opkomst van de schapenhouderij in melkveehouderijgebieden werd 
nog versterkt door de institutionele vormgeving van de melkquotering, waarbij quota 
gekoppeld werden aan de beschikbaarheid van grond. Verkoop of verhuur van grond 
leidde daarmee tot verlies van quota. Melkveehouders waren zo feitelijk gedwongen hun 
land aan te houden, en schapenhouderij was het meest voor de hand liggend gebruik van 
die grond. Met het losser worden van de koppeling tussen quotum en grond is deze druk 
later weer afgenomen. Een en ander betekent dat als in 1984 de melkquota niet 
grondgebonden geweest zouden zijn, of als voor prijsverlaging van melk in plaats van 
quotering gekozen was, een belangrijke stimulans ontbroken had voor de ruimtelijke 
verspreiding van de schapenhouderij. 

Koeien en melkkoeien 

Zowel bij koeien totaal als bij melkkoeien valt de scherpe toename van de Gini-
coëfficiënt in de periode 1970/73-1983/86 op. De verklaring ligt niet in de breuk in de 
data-reeks (het hogere aggregatie-niveau voor de Duitse regio's), omdat daarvan juist een 
afvlakkende werking op de Gini-coëfficiënten verwacht moet worden (zie de 
opmerkingen daarover in par. 6.3.5). De verklaring ligt evenmin in een snelle toename 
van de oppervlakte grasland. De Gini-coëfficiënt daarvan is in alle jaren ongeveer 0,3. 
Wel zou de groei van het mais-areaal in de hiervoor besproken regio's een rol kunnen 
spelen. Door dit element, of mede door andere redenen blijkt in de betreffende periode 
het aantal melkkoeien per hectare grasland vooral toegenomen te zijn in regio's die al een 
relatief hoge veedichtheid hadden. Figuur 6.2 geeft, voor regio's waarvoor volledige 
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gegevens beschikbaar zijn, het aantal melkkoeien per hectare grasland per regio, waarbij 
de regio's afnemend geordend zijn naar diezelfde variabele, in 1970/73. Daarnaast is 
opgenomen de procentuele verandering van het aantal melkkoeien per hectare tussen 
1970/73 en 1986. De regio's die een bovengemiddelde groei vertonen, zijn vooral de 
regio's die al een hoge dichtheid hadden: een aantal Vlaamse en Nederlandse regio's en 
delen van het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste uitzondering vormen de Waalse 
regio's, die een relatief hoge dichtheid hadden, maar die in de genoemde periode positie 
verloren hebben. Andere regio's met een hoge procentuele groei (delen van Nederland, 
het noordwesten van Duitsland en een aantal Franse regio's) behoorden veelal ook in 
1970/73 al tot regio's met een relatief hoge dichtheid. 

Figuur 6.2 Gemiddeld aantal melkkoeien per ha per regio in 1970/73, en de 
procentuele verandering van het aantal melkkoeien per ha per regio tussen 
1970/73 en 1986, ten opzichte van 1970/73. Regio's afnemend gerang
schikt naar aantal melkkoeien per ha 
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D % verandering + melkkoeien/ha 

Naast de al genoemde toename van het mais-areaal zijn twee mogelijke oorzaken 
voor deze ontwikkeling te noemen. De eerste is dat met de import van goedkope 
veevoergrondstoffen, niet alleen varkensvoer, maar ook het voer voor melkvee in de 
regio's met goedkope toegang vanuit Rotterdam een kostenvoordeel kreeg ten opzichte 
van andere regio's. Wel moet opgemerkt dat het aandeel van aangekocht (kracht-)voer in 
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de kostprijs van melk veel kleiner is dan in de kosten van varkensvlees. Een tweede 
verklaring ligt in de technische ontwikkeling. In de periode 1970/73-1986 zijn snelle 
ontwikkelingen opgetreden in melkopslag op het melkveehouderijbedrijf en in het soort 
stallen dat gebruikt werd (ligboxenstallen). Dit leidde tot aanzienlijk investe
ringsactiviteiten. Daardoor ontstond een opschaling van het productieproces van melk, in 
de zin dat de minimaal benodigde technisch-economische schaal van de melkveehouderij 
snel opschoof. Dit leidde tot specialisatie, en specialisatie in de richting van 
melkveehouderij vond dan vooral plaats in gebieden met voor melk goede productie
omstandigheden: gebieden die al een aanzienlijke dichtheid van melkvee hadden. In 
gebieden waar akkerbouw een relatief gunstige activiteit was, verdween door 
specialisatie de melkveehouderijtak van het tot dan toe gemengde bedrijf. 

De stabilisatie van de Gini-coëfficiënten in de jaren na 1983/86 wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het bestaan van de melkquota sinds 1984. Uitwisseling van quota over 
landsgrenzen heen is in het algemeen niet toegestaan, en is in de praktijk slechts opgetre
den via beleidsmatige aanpassing van landenquota van beperkte omvang. Binnen 
lidstaten is de mogelijkheid om met quota tussen regio's te schuiven in sommige landen 
wel aanwezig (zie hoofdstuk 2). De gevonden waarden voor de Gini-coëfficiënt duiden 
er niet op dat dit wezenlijke invloed gehad heeft op het niveau van de EU. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat de omvang van het melkquotum niet volledig de omvang van de 
melkveestapel bepaalt, omdat verschillen in groei in productie per koe bij gelijkblijvend 
quotum tot verschil in ontwikkeling van de melkveestapel kan leiden. 

Ook binnen lidstaten zijn, voorzover bekend, de interregionale verschuivingen 
beperkt (zie o.m. Burrell, 1989). Tot op zekere hoogte is Frankrijk hierop een uitzon
dering. In dat land herverdeelt de overheid (net zo als in bijvoorbeeld Denemarken) 
vrijkomende quota. Vergelijking van de melkveestapel per regio in 1983-85 en in 1989-
92 laat in alle regio's een daling van de melkveestapel zien. In een aantal regio's is de 
dating meer dan 20% (bijvoorbeeld Bourgogne en Pays de la Loire). In een aantal regio's 
met een goede bedrijfsstructuur, zoals Haute- en Basse-Normandie, is de daling veel 
kleiner (zo'n 10% of minder). Deze uitkomsten wijken overigens nogal af van resultaten 
van Guyomard et al. (1996), die de feitelijke regionale verschuiving van melkquota 
afleiden uit het FADN. Een belangrijke oorzaak van het verschil zit waarschijnlijk in de 
onbetrouwbaarheid op dit terrein van de door hen gebruikte gegevensbron. 

Voor wat betreft koeien totaal doet zich nagenoeg dezelfde ontwikkeling voor als bij 
melkkoeien, en dat is logisch omdat de Europese veestapel voor tweederde uit 
melkkoeien bestaat. De daling, in recente jaren, van de waarde van de Gini-coëfficiënt is 
toe te schrijven aan ontwikkelingen in de verdeling van vleesvee over de regio's. De 
verklaring daarvan loopt parallel met de verklaring voor een vergelijkbare ontwikkeling 
bij schapen. Oorspronkelijk wordt vleesvee vooral gehouden in de qua productie
omstandigheden wat minder bedeelde regio's. De als gevolg van de superheffing 

95 Dit deel van het onderzoek van Guyomard e.a. is gebaseerd op gegevens uit het FADN, 
waarin kleinere bedrijven ontbreken (zie Guyomard et al., 1996, table 4). 
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vrijgekomen productiecapaciteit op melkveehouderijbedrijven is in de jaren na 1983/86 
ten dele opgevuld met vleesvee, waardoor de verdeling over de regio's minder scheef 
werd. 

6.3.6.4 Productietakken 

Behalve op het niveau van individuele (akkerbouw-) producten is ook de mate van 
concentratie van het grondgebruik van productietakken nagegaan (akkerbouw, gras en 
tuinbouw). In de eerste jaren blijkt een tendens tot concentratie aanwezig (tabel 6.9). 
Vanaf 1970-73 blijven de (ongecorrigeerde) Gini-coëfficiënten, voorzover te berekenen, 
vrijwel constant. Voor tuinbouw ontbreken voor de latere jaren vergelijkbare gegevens. 
Binnen de tuinbouw is voor glastuinbouw en andere vormen van beschermde 
tuinbouwteelten recent onderzocht hoe de verhoudingen in Europa liggen (Alleblas, 
1996). Uit dat onderzoek blijkt dat Nederland ruim 40% van het glasareaal in Europa 
herbergt en Duitsland ruim 10%. Andere landen zitten beneden de 10%. Bij de teelt 
onder plastic is Spanje koploper met meer dan de helft van het areaal. Daarbinnen omvat 
het gebied Almeria bijna 40% van het totale Europese areaal. De oppervlakte in dat 
gebied is zeer snel gegroeid, van 3400 ha in 1977 tot 24.000 ha in 1994. Een 
samenvattend overzicht over de ruimtelijke verschuivingen van deze teelten bevat het 
onderzoek echter niet. 

Zoals al opgemerkt (par. 6.3.5) moet er bij een vergelijking tussen producten, en meer 
nog bij productietakken, rekening mee gehouden worden dat bij cultures die een 
grondgebruik hebben dat groter is dan de omvang van de kleinste regio, de gemeten 
waarde van de Gini-coëfficiënt zelfs bij volledige concentratie belangrijk kleiner dan 
één zal zijn. Een bepaalde waarde voor de grote tak blijvend grasland duidt dan op een 
hogere mate van concentratie dan wanneer dezelfde waarde bij de kleinere categorie 
'tuinbouw' gemeten wordt. Correctie voor dit aspect leidde tot de conclusie dat de drie 
gebruikscategorieën elkaar qua mate van concentratie maar weinig ontlopen. 
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Tabel 6.9 Gini-coëfficiënt van grondgebruik voor drie productietakken, gerelateerd 
aan de totale oppervlakte landbouwgrond, EU-9. Tussen haakjes: in 
procenten van de maximaal mogelijke waarde 

1950- 1960- 1970- 1980- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1983 1986 1989 1992 

akkerbouw 0,22 0,22 0,26 0,25 0,25 0,26 -

(0,43) (0,42) (0,52) (0,49) (0,49) (0,51) 

blijvend grasland 0,29 0,29 0,31 0,29 0,29 0,32 0,30 

(0,45) (0,45) (0,49) (0,45) (0,46) (0,50) (0,47) 

tuinbouw 0,43 

(0,44) 

0,42 

(0,43) 

0,46 

(0,47) 

- - - -

6.3.6.5 Toegevoegde waarde 

Op basis van Eurostat-gegevens over de productiewaarde van de landbouw in de EU-
regio's kan ook de mate van concentratie van de agrarische productie gemeten worden. 
Hiertoe kan wederom een Gini-coëfficiënt bepaald worden, zij het slechts voor de jaren 
vanaf 1975. Een vraag die direct opdoemt is waaraan de productiewaarde gerelateerd 
moet worden. Als de totale landoppervlakte of het totale aantal inwoners per regio als 
basis gekozen wordt, wordt vooral het belang van de landbouwsector voor de regionale 
economie in beeld gebracht. Als de productiewaarde aan de oppervlakte landbouwgrond 
gerelateerd wordt, ontstaat een beeld van de mate van concentratie binnen de agrarische 
sector. Als we ervan uitgaan dat het landbouwbeleid primair een sectorbeleid is, dan ligt 
de laatste benadering voor de hand. 

Aangezien er voor de afzonderlijke regio's pas vanaf 1980 cijfers over de productie
waarde per hectare bekend zijn, maken we gebruik van de Bruto Toegevoegde Waarde 
voor de landbouw als indicator voor de productiewaarde per hectare. Ook voor dit 
kengetal zijn echter geen lange reeksen te maken. De EU geeft cijfers vanaf 1975, zodat 
hier slechts een periode van ongeveer tien jaar kan worden geschetst (tabel 6.10). 
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Tabel 6.10 Gini-coëfficiënt van de bruto toegevoegde waarde in de landbouw, 
gerelateerd aan de totale oppervlakte landbouwgrond, EU-9 

1975-1978 1980-1983 1983-1986 1986-1989 

Aantal regio's 

Bruto toeg. waarde/ha 
89 

0,25 
89 

0,24 
89 

0,25 

87* 

0,28 

* Alle regio's van de EG-9 minus 3 Deense regio's plus Flevoland. 

N.B.: 1989-1992 ontbreekt vanwege veel ontbrekende data. 

In de periode 1975-1978 tot 1986-1989 lijkt de spreiding van de toegevoegde waarde per 
hectare nauwelijks te zijn veranderd. Dit betekent dat de procentuele verschillen tussen 
de regio's op hetzelfde niveau zijn gebleven. Ook in de rangorde van de regio's 
geclassificeerd op basis van de bruto toegevoegde waarde per hectare bleken geen grote 
veranderingen te zijn voorgekomen. Tussen 1975-1978 en 1983-1986 bedraagt de 
Spearman rangcorrelatiecoëffïciënt 0,96. In deze periode zijn het met name een klein 
aantal Italiaanse gebieden die hun positie verbeteren, terwijl enkele Duitse en Belgische 
regio's zakken. Het lijkt erop dat de stabiliteit bepaald wordt door de keuze van de jaren. 
Hoewel veel gegevens ontbreken is de mate van scheefheid ook voor een aantal 
tussenliggende jaren voor vrijwel dezelfde regio's te berekenen. Het beeld wordt dan veel 
instabieler: de Gini's bewegen zich tussen de 0,20 en 0,30. Dit heeft te maken met de 
relatief grote fluctuaties vanjaar op jaar in de toegevoegde waarde van de landbouw. 

Als laatste bekijken we de verdeling van de toegevoegde waarde per werker in de 
landbouw en voor alle sectoren tezamen (tabel 6.11). 

Tabel 6.11 Gini-coëfficiënt van de bruto toegevoegde waarde voor de landbouw en 
voor alle sectoren, gerelateerd aan het aantal werkenden in deze groepen, 
EU-9 

1975-1978 1980-1983 1983-1986 1986-1989 

Aantal regio's 

landbouw 

totaal 

89 

0,32 

0,19 

89 

0,30 

0,12 

89 
0,30 
0,12 

87* 

0,22 

0,12 

* Alle regio's van de EG-9 minus 3 Deense regio's plus Flevoland. 

N.B.: 1989-1992 ontbreekt vanwege veel ontbrekende data. 
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Duidelijk blijkt dat de regionale spreiding van de bruto toegevoegde waarde in de 
landbouw veel groter is dan buiten de landbouw. Dit is te interpreteren als relatief grote 
regionale verschillen in de arbeidsproductiviteit. Opvallend is de sterke afname van de 
spreiding van de totale toegevoegde waarde tussen 1975-1978 en 1980-1983. Het lijkt 
echter waarschijnlijk dat dit veroorzaakt wordt door een inconsistentie in de data voor 
Italië (trendbreuk in 1978). De sterke daling in 1986-89 van de Gini voor de landbouw 
heeft een wat andere achtergrond: de fluctuaties van jaar op jaar zijn groot. Van een 
aantal tussenliggende jaren is namelijk op dezelfde data-basis ook een Gini te berekenen. 
Dan blijkt de Gini in 1975 (dus een enkel jaar) 0,25 te zijn en in 1980 0,23. De 0,22 die 
berekend is voor 1986-1989 past in dat beeld: dus geen trend , maar een sterke fluctuatie. 
Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de relatief grote schommelingen die zich voor 
doen in de Toegevoegde Waarde van de landbouw: bij een op korte termijn gegeven 
hoeveelheid arbeid kunnen de fysieke opbrengsten en de prijzen van de producten sterk 
schommelen. 

De rangorde van de regio's blijkt niet sterk te zijn veranderd. De Spearman rangcorre-
latiecoëfficiént bedraagt voor de periode 1975-1978 tot 1983/86 0,93 voor de landbouw 
en 0,88 voor alle sectoren tezamen. Met name voor het totaal geldt dat onvolledigheid in 
de data de zeggingskracht van de coëfficiënt aantast. 

6.3.7 Conclusie 

6.3.7.1 Productniveau 

In het voorgaande is de stelling getoetst dat de vorming van de EU tot een tendens tot 
regionale concentratie van grondgebruik, productie, aantallen dieren en inkomen in de 
landbouw geleid heeft. 

In de eerste plaats blijkt dat het niveau van ruimtelijke concentratie per product 
aanzienlijk verschilt, van sterk geconcentreerd (tabak) tot ruimtelijk gespreid (tarwe en 
runderen). De spreiding bij de grote cultures is weinig verwonderlijk omdat sterke 
ruimtelijke concentratie in slechts enkele regio's, vanwege de beperkte oppervlakte van 
die regio's, niet mogelijk is. 

Wat betreft de toe- of afname van de ruimtelijke concentratie is het beeld zeer divers. 
De verandering bij een aantal producten blijkt te herleiden op duidelijke oorzaken. Op 
een meer algemeen niveau is een eenduidige verklaring van de veranderingen niet te 
geven, vanwege de grote hoeveelheid verschillende invloeden en wijzigende omstandig
heden (zie ook de opmerking daarover in par. 1.1). Voorzover er wel duidelijke oorzaken 
achter de ontwikkelingen zitten, zijn die als volgt samen te vatten. 

* Teelttechnische aspecten en vraag 
Voor een aantal producten is de ontwikkeling van de ruimtelijke spreiding in de tijd 
vooral bepaald door teelttechnische aspecten en door ontwikkelingen in de vraag. Het 
betreft snijmais, korrelmais, haver, rogge en tabak. De eerste twee laten een forse de
concentratie zien, bij de andere genoemde producten is de ontwikkeling juist in de 
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richting van ruimtelijke concentratie. Ten dele is ook de verdeling van melkvee door 
productie-technische aspecten beïnvloed. Die aspecten hebben geleid tot opschaling van 
het productieproces en tot regionale specialisatie. De verdeling van de productie van 
tarwe en gerst is mede beïnvloed door de sterk gegroeide afzetmogelijkheden van die 
producten voor veevoer-doeleinden vanwege de sterke groei van de hokdierhouderij. Het 
feit dat graan vaak als rotatiegewas in het bouwplan opgenomen wordt, zorgt er mede 
voor dat de teelt ruimtelijk gespreid voorkomt. 

* Landbouwbeleid, direct en indirect 
De ruimtelijke verdeling van een aantal producten is primair beïnvloed door de vormge
ving van het EU-landbouwbeleid. Voor een deel is dat directe beïnvloeding. Het betreft 
bijvoorbeeld suikerbieten, waar een quota-systeem de ruimtelijke verdeling nagenoeg 
vastlegt. Vanaf begin jaren tachtig geldt ook een quota-systeem voor melk, waarmee de 
ruimtelijke verdeling van het melkvee beïnvloed en tot op zekere hoogte bevroren is. Het 
gevoerde landbouwbeleid is voor een deel ook verantwoordelijk voor de ontwikkelingen 
bij tarwe en gerst, in de zin dat het gehanteerde prijsniveau er voor zorgde dat ook in 
gebieden met hogere kostprijzen de productie gecontinueerd kon worden. Tot de 
zeventiger jaren speelde dit aspect ook een rol in de melkveehouderij. Tenslotte is de 
ruimtelijke verdeling van de schapenhouderij door het beleid beïnvloed, in de zin dat het 
instellen van een marktordening de teelt buiten de traditionele schapenhouderijgebieden 
stimuleerde. Later kwam daar substitutie van melkvee door schapen bij. Dit laatste is een 
indirect gevolg van het landbouwbeleid zoals dat gevoerd is voor de melkveehou
derijsector. 
Ook een aantal andere producten is meer indirect door het gevoerde beleid benvloed. Het 
gaat dan met name om de varkens- en kippenteelt, waar de ruimtelijk ongelijke beschik
baarheid van goedkoop veevoer tot grote ruimtelijke verschuivingen leidde. 

* Gemeenschappelijke markt 
Er zijn maar weinig producten waarvoor een verband gelegd kan worden tussen het 
creëren van een gemeenschappelijke markt en de ruimtelijke verdeling van de teelt. Het 
meest duidelijk zijn de ontwikkelingen bij het gewas aardappelen, waarvoor geen 
intensief landbouwbeleid gevoerd wordt (met uitzondering van zetmeelaardappelen). 
Maar zelfs voor aardappelen geldt dat een deel van de geconstateerde ruimtelijke 
concentratie terug te voeren is op technische ontwikkelingen. De invloed van de 
gemeenschappelijke markt, gecombineerd met het via het landbouwbeleid gecreëerde 
prijsniveau is ook zichtbaar bij tarwe, waarvan de teelt toenam in Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk na hun toetreding tot de EU. Dit laatste leidde overigens niet tot 
verandering in de waarde van de Gini-coëfficiënt De ontwikkeling bij aardappelen en de 
verschuiving bij tarwe sluiten het meest aan bij de neo-klassieke handelstheorie. 

6.3.7.2 Productietakken en toegevoegde waarde 

Op een meer geaggregeerd niveau is het niet goed mogelijk een verband te leggen tussen 
de ruimtelijke ontwikkelingen en de hiervoor genoemde factoren. Gecorrigeerd voor het 
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probleem van de beperkte omvang van de regio's blijken gras, akkerbouw en tuinbouw 
een ongeveer gelijk niveau van ruimtelijke spreiding te hebben. De verdeling van 
grasland blijft over een zeer lange periode nagenoeg constant, zelfs in de periode dat de 
ontwikkelingen in de melkveehouderij aanzienlijk waren. Graslandgebruik voor melkvee 
is klaarblijkelijk vervangen door het gebruik voor ander rundvee en voor schapen. Bij 
akkerbouw en tuinbouw heeft zich wel een (beperkte) ruimtelijke concentratie 
voorgedaan, die wellicht met de vorming van de EU en het landbouwbeleid te maken 
heeft. 

De toegevoegde waarde van de landbouw blijkt ruimtelijk aanzienlijk schever 
verdeeld te zijn dan die van de economie als geheel. Een duidelijk lange termijn trend is 
echter niet aanwezig. 

6.4 De ontwikkeling van de belangrijke concentratiegebieden 

6.4.1 Inleiding 

De stelling die hier nader onder de loep genomen wordt, is dat belangrijke concentratie
gebieden, vanwege allerlei complex-gebonden voordelen, in staat zijn geweest hun 
positie te versterken tegenover andere gebieden. De navolgende analyse is descriptief 
van aard en is niet gericht op de vraag of de geconstateerde ontwikkeling van de 
concentratiegebieden een oorzakelijk verband heeft met de mate van complexvorming. 
Voor de beantwoording van een dergelijke vraag is een geheel andere aanpak nodig, een 
aanpak die nog in de kinderschoenen staat (zie bijvoorbeeld Post et al., 1987 en Kamann 
en Strijker, 1992, 1993). Of er sprake is van een geografisch agribusinesscomplex of 
zelfs van een self-sustaining complex blijft in het navolgende dus buiten beeld. Wel zijn 
de hier geïdentificeerde concentratiegebieden voor de hand liggende zoekgebieden als 
gezocht wordt naar agribusinesscomplexen. 

Om de ontwikkeling van concentratiegebieden na te gaan zijn voor een aantal 
producten voor de periode van 1950-1953 tot 1989-1992 deze gebieden in kaart 
gebracht. Als criterium voor de mate van concentratie is de dichtheid van de betreffende 
productie (in termen van beteelde oppervlakte) per eenheid landbouwgrond genomen. 
Vervolgens zijn de regio's afnemend gerangschikt naar dichtheid. Een regio wordt als 
(deel van een) concentratiegebied aangemerkt als die regio binnen de EU behoort tot de 
5 regio's met de hoogste score (afhankelijk van het totaal aantal waarnemingen 
ongeveer 5%). Voor gebieden die uit meer aaneengesloten regio's bestaan, is de grens 
voor de individuele regio's getrokken bij 10 (dus ongeveer de top-tien procent van alle 
regio's). Twee aaneengesloten regio's die beide tot de eerste 10 behoren vormen derhalve 
eveneens een concentratiegebied. 

Als een regio in enig jaar tot het concentratiegebied behoort dan wordt die regio 
gedurende de hele periode tot dat gebied gerekend. Er is op deze regel een uitzondering 
gemaakt als voor een bepaalde regio in enig jaar geen gegevens beschikbaar zijn en 
evenmin een vervangend gegeven gevonden kon worden (een nabij jaar of een gegeven 
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uit een niet-geharmoniseerde bron). Om te voorkomen dat ontbrekende regio's het EU-
totaal beïnvloeden, zijn de EU-totalen ontleend aan andere EU-bronnen . In de tabellen 
is aangegeven of de betreffende regio in een bepaald jaar wel (x) of niet () aan de criteria 
(bovenste 5 of, bij aangrenzende regio's, bovenste 10) voldoet. In de tabellen is de som 
opgenomen van de grondgebruiks- resp. de productie-aandelen van de regio's die 
tezamen een concentratiegebied vormen. Dus van de regio's die in het betreffende jaar 
wel aan het gestelde criterium voldoen en van de regio's die daar in dat jaar niet aan 
voldoen. 

6.4.2 Resultaten 

6.4.2.1 Granen 

Omdat de verschillende graansoorten qua productiewijze, verwerking en gebruik nauwe 
verwantschap vertonen, zouden tarwe, gerst, haver en rogge tezamen genomen moeten 
worden. Omdat voor haver en rogge voor meer recente jaren veel gegevens ontbreken is 
slechts de ontwikkeling voor tarwe en gerst tezamen geanalyseerd. Dat leidt ertoe dat een 
aantal Duitse regio's niet als concentratiegebied aangemerkt wordt, terwijl ze dat wel 
zouden zijn als rogge en haver mee in de beschouwing betrokken waren. 

Op basis van de gehanteerde criteria zijn in 1950-1953 drie concentratiegebieden te 
onderscheiden: Denemarken, Oost-Engeland en Noordoost-Italië. In 1960-1963 gaat ook 
Noord-Frankrijk tot de concentratiegebieden behoren. Voor alle concentratiegebieden 
geldt dat er in latere jaren regio's toe behoren die in 1950-1953 niet aan het gestelde 
criterium voldoen, en dat er gaandeweg ook regio's wegvallen. In het geval van 
Noordoost-Italië vallen vanaf 1970-73 zelfs alle betrokken regio's buiten het gestelde 
criterium. De samenstelling van de concentratiegebieden is weergegeven in tabel 6.12, 
waarin ook aangegeven is in welke jaren de samenstellende regio's wel en niet aan het 
gestelde criterium voldoen. In de tabel is ook het aandeel van het gebied in de totale 
oppervlakte en de totale productie tarwe + gerst van de EU-9 opgenomen. Daarbij is de 
inbreng van regio's meegeteld die in sommige jaren niet, en in andere jaren wel aan het 
gestelde criterium voldoen. 

Uit de tabel blijkt dat drie van de in totaal vier gebieden hun aandeel vergroten, en dat 
de vierde (Noordoost-Italië) slechts in 1950-1953 en ten dele in 1960-63 als 
concentratiegebied bestaat, maar daarna snel terrein verliest. Deze terugval wordt ten 
dele veroorzaakt door de afname van het areaal tarwe in dat gebied, maar vooral door de 
toename van het areaal en de productie per hectare in de EU als geheel: grotendeels 
veroorzaakt door de sterke groei van het areaal (voer)-gerst. 

100 Eurostat, Bodemgebruik en productie 1955-1979. Luxemburg, 1980; en Europese 
Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel, div. jaren. 
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Tabel 6.12 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in de 
EU-oppervlakte en de EU-productie, tarwe + gerst, 1950-1953 tot en met 
1989-1992 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 1 

Noord Frankrijk 
He-de-France O X X X X X 

Picardie ( ) X X X X X 

Nord-Pas-de-Calais ( ) X ( ) X X X 

Centre ( ) X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 10,6 12,7 11,6 12,1 12,2 12,2 
Aandeel in de EG-prod. 12,3 15,2 14,5 14,9 15,0 15,6 

Denemarken 
0st for Storebaelt X X X X X X 

Vest for Storebaelt X X X X X X 

Hovedstadsr. ( ) o X X X X 

Aandeel in EG-opp. 4,0 5,9 7,7 7,3 7,2 7,6 
Aandeel in EG-prod. 6,7 5,3 8,3 7,0 7,1 7,9 
Oost Engeland 

East Anglia X X X X X X 

East Midlands ( ) ( ) X X X X 

South East ( ) ( ) X X X X 

Aandeel in EG-opp. 7,0 8,3 9,0 9,5 9,4 9,4 
Aandeel in EG-prod. 9,2 10,5 9,7 11,7 10,8 10,3 

Noordoost Italië 
Molise X X ( ) ( ) O ( ) 
Emilia-Romagna X O ( ) ( ) ( ) ( ) 
Umbria X X ( ) ( ) O ( ) 
Toscana X o O ( ) ( ) O 

Aandeel in EG-opp. 8,0 6,6 4,5 4,4 4,4 4,3 
Aandeel in EG-prod. 7,4 5,0 3,6 2,9 3,2 2,8 | 

Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5 resp. top-10 van de regio's; 
x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's. 

In de drie concentratiegebieden die gedurende de hele periode blijven bestaan blijkt 
het aandeel in de EU-productie aanzienlijk groter dan het aandeel in de oppervlakte. Dit 
is een bevestiging van wat al eerder geconstateerd is, namelijk dat de teelt in termen van 
grondgebruik enigermate geconcentreerd is in regio's met een hoge productie per hectare. 
Vanaf 1970-73 blijken de concentratiegebieden hun aandeel in het EU-areaal niet verder 
te vergroten. De in par. 6.4.1 geponeerde mogelijkheid dat concentratiegebieden als 
agribusinesscomplexen functioneren die alsmaar sterker worden, wordt voor tarwe + 
gerst dus niet zonder meer bevestigd. 
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6.4.2.2 Aardappelen 

Bij het product aardappelen treden veel grotere verschuivingen op dan bij granen. In een 
periode van zo'n 40 jaar (1950-1953 tot 1989-92) valt een aantal concentratiegebieden 
terug, terwijl nieuwe opkomen (tabel 6.13). Alleen het concentratiegebied Groningen + 
Drenthe behoudt en versterkt zijn positie gedurende de gehele periode. Het gaat in dit 
gebied goeddeels om aardappelen bestemd voor de zetmeelindustrie. Anders dan bij 
consumptie-aardappelen functioneert voor fabrieksaardappelen een marktordening. Door 
deze ordening wordt aardappelzetmeel concurrerend gehouden met zetmeel uit granen. 
Onder deze bescherming heeft de verwerkende industrie zich ontwikkeld tot spil in een 
agro-industrieel complex. 

Noord-Nederland blijft dus gedurende de gehele periode concentratiegebied. Het 
oorspronkelijke concentratiegebied Molise verliest zijn status. Voor de overige 
oorspronkelijke concentratiegebieden (Midden-Duitsland, Lüneburg) ontbreken recente 
gegevens. Hun positie wordt overgenomen door het gebied Zuidwest-Nederland en 
West-Vlaanderen. Het aandeel in de EU-oppervlakte van dit gebied neemt tussen 1950-
53 en 1983-86 aanzienlijk toe en blijft daarna constant. In dit laatste gebied gaat het 
primair om de productie van consumptie-aardappelen, waarvoor geen uitgebouwd 
landbouwbeleid bestaat. 

6.4.2.3 Suikerbieten 

Bij suikerbieten zijn de verschuivingen tussen de concentratiegebieden veel kleiner dan 
bij aardappelen. Verwonderlijk is dat niet, omdat ook de Gini-coëfficiënt redelijk 
constant was. De oorzaak ligt primair in het bestaan van landenquota. Deze quota zijn 
gedefinieerd in tonnen suiker, maar leggen tot op zekere hoogte ook het areaal vast. 
Anders dan bij melk is het over het algemeen mogelijk om suiker te produceren boven 
het toegewezen quotum, waardoor er toch nog enige dynamiek in de ruimtelijke 
verdeling kan zitten (tabel 6.14). 

Het belangrijkste concentratiegebied strekt zich in feite uit van Köln in het oosten, via 
Nederlands Limburg, door België naar Noord-Frankrijk. Deze groep van regio's bevat 
ongeveer een kwart van het areaal suikerbieten in de EU-9. Gaandeweg daalt dit aandeel 
enigszins. De Noord-Franse regio's verliezen een deel van hun positie in de beschouwde 
periode, en dit wordt maar ten dele gecompenseerd door een toenemend belang van de 
andere regio's in het concentratiegebied. De andere concentratiegebieden, met 
uitzondering van Noord-Nederland, verhezen eveneens aandeel. Als we de productie in 
de beschouwing betrekken dan blijkt dat het kerngebied niet alleen qua oppervlakte, 
maar ook qua productie aandeel verliest in het EU-totaal. In 1950-53 is het productie
aandeel nog 32,93, in 1983-86 is het 28,12. In de meest recente jaren blijft het productie
aandeel ongeveer gelijk. East Anglia en 0st for Storebaelt voldoen na 1950 niet meer aan 
het gestelde criterium. Hun positie wordt overgenomen door de IJsselmeerpolders en -
vanaf 1983 - door Noord-Nederland. 
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Tabel 6.13 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in de 
EU-oppervlakte en de EU-productie, aardappelen, 1950-1953 tot en met 
1989-1992 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 

Noord-Nederland 
Groningen X X X X X X 

Drenthe X X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 1,6 1,7 4,2 6,6 6,9 7,2 
Aandeel in de EG-prod. 2,3 2,5 5,8 7,3 7,3 7,3 
Zuidwest Nederland en 
West Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen X ( ) ( ) X X X 

West-Vlaanderen ( ) ( ) ( ) X X X 

Zeeland ( ) ( ) X X X X 

Noord-Holland ( ) ( ) ( ) X X X 

Zuid-Holland ( ) ( ) ( ) X X X 

Noord-Brabant ( ) ( ) ( ) X ( ) X 

Limburg ( ) ( ) ( ) X ( ) X 

Polders/Flevoland" X X X 

Aandeel in EG-opp. 3,2 3,4 4,9 8,2 9,1 8,9 
Aandeel in EG-prod. 4,5 4,8 8,1 13,5 14,1 15,0 
Midden Duitsland 

Rheinhessen X ( ) ( ) 
Darmstadt X ( ) ( ) 
Giessen X ( ) ( ) 
Koblenz X ( ) ( ) 
Unterfranken X X ( ) 
Oberfranken ( ) X X 

Oberpfalz ( ) X X 

Mittelpfalz ( ) ( ) X 

Aandeel in EG-opp. 9,2 10,2 11,4 
Aandeel in EG-prod. 10,7 11,6 10,1 
Lüneburg2' X X ( ) 
Aandeel in EG-opp. 2,6 2,6 2,7 
Aandeel in EG-prod. 3,5 3,5 3,2 
Molise X X ( ) ( ) ( ) ( ) 
Aandeel in EG-opp. 1,5 1,9 1,1 0,4 0,3 0,3 
Aandeel in EG-prod. 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

1) Totaal exclusief Polders/Flevoland. 
2) Vanaf 1983-1986 geen vergelijkbare gegevens beschikbaar. 
Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 

x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 
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Tabel 6.14 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in 
de EU-oppervlakte en de EU-productie, suikerbieten, 1950-1953 tot en 
met 1989-19922' 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 

België e.o. 
Köln X X X 

Picardie X X X X X X | 

Nord-Pas-de-Calai s X X ( ) ( ) ( ) O 
1 Ile-de-France X X ( ) ( ) ( ) ( ) 

Brabant (B) X X X X X X 

Liege X ( ) o ( ) o ( ) 
Hainaut o o X X X X 

Limburg (NL) (') ( ) X X X x ! 
Limburg (B) ( ) ( ) o X ( ) ( ) 

Zeeland X X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 30,0 25,2 26,3 24,5 23,0 24,0 | 
Aandeel in de EG-prod. 29,4 28,5 30,9 25,7 24,8 25,4 
Noord-Nederland 

Groningen ( ) ( ) O X X X 

Drenthe ( ) ( ) ( ) X X X 

Aandeel in EG-opp. 0,9 1,0 1,0 2,2 2,1 2,1 
Aandeel in EG-prod. 0,9 0,9 1,0 2,0 1,9 2,0 
Braunschweig X X X 

Aandeel in EG-opp. 1,0 0,6 1,1 1,0 1,0 
Aandeel in EG-prod. 4,7 3,9 3,9 
East Anglia X O X O O ( ) 
Aandeel in EG-opp. 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,5 
Aandeel in EG-prod. 
0st for Storebaelt X ( ) O ( ) ( ) O I 
Aandeel in EG-opp. 4,2 2,8 2,7 3,2 3,0 3,1 
Aandeel in EG-prod. 4,2 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 

1) Vanaf 1983: excl. Köln wegens missing data. 
2) Polders/Flevoland voldoet wel aan het gestelde criterium, maar is weggelaten vanwege veel 
ontbrekende gegevens. 

Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5resp. top-10 van de regio's 
x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 
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6.4.2.4 Tabak 

Voor tabak zijn gegevens beschikbaar voor slechts een beperkt aantal jaren. De Zuid-
Italiaanse regio's Puglia en Campania nemen tezamen meer dan een kwart van het EU-
areaal voor hun rekening (tabel 6.15). De reden daarvoor - verandering in de vraag - is 
reeds behandeld in par. 6.3.6.1. De positie van Puglia verzwakt in de loop der tijd, die 
van Campania wordt tegelijkertijd versterkt. Daarnaast voldoet de regio Umbria in 
vrijwel alle jaren aan het gestelde criterium, waarbij het aandeel in oppervlakte tabak van 
de EU-9 in de loop der tijd toeneemt. Voor alle genoemde Italiaanse regio's geldt dat hun 
aandeel in de EU-productie in de loop der tijd sterk toegenomen is. Ook de regio's 
Alsace en Karlsruhe komen in de eerste jaren in de buurt van het criterium voor 
concentratiegebied. Hun aandeel daalt in de loop der tijd aanzienlijk. 

Tabel 6.15 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden* in oppervlakte en productie van tabak in de EG-9 in 1950-53 tot 
en met 1983-86** 

A. Oppervlakte 1950-53 1960-63 1970-73 1983-86 

Karlsruhe 3,8 1,9 1,6 1) 
Zuid-Italië (Puglia, Campania) 28,2 32,8 44,1 27,5 

Umbria 5,3 5,7 5,7 5,9 

Alsace 3,6 2,9 2,9 1,1 

B. Productie 

Karlsruhe 5,9 3,2 2,2 1) 
Zuid-Italië (Puglia, Campania) 18,9 24,9 45,9 30,9 

Umbria 6,7 6,0 6,1 6,7 

Alsace 6,5 7,1 4,8 1,6 

1) Geen vergelijkbare gegevens beschikbaar 
* Tussen haakjes: in het betreffende jaar niet boven de limiet voor concentratiegebied 
** 1986-89 en 1989-92 ontbreken wegens missing data. 

6.4.2.5 Melkkoeien 

Bij melkveehouderij zijn gedurende de hele periode slechts twee complexen te 
onderscheiden: Centraal-Nederland (excl. Limburg, Zeeland en Groningen) en Noord-
België (Liege, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen), die eventueel zelfs als één 
enkel concentratiegebied te beschouwen zijn (tabel 6.16). Binnen de groepen treden wel 
aanzienlijke verschuivingen op. Zuid-Holland en Liege verliezen positie, Noord-Brabant 
en Overijssel versterken hun positie. Regio's buiten deze concentratiegebieden 
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volgen, qua dichtheid, op grote afstand. Het betreft een aantal aan de concentratie
gebieden grenzende regio's, zoals Groningen, en veehouderijgebieden als Lombardia en 
Bretagne. Wat opvalt is dat de concentratiegebieden, ook die buiten Nederland, vanaf 
1983-86 licht aandeel verliezen. Het ligt voor de hand dat de invoering van de 
superheffing daarin een rol speelt. De toegewezen quota luiden in kg. eindproduct en niet 
in aantallen melkkoeien. In een gebied met een grotere productiviteitsstijging, in termen 
van kg. eindproduct per melkkoe, zal dan de melkveestapel sneller dalen, waardoor 
aandeel verloren wordt. 

Het, over de gehele periode gezien, toenemend aandeel van Centraal-Nederland is 
waarschijnlijk terug te voeren op de kracht van het melkveehouderijcomplex. De 
verwerkende industrie is, Europees gezien, grootschalig , en de uitbetalingsprijs voor 
melk is, in vergelijking met andere melkveehouderijgebieden, hoog (Boone, De Bont en 
Poppe, 1996; Kamann en Strijker, 1995). Ook grote overheidsinvesteringen in 
ruilverkavelingen (verbetering van de bedrijfsstructuur en waterbeheersing) hebben 
waarschijnlijk aan de groei bijgedragen. 

Tabel 6.16 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden in de melkveestapel van de EU-9 in een aantal jaren 

1950 1960 1970 1983 1986-
1989 

1989-
1992 

Centraal Nederland (Utrecht, Friesland, 
Overijssel, Gelderland, Drenthe, Noord/ 
Zuid-Holland, Noord-Brabant) 
Noord-België (Antwerpen, Oost/West-
Vlaanderen, Liege) 

6,4 

2,5 

5,5 

2,4 

6,7 

2,7 

8,9 

2,3 

8,5 

2,4 

8,2 J 

2,3 

6.4.2.6 Kippen 

Voor kippen is maar een beperkt aantal gegevens beschikbaar, zodat het niet mogelijk is 
een volledige tabel te construeren. Zo zijn er alleen maar voor 1986-89 gegevens voor de 
Italiaanse regio's. Voor de Franse regio's zijn ook gegevens voor 1970-73 beschikbaar. 
Voor de meeste regio's is ook de situatie in 1950-53 te reconstrueren. In 1950-53 zijn als 
concentratiegebieden aan te merken: Oost-Nederland, North-West + Northern Ireland en 
Oost-Denemarken. In 1986-89 vormen Zuid-Nederland en Noord-België het 
belangrijkste concentratiegebied (Noord-Brabant, Limburg (N), Gelderland, Overijssel, 
Antwerpen en Limburg (B). De Deense regio's verliezen hun positie terwijl in Engeland 
verschuivingen naar het westen plaatsvindt (East Midlands, South East, East Anglia). 

6.4.2.7 Varkens 

De belangrijkste verschuivingen betreffen de groei van de varkenshouderij in Oost-
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Nederland en Noord-België enerzijds en de relatieve vermindering in Oost-Denemarken 
naar vooral in Noord-Duitsland anderzijds. In 1950 zijn de regio's Hannover en Detmold 
nog toonaangevend in termen van dichtheid. In dat jaar bevat Niedersachsen nog 12,6% 
van alle varkens in de EU-9 en Nordrhein-Westfalen 8,2% (samen 20,8%). In 1989-92 is 
dit gedaald tot resp. 9,4% en 7,9% (samen 16,4%). Binnen Nordrhein-Westfalen valt het 
aandeel van Köln tussen 1950-53 en 1970-73 ver terug (vergelijkbare gegevens voor 
latere jaren ontbreken), terwijl het aandeel van met name Münster toeneemt (van 2,3 tot 
2,8% van het EU-9 totaal). Het aandeel van Oost-Nederland en Noord-België, die 
tezamen één groot concentratiegebied vormen, neemt toe van 7,2% in 1950-53 tot 20,6% 
in 1983-86 en tot 23.7% in 1989-92 (tabel 6.17). Daarbinnen is met name Noord-Brabant 
de grote groeier (van 1,1% in 1950-53 naar 6,8% in 1989-92). 

Tabel 6.17 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden voor varkens in de EU-9 in een aantal jaren 

1950 1960 1970 1983 1986-
1989 

1989-
1992 

Oost-Nederland + Noord-België 7,3 8,1 15,2 20,6 22,4 23,7 
(Overijssel, Utrecht, Gelderland, 
Limburg N, Noord-Brabant, Ant
werpen, Oost- en West-
Vlaanderen, Limburg B) 

Niedersachsen + Nordrh.-West- 20,8 17,9 (16,6) (17,2) 16,6 16,5 
falen 

Oost-Denemarken (0st f. store B. - (1.1) 3,5 (2,9) (2,1) 1,9 1.9 
Hovedst.) 

6.4.3 Conclusie 

Uit het voorgaande komt een beeld naar voren van concentratiegebieden die in sommige 
gevallen hun positie versterken en in andere gevallen terugvallen tot de positie van 
"gewone" regio. Bij granen zijn Noord-Frankrijk, Oost-Denemarken en Oost-Engeland 
gebieden die hun positie uitbouwen, bij aardappels is dat Noord-Nederland, bij suikerbie
ten een gebied in en rond België, bij tabak delen van Zuid-Italië, bij melkvee een gebied 
van Centraal-Nederland tot Noord-België, bij kippen Oost-Nederland en bij varkens 
Zuidoost-Nederland en Noord-België. Maar ook is gebleken dat sommige oorspronke
lijke concentratiegebieden hun positie geheel verliezen: oostelijk Duitsland bij granen, 
Centraal-Italië bij tarwe en gerst, Molise en Oost-Vlaanderen bij aardappels, Oost-
Denemarken en East Anglia bij suikerbieten en noordelijk Duitsland bij varkens. Ook 
komen nieuwe gebieden op: West-Nederland bij aardappels, Noord-Nederland bij 
suikerbieten en Noord-België bij kippen. 

Duidelijk is dat niet elk concentratiegebied in staat is geweest op basis van agglome-
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ratievoordelen zijn positie uit te bouwen. Ook andere vestigingsplaatsfactoren die in par. 
4.2 aan de orde geweest zijn, zoals (veranderende) "natuurlijke omstandigheden" 
(melkveehouderij in Centraal-Nederland), "beschikbaarheid van productiemiddelen" 
(beschikbaarheid van goedkoop voer voor de varkenshouderij in delen van België en 
Nederland), "algemeen-economische omstandigheden" (verandering van de vraag bij 
tabak) en "stand van de techniek" (melkveehouderij) hebben onmiskenbaar een rol 
gespeeld. 

De ontwikkeling van concentraties van intensieve veehouderij in sommige gebieden 
sluit aan bij de moderne handelstheorie, waarin schaalvoordelen voor aandacht krijgen. 
Uit ander onderzoek (Kamann en Strijker, 1992; Alleblas, 1996) blijkt dat die theorie 
ook de meeste zeggingskracht heeft als het gaat om intensieve tuinbouwproductie. 
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7 CONCLUSIES 

7.1 Doel van het hoofdstuk 

In dit concluderende hoofdstuk staan de in hoofdstuk 6 gevonden ruimtelijke veranderin
gen centraal. Eerst wordt een korte samenvatting van het doel van het onderzoek 
gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de geanalyseerde periode, de producten en de 
regionale indeling. Ook worden enkele opmerkingen gemaakt over de herkomst en de 
karakteristieken van de gebruikte data (par. 7.3). In par. 7.4 worden de feitelijke 
ruimtelijke verschuivingen van grondgebruik en productie kort samengevat. Daarna 
komen de voor die verschuivingen verantwoordelijke verklaringen aan de orde. Het gaat 
achtereenvolgens om de ontstane marktintegratie, het gevoerde landbouwbeleid en de 
gebruikte technologie. Afgesloten wordt met een korte beschouwing over de mogelijke 
veranderingen die in de nabije toekomst te verwachten zijn, en worden er elementen voor 
verder onderzoek geformuleerd. 

7.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek was de veranderingen van de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie in de EU in kaart te brengen. Dit is gedaan voor negen akker-
bouwteelten en vijf diersoorten, voor de periode 1950/53-1989/92. Deze producties 
dekten in 1994 ruim 60 van de bruto productiewaarde van de EU-9. Dat aandeel is in de 
loop der tijd aanzienlijk gedaald. Het aandeel van de beschouwde producten in de EU-
uitgaven voor Garantie ligt op ongeveer tweederde, en blijft vrijwel constant. Het 
aandeel in het grondgebruik daalt licht en bedraagt momenteel zo'n driekwart. Het 
onderzoek dekt dus een groot deel van de gehele landbouwproductie van de EU. Een 
tweede doel van het onderzoek was de gevonden verschuivingen van verklaringen te 
voorzien. In hoofdstuk 4 is een aantal locatie-factoren geïdentificeerd. Uiteindelijk 
blijken drie zaken een belangrijke rol te spelen: de bereikte marktintegratie, het gevoerde 
landbouwbeleid en de verschillende veranderingen in de gebruikte technologie. In deze 
drie elementen liggen de meeste van de geïdentificeerde locatie-factoren besloten. 
Daarnaast blijkt de factor afstand bij de intensieve veehouderij, en dan met name bij het 
benodigde veevoer, een rol te spelen. De factor algemeen-economische omstandigheden 
(verandering van de consumentenvoorkeur) is alleen bij tabak terug te vinden. De 
ruimtelijke werking van het gevoerde beleid is nader beschouwd, in de zin dat van een 
aantal beleidsonderdelen de mogelijke ruimtelijke gevolgen voor het inkomen nagegaan 
is, ten dele ook in kwantitatieve zin. 

In het onderzoek is gestreefd naar een totaalbeeld; een schets op hoofdlijnen. Meer 
gedetailleerde en hardere uitspraken zijn slechts mogelijk als vanuit de specifieke 
gegevenheden van regio's geanalyseerd wordt, in relatie met de marktomstandigheden 
van producten, de nuances en uitvoeringsaspecten van het gevoerde beleid, andere 
institutionele factoren, de bedrijfstypen en bedrijfsomstandigheden binnen die regio's, 
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en de invloed van concrete technologische aspecten. Dat was in dit onderzoek niet de 
bedoeling; het ging hier om het schetsen van een samenhangend totaalbeeld. Een en 
ander betekent dat in aansluiting op dit totaalbeeld specifieke regio-product-beleid-
technologie combinaties geanalyseerd kunnen worden. 

7.3 De data 

Het onderzoek is gebaseerd op een databestand dat dekkend is voor de EU-9 op het 
niveau van ongeveer honderd regio's. Een deel van het bestand (1950-1973) is 
opgebouwd vanuit kleinere regio's (344). De regionale indeling die momenteel door 
Eurostat gehanteerd wordt, en waarvoor stelselmatig gegevens op het niveau van 
individuele producten gepubliceerd worden, is echter bepalend. Op zichzelf is die 
indeling voor integrale analyses van de EU niet optimaal omdat de omvang van de 
regio's nogal ongelijk is. Voor met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (en 
Ierland waarvoor een regionale indeling geheel ontbreekt) zijn de onderscheiden regio's 
aanzienlijk groter (in termen van oppervlakte, aantal inwoners en productie en inkomen) 
dan voor de andere landen. Voor analyses op het terrein van de landbouw is met name 
voor Duitsland een indeling op het niveau van Regierungsbezirke wenselijk. Daarvoor 
zijn twee redenen: (1) de Duitse Länder zijn op het terrein van grondgebruik en 
bedrijfsvoering bepaald niet als homogeen te beschouwen101, (2) veel Duitse Länder 
hebben een grote productie-omvang. 

Op het eerste gezicht lijkt een indeling van de EU-9 in ongeveer honderd regio's 
grofmazig te zijn. Het is echter aannemelijk dat een fijnmaziger indeling niet tot 
wezenlijk andere uitkomsten geleid zou hebben. Daar komt bij dat een vergelijking in de 
tijd over een periode van ongeveer veertig jaar nauwelijks mogelijk geweest zou zijn, 
omdat dan veel gegevens ontbroken zouden hebben, tenzij uitgeweken was naar niet-
geharmoniseerde gegevens. Voor een vergelijking in de tijd is zulks weinig 
aantrekkelijk. 

Op het gehanteerde regionale niveau ontbreken soms gegevens, of wordt een waarde van 
nul aangegeven. Daarbij is vanuit de oorspronkelijke databestanden niet altijd duidelijk 
of een nul ook werkelijk nul betekent, of dat het om een ontbrekend gegeven gaat. De 
situatie is per geval bekeken, waarbij de toestand in omliggende jaren als maatgevend 
genomen is. Om zoveel als mogelijk over doorlopende reeksen te kunnen beschikken, 
zijn vierjaarse gemiddelden bepaald, en is het gemiddelde over drie of twee van de vier 
jaren in voorkomende gevallen als bruikbaar gegeven geaccepteerd. Maar zelfs dan 
blijken niet alle reeksen volledig te zijn. Dit is met name het geval voor korrelmais, tabak 

101 Zo bestaat Niedersachsen onder meer uit een gebied waar de grondsoort klei overheerst, 
met grootschalige akkerbouw en melkveehouderij als belangrijke activiteiten, en een 
zandgebied, waar intensieve veehouderij beeldbepalend is. 
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en kippen. De resultaten voor die producten moeten dus met extra voorzichtigheid 
worden bezien. 

Ondanks deze tekortkomingen is een databestand ontstaan dat uniek is in de zin dat voor 
een zeer lange periode, gebiedsdekkend voor de EU-9, en geharmoniseerd, 
gedetailleerde gegevens beschikbaar gemaakt zijn, beschreven zijn en op hoofdlijnen 
geanalyseerd zijn. 

7.4 Ruimtelijke verschuivingen 

Methode 

Als samenvattende indicator is de mate van scheefheid van de ruimtelijke verdeling 
genomen, alsmede de verandering in de tijd daarin. De mate van scheefheid is gemeten 
in termen van Gini-coëfficiënten, aangevuld met de Spearman-coëffïciënt om verande
ringen in de rangorde van regio's in beeld te brengen. De keuze voor de Gini-coëffïciënt 
leidt er toe, dat een deel van de beschikbare informatie buiten beschouwing gelaten 
wordt (de geografische locatie). Er wordt ook slechts zeer beperkt ingegaan op de 
situatie in individuele regio's. Voor een inventariserend onderzoek naar de hoofdlijnen 
van veertig jaar ruimtelijke veranderingen in de EU-landbouw is dat echter eerder een 
voordeel dan een nadeel. De Gini-coëfficiënt is minder goed bruikbaar in situaties waarin 
het te bestuderen fenomeen, vanwege de omvang, niet geconcentreerd kan zijn in slechts 
één regio. Dat is het geval bij het grondgebruik van brede categorieën, zoals grasland. De 
omvang van het areaal grasland in de EU-9 is zo groot dat zelfs in een situatie van 
volledige concentratie meerdere regio's betrokken zijn, zodat de waarde van de Gini-
coëfficiënt lager dan één (of honderd) ligt. Voor dergelijke gevallen is een aanpassing 
doorgevoerd, waarbij de Gini-coëfficiënt opnieuw geschaald is tussen de 
minimumwaarde (nul) en de maximumwaarde (de waarde van de Gini-coëfficiënt als het 
grondgebruik maximaal ruimtelijk geconcentreerd was). 

Voor het nagaan van de mate van ruimtelijke complexvorming is descriptief te werk 
gegaan, door voor een aantal producties, voor een aantal belangrijke concentra
tiegebieden de ontwikkeling in de tijd in kaart te brengen. 

Productietakken, toegevoegde waarde en inkomen 

Op het niveau van productietakken (akkerbouw, blijvend grasland, tuinbouw) is een 
lichte tendens tot concentratie aanwezig. Dit zou te maken kunnen hebben met het effect 
van marktintegratie, omdat de veranderingen daarin in de periode 1950-1970 het grootst 
zijn. En dat is de periode waarin de gemeenschappelijke markt gecreëerd is. De 
verschillen in de mate van concentratie van de productietakken lijken aanzienlijk, maar 
na correctie blijkt dat verschil nagenoeg weg te vallen. Het niveau van productietakken is 
tamelijk geaggregeerd. Bij bestudering van de individuele producties blijken allerlei 
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tegengestelde bewegingen, met geheel verschillende achtergronden, opgetreden te zijn. 
De verdeling van productiewaarde en inkomen is niet na te gaan over de gehele 

periode. Voor de periode vanaf 1975 vertoont de waarde van de Gini-coëfficiënten voor 
de bruto toegevoegde waarde een licht stijgende tendens, maar veel meer in het oog 
lopend zijn de sterke fluctuaties van jaar op jaar. De ruimtelijke verdeling van de bruto 
toegevoegde waarde per werkende in de landbouw blijkt in die periode veel schever te 
zijn dan die voor alle sectoren te samen. De ruimtelijke inkomensverdeling in de 
landbouw is dus veel schever dan die in de economie als geheel. 

Grondgebruik: de mate van scheefheid 

Bij een vergelijking tussen de belangrijkste akkerbouwproducten blijkt de mate van 
scheefheid van de verdeling van de gebruikte oppervlakte aanzienlijk te verschillen 
tussen de verschillende teelten. Tabak is sterk ruimtelijk geconcentreerd (een Gini van 
soms wel 90). Ook aardappelen, suikerbieten en mais blijken ongelijk over de regio's 
verdeeld te zijn, met Gini's van groter dan 50. Voor de grote graancultures tarwe en gerst 
is de verdeling platter, met Gini's van ongeveer 40. Deze relatief lage waarden worden 
zeker voor een deel veroorzaakt door de grote omvang van het areaal en door de op 
bedrijfsniveau gehanteerde gewasrotatie-systemen. 

In de tijd gezien (1950-1992) blijken de verdelingen van het grondgebruik 
verschillende tendensen te vertonen. Veelal gaat de ontwikkeling eenduidig een bepaalde 
kant op. Voor vier gewassen is er een duidelijke tendens tot concentratie: aardappelen, 
tabak, haver en rogge. Voor tarwe blijft de mate van scheefheid van de verdeling over 
de regio's gedurende de hele (lange) periode vrijwel constant. Wel blijkt er een 
geografische verschuiving te zijn opgetreden ten gunste van regio's in de landen die in 
1973 zijn toegetreden tot de EU. Ook de verdeling voor suikerbieten blijkt min of meer 
stabiel. Voor gerst, korrelmais en snijmais is een duidelijke de-concentratie opgetreden. 
De achtergronden van de gevonden tendensen verschillen zeer. Ze zijn samen te vatten in 
de begrippen: marktintegratie, landbouwbeleid en technologie. 

Vanuit de theorie is gesteld dat marktintegratie het meest waarschijnlijk leidt tot een 
zekere mate van concentratie. Opgemerkt is dat inmiddels een grote mate van 
marktintegratie bereikt is, in de zin van het vrijmaken van de handel tussen lidstaten en, 
meer recent, monetaire gelijkschakeling. Anderzijds is nog bij lange na geen sprake van 
een homogene markt: taal- en cultuurverschillen, maar ook allerlei belangrijke 
institutionele verschillen, zoals op het terrein van belastingen, controlemechanismen, en 
de schaal van vragers en aanbieders, zijn nog zeer in het oog lopend. Niettemin is sinds 
1960 grote vooruitgang geboekt in de richting van marktintegratie. Marktintegratie lijkt 
een belangrijke verklaring voor de gevonden concentratie-tendens bij bijvoorbeeld 
aardappels. Bij de andere producties is gelijk met het doorvoeren van marktintegratie een 
landbouwbeleid en een agromonetair beleid gevoerd, dat feitelijk mede bedoeld was om 
een mogelijke ruimtelijke concentratie juist tegen te gaan. Voor aardappels heeft 
daarnaast het verdwijnen van de voeraardappel uit het productiepakket de concentratie
tendens gestimuleerd. Het gaat dan in feite om een verandering in de productie-
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technologie. De waargenomen tendens tot concentratie bij tabak heeft in belangrijke 
mate met het gevoerde beleid te maken, zij het dat het beleid volgend was op smaak- en 
daardoor vraagveranderingen. Wel is het denkbaar dat, bij het ontbreken van 
marktintegratie, Noordwest-Europese lidstaten hun tabaksproductie nog enige tijd 
gecontinueerd zouden hebben, om redenen van zelfvoorziening en belang van de telers. 
De gevonden tendensen bij tarwe, gerst, haver en rogge hebben vooral te maken met 
technologische veranderingen. Bij haver gaat het om een verandering in het agrarisch 
productieproces: door het verdwijnen van de paardentractie in de landbouw is de vraag 
naar haver sterk gedaald, en verschoof de productie voor eigen of regionaal gebruik naar 
gespecialiseerde productie voor een markt met een beperkte omvang. De verschuivingen 
bij rogge en gerst hebben vooral te maken met verbetering van de kwaliteit van 
landbouwgrond en van de waterhuishouding. Daardoor kon de teelt van met name gerst 
zich uitbreiden op gronden waar tot dan toe rogge als voergewas geteeld werd. De teelt 
van tarwe breidde zich sterk uit, vanaf 1973, in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 
vanwege de prijsstijging in die landen na de toetreding. In dat geval gaat het dus om een 
gevolg van het gevoerde markt- en prijsbeleid. In andere regio's liep de teelt juist terug, 
door vervanging van voertarwe door voergerst. Daar betreft het een verandering in de 
technologie van de landbouwproductie, wellicht geïnduceerd door via het landbouw
beleid veranderde prijsverhoudingen. De ontwikkeling bij korrelmais en snijmais heeft 
ook vooral een technologische achtergrond. Korrelmais kon door ontwikkeling van 
nieuwe rassen steeds noordelijker in de EU geteeld worden. Voor snijmais geldt 
hetzelfde, maar daar spelen ook beleidselementen een rol. Het betreft een grotere vraag 
door andere productiemethoden in de melkveehouderij. In en rond Nederland speelt voor 
snijmais ook de mestproblematiek, mede veroorzaakt door het gevoerde graanbeleid, een 
rol. 

Productie: de mate van scheefheid 

Over de hele beschouwde periode blijkt de ruimtelijke verdeling van de productie van de 
genoemde akkerbouwgewassen schever te zijn dan die van het grondgebruik. De 
conclusie hieruit is dat de regio's met een relatief groot aandeel oppervlakte voor een 
gewas een hoger dan gemiddelde productie per hectare hebben. Of andersom: de teelt is 
enigermate geconcentreerd in de hoogproductieve regio's. Dit wijst er op dat regio's zich 
enigszins concentreren op de producties waar ze een comparatief voordeel in hebben. 
Het verschil tussen de Gini's voor grondgebruik en productie is overigens niet groot en 
lijkt in de loop der tijd iets af te nemen. 

Dierhouderij: de mate van scheefheid 

De analyse voor de verschillende diersoorten wordt bemoeilijkt doordat voor sommige 
jaren relatief veel gegevens ontbreken, in het bijzonder voor kippen. Vergelijking in de 
tijd is dan minder goed mogelijk. 

Voor runderen, en daarbinnen, melkkoeien, is de verdeling tot en met 1970/73 
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nagenoeg constant. Ook vanaf 1980/83 is dat het geval, maar op een hoger niveau. Voor 
varkens en kippen loopt de ruimtelijke concentratie gedurende de hele periode op, tot 
inmiddels een zeer sterke concentratie (Gini's 0,60-0,70). Bij schapen is er juist sprake 
van het omgekeerde: een tendens tot daling. 

Ook bij de verschillende diersoorten is de verklaring van de gevonden tendensen 
terug te voeren op marktintegratie, landbouwbeleid en technologie. Bij varkens en 
kippen speelt de marktintegratie zeker een rol. Ruimtelijke concentratie en export naar 
andere lidstaten werd er door vergemakkelijkt. Bij varkens speelt, in de eerste jaren, de 
overstap van voeraardappels naar granen een rol (technologie), maar vooral ook de 
opkomst van graanvervangers. De reden voor die opkomst ligt besloten in het gevoerde 
graanbeleid, dat de graanprijs hoog hield en de invoer van graanvervangende producten 
stimuleerde. Dat fenomeen speelt ook een rol in de toenemende concentratie van kippen. 
Bij runderen, voor een belangrijk deel melkkoeien, is de sterke concentratie tussen 1970 
en 1980 primair toe te wijzen aan verandering van de technologie. Schaalvergroting was 
het gevolg, en gemengde bedrijfsvoering verdween. In gebieden waar de 
melkveehouderij een belangrijke tak was, werd gespecialiseerd in die richting, in andere 
gebieden verdween de melkveehouderij ten gunste van akkerbouw. Voor schapen 
tenslotte lijkt het landbouwbeleid een grote rol te spelen. De premies voor schapen 
maakten de teelt meer rendabel in de gebieden waar schapenhouderij in eerdere jaren niet 
aantrekkelijk was. Deze beweging werd versterkt door de vormgeving van de 
superheffing in de melkveehouderij, die het aantrekkelijk maakte schapen te gaan 
houden op melkveehouderijbedrijven. 

Marktintegratie, landbouwbeleid en technologie 

Het geheel overziende valt in de eerste plaats op dat bij nog al wat producties de scheef
heid van de ruimtelijke verdeling erg stabiel geweest is. Dit is zeker het geval met het 
oog op de lange periode van analyse (veertig jaar) en de grote veranderingen die in die 
periode opgetreden zijn in samenleving, beleid, technologie, welvaart en 
productiestructuur. Het is zeker niet zo dat de vorming van de gemeenschappelijke markt 
voor landbouwproducten in alle gevallen geleid heeft tot grote ruimtelijke 
verschuivingen. Dat de landbouwproductie zich meer zou oriënteren op de natuurlijke 
omstandigheden, is maar zeer ten dele in de feitelijke ontwikkelingen terug te vinden. 

De veranderingen in de ruimtelijke verdeling van grondgebruik en productie die 
opgetreden zijn, laten zich grotendeels verklaren uit drie elementen: marktintegratie, 
landbouwbeleid en technologie, zij het met een nogal diverse invulling. 

De rol van de marktintegratie is het minst duidelijk aan te wijzen. Ze zou het meest 
waarschijnlijk moeten leiden in de richting van een tendens tot ruimtelijke concentratie. 
Maar omdat de verschillende lidstaten vanuit een verschillend institutioneel kader (en 
verschillende prijsniveaus voor landbouwproducten) in de EU gingen participeren, kan 
alleen een nadere analyse per land en per product duidelijkheid brengen. 

Het gevoerde landbouwbeleid heeft duidelijk invloed gehad op de mate van 
concentratie van een aantal producties, maar merkwaardigerwijs wellicht het meest bij 
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producties waarvoor geen zware marktordening gold: varkens en kippen. De invloed 
loopt in die gevallen via het graanbeleid, dat gebieden die eenvoudig alternatieve 
voergrondstoffen van buiten de EU konden importeren, in een gunstige 
concurrentiepositie bracht. Ook bij tabak, schapen en suikerbieten is de invloed van het 
beleid goed terug te vinden. Toch gaat het om geheel verschillende invloeden: 
beïnvloeding van de grondstoffenprijzen, conservering of juist verschuiving via 
regionale productiequota (suiker, wellicht ook melk, tabak), respectievelijk door 
quotering in een aanpalende sector (schapen). De invloed van het landbouwbeleid is 
daarmee onder te verdelen in directe invloed (prijzen, quota) en indirecte invloed (grond
stoffenprijzen, quotering in aanpalende sectoren). 

In een aanzienlijk aantal gevallen is de verandering in de productietechnologie te 
duiden als oorzaak voor concentratie of de-concentratie. Het betreft deels veranderingen 
die geïnduceerd zijn door verbetering van de grondproductiviteit, deels veranderingen 
die de vraag naar producten beïnvloedde (haver), deels productie-technologie met 
gevolgen voor de schaalvoordelen (melk) of voor de grondstoffenvoorziening (varkens 
en kippen). In het denken over ruimtelijke verschuivingen wordt de rol van het 
landbouwbeleid dus ten onrechte vaak voorop gesteld. De rol van technologische 
veranderingen wordt daarmee onderbelicht. 

Alleen bij tabak lijkt een autonome component (smaakverandering) zichtbare invloed 
op de ruimtelijke verdeling te hebben. 

Complexen 

Bij de analyse van de ontwikkeling van belangrijke concentratiegebieden komt een zeer 
divers beeld naar voren. Voor een aantal producten blijkt dat de belangrijkste 
concentratiegebieden hun positie gaandeweg versterkt hebben. Voor granen zijn dat een 
aantal gebieden in Frankrijk, Engeland en Denemarken, voor aardappels is dat Noord-
Nederland, voor tabak Zuid-Italië, voor intensieve veehouderij het concentratiegebied in 
Nederland en België, en voor melkveehouderij Centraal-Nederland. Bij dezelfde 
producties zijn er echter ook gebieden die in de vroege jaren als concentratiegebied 
aangemerkt kunnen worden, maar gaandeweg hun positie verliezen. Een element in de 
geconstateerde veranderingen is ongetwijfeld de rol van agglomeratie-effecten. De 
concentratiegebieden zijn niet zonder meer als productie- en afzetcomplex te 
beschouwen. In een aantal gevallen is dat wel het geval, zoals bij de melkveehouderij, de 
zetmeelaardappelteelt en de intensieve veehouderij. In die gevallen is de regionale 
concentratie van de primaire productie aanzienlijk toegenomen. 

Handelstheorie 

De handelstheorie, zoals die in hoofdstuk 4 aan de orde geweest is, is in dit onderzoek 
gebruikt om de ruimtelijke gevolgen van marktintegratie na te gaan. De andere 
verklarende elementen, landbouwbeleid en technologie, liggen buiten het blikveld van 
die theorie. Voor de in dit onderzoek geanalyseerde producten is in een aantal gevallen 
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een ontwikkeling gevonden die terug te voeren is op de neo-klassieke handelstheorie. 
Het meest duidelijk bij aardappelen en, in mindere mate, bij tarwe. Bij beide producties 
zijn lijken comparatieve kosten een rol gespeeld te hebben bij de geconstateerde 
ruimtelijke verschuivingen. De ontwikkeling bij de intensieve veehouderij (en overigens 
ook bij de intensieve tuinbouw, die in dit onderzoek niet aan de orde geweest is), lijkt 
mede aan te sluiten bij de moderne handelstheorie. Schaalvoordelen en complexvorming 
hebben bij de ruimtelijke concentratie van die teelten immers een grote rol gespeeld. Wel 
is vastgesteld dat belangrijke impulsen voor de aanzienlijke ruimtelijke verschuivingen 
bij met name varkens, uitgegaan zijn van technologische veranderingen en van het 
gevoerde landbouwbeleid (voor granen). 

7.5 De rol van het landbouwbeleid 

In het voorgaande is vastgesteld dat het gevoerde landbouwbeleid voor de ruimtelijke 
verdeling van heel wat producties een zekere invloed gehad heeft. Aanwijsbare invloed 
is uitgegaan van productiequota, en van het prijsbeleid voor veevoergrondstoffen. 
Andere aspecten van het landbouwbeleid, zoals de inkomensherverdeling die tot stand 
gebracht wordt, de bevoordeling van bepaalde regio's via het structuurbeleid of via het 
agromonetaire beleid, is op het niveau van de voorgaande analyse niet aanwijsbaar. Voor 
het structuurbeleid is in hoofdstuk 5 aangegeven dat een wezenlijke ruimtelijke invloed 
niet te verwachten is, omdat de omvang van het beschikbare budget, zeker tot ongeveer 
1990, klein was en het verbrokkeld ingezet werd. Daarbij komt dat het instrumentarium 
in de uitwerking primair op de personele inkomensverdeling gericht geweest is, en niet 
op beïnvloeding van de ruimtelijke verdeling van de productie. Voor prijsbeleid en 
agromonetair beleid ligt dat anders. Bij prijsbeleid gaat het wel om substantiële 
bedragen, ook in vergelijking met de toegevoegde waarde die de landbouw voortbrengt, 
en het betreft een beleid dat gedurende een lange reeks van jaren een en dezelfde kant op 
werkte. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde landen of bepaalde producten gedurende 
een lange reeks van jaren in een andere positie zaten dan andere landen of producten. Het 
agromonetaire beleid bevoordeelde bijvoorbeeld de Duitse landbouw, hoewel het de 
vraag is of de Duitse landbouw daar, vanwege conservering van de landbouwstructuur, 
echt zoveel beter van geworden is. Het prijsbeleid, dat meer gericht is op "Noordwest-
Europese" producties dan op producties die in Zuid-Europa belangrijk zijn, heeft de 
Noordwest-Europese landen in bepaalde opzichten bevoordeeld. In termen van inko
mensherverdeling is zulks ook terug te vinden in de resultaten. In termen van invloed op 
de verdeling van grondgebruik en productie blijkt het gebruikte gegevensmateriaal en de 
methode van analyse op dit terrein niet iets op te leveren, door de veelheid van invloeden 
op de ruimtelijke verdeling van grondgebruik en productie. Nadere, vergelijkende 
analyses zijn daarvoor gewenst. 
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7.6 Platteland 

De geconstateerde ruimtelijke verschuivingen in het grondgebruik en de productie van 
de landbouw in de EU hebben zich afgespeeld op het platteland. In sommige gebieden 
zijn teelten verdwenen of minder belangrijk geworden (tabak in het noordwesten van de 
EU en in Franse regio's, tarwe in sommige Duitse regio's, rogge en haver in vrijwel alle 
regio's). In andere gebieden zijn nieuwe teelten ontstaan of in belang toegenomen 
(varkens en mais in sommige Belgische, Nederlandse en Duitse regio's, tarwe in 
Denemarken en delen van het Verenigd Koninkrijk, tabak in Italië). 

Voor de positie van het platteland ten opzichte van de stedelijke gebieden is het 
gevoerde landbouwbeleid van belang. Het markt- en prijsbeleid leidde tot herverdeling 
van inkomen ten gunste van de plattelandsgebieden. In het bijzonder de gebieden met 
een grote productie-omvang van de betreffende producten hebben daarvan geprofiteerd. 
Het gaat daarbij om bedragen van soms vele honderden ECU's per inwoner. Het struc
tuurbeleid had en heeft in principe dezelfde werking, maar met lagere bedragen en 
anders over gebieden verdeeld. De inkomensherverdeling leidt via voorwaartse en 
achterwaartse effecten tot een verdere toename van het inkomen in de begunstigde 
gebieden. 

Een dergelijke analyse gaat voorbij aan het feit dat inkomensherverdeling ook tot struc
tuureffecten leidt. Regio's waar geprofiteerd is van de inkomensherverdeling hebben 
minder druk tot structurele aanpassingen ondervonden. Daardoor zijn productiefactoren 
in de landbouwsector gebleven die bij afwezigheid van het gevoerde beleid anders 
ingezet waren, in de regio of elders. Op het niveau van het platteland van de EU als 
geheel is niet zonder meer te beoordelen, in welke mate dat tot een lagere economische 
groei geleid heeft. Zo is het agromonetaire beleid in termen van inkomensherverdeling 
gunstig geweest voor de Duitse regio's. De structurele aanpassing van de landbouw en de 
plattelandsregio's in Duitsland is er waarschijnlijk door afgeremd, en het is zeer de vraag 
of dat in termen van regionaal of nationaal inkomen wel zo gunstig geweest is. Iets 
dergelijks doet zich voor in het veenkoloniale gebied van Nederland. In het bijzonder de 
marktordening voor fabrieksaardappel leidt tot inkomensherverdeling ten gunste van dat 
gebied, maar is tevens een rem op structurele aanpassing. De consequentie is dat een in 
economisch opzicht gunstiger inzet van grond en arbeid ten dele tegengegaan wordt. 
Anderzijds is het denkbaar dat het markt- en prijsbeleid voor zuivel geleid heeft tot een 
sterke modernisering van de betreffende primaire sector en de verwerkende industrie in 
bepaalde gebieden, zoals delen van Nederland en Denemarken. De vraag of het gevoerde 
inkomensherverdelingsbeleid van stad naar platteland op lange termijn gunstig is, is dus 
lastig eenduidig te beantwoorden, en is een punt voor nader onderzoek. 
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7.7 De toekomst 

De vraag die hier aan de orde komt is of uit het voorgaande iets af valt te leiden over de 
toekomstige ruimtelijke verschuivingen in grondgebruik en productie in de EU. 

Vastgesteld is dat drie elementen van belang zijn: marktintegratie, landbouwbeleid en 
technologie. Er is reeds een aanzienlijke mate van marktintegratie bereikt, ook al zijn er 
nog steeds belemmeringen in de relaties tussen lidstaten. Verdergaande marktintegratie 
leidt wellicht nog tot enige verdere ruimtelijke concentratie van grondgebruik en 
productie. 

Voor wat het landbouwbeleid betreft zijn sinds 1992 grote veranderingen opgetreden, 
die de komende jaren verder doorgezet zullen worden. Het traditionele prijsbeleid wordt 
minder belangrijk door verlaging van de institutionele prijzen in de richting van het 
niveau op de wereldmarkt. Uit de analyse is niet een eenduidig antwoord ontstaan op de 
vraag of een hoog prijsniveau leidt tot ruimtelijke concentratie of juist tot de
concentratie. Het meest waarschijnlijk is dat de tendens tot concentratie leidend is. Dat 
wil echter niet zeggen dat verlaging van de prijzen binnen afzienbare tijd tot de
concentratie leidt. Het hoge prijsniveau gedurende meerdere decennia heeft een forse 
transformatie van de landbouwsector teweeg gebracht, met onder meer grote 
investeringen in kennis, grondkwaliteit, machines en gebouwen. 

Er zijn echter nog andere elementen die deel uit maken van de beleidsombuiging. 
Allerlei vormen van compenserende directe inkomenssteun zijn ontstaan, en lijken in de 
toekomst nog verder ontwikkeld te worden. De steun is veelal op een of andere manier 
gerelateerd aan de historische situatie (productie, hectares of bijvoorbeeld quotum in een 
basisjaar). Een dergelijke insteek kan een conserverende werking hebben op de 
ruimtelijke verdeling. Sterker nog, in de besluitvorming is dat voor veel betrokkenen 
(boerenorganisaties, politieke partijen, ministers) een belangrijk doel. Ook de verdere 
uitbreiding van de EU naar het oosten is van belang. Op enige termijn worden landen lid 
van de EU die in potentie een grote bijdrage aan de landbouwproductie kunnen leveren. 
Gezien het gemiddeld lagere economische ontwikkelingsniveau van die landen, en hun 
in bepaalde opzichten gunstige landbouwstructuur, kan zulks een ruimtelijke 
verschuiving opleveren. Het betreft dan in het bijzonder buikproducties. In termen van 
grondgebruik zou dat kunnen leiden tot een zekere verschuiving van bepaalde teelten 
(graan, aardappelen, varkensvlees) naar nieuwe lidstaten. In de geconstateerde bevoorde
ling van Noordwest-Europese lidstaten ten opzichte van zuidelijke lidstaten lijken ook 
veranderingen op te treden. Het structuurbeleid is weliswaar erg verbrokkeld, maar is in 
toenemende mate op de zuidelijke lidstaten gericht, en neemt qua budget tot op heden 
toe. 

Het derde verklaringselement voor ruimtelijke verschuivingen is technologie. Uit de 
analyse is gebleken dat de ruimtelijke verdeling van de producties in het verleden 
misschien wel meer beïnvloed is door technologische veranderingen, direct en indirect, 
dan door het landbouwbeleid. De in het algemeen relatief geringe aandacht voor deze 
factor heeft te maken met het feit dat technologie tot op zekere hoogte (maar niet louter) 
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een autonome factor is. Daarenboven is de wijze waarop allerlei omgevingsfactoren 
doorwerken op de gebruikte technologie niet erg helder. Eenvoudige relaties zijn niet te 
leggen. In het licht van deze studie is het toch van belang bij op de toekomst gerichte 
analyse aandacht te besteden aan mogelijke technologische ontwikkelingen. Een aantal 
ontwikkelingen springt in het oog. 

Zo lijkt de komende jaren in de melkveehouderij de automatisering op te rukken. Dat 
leidt vrijwel zeker tot verdere schaalvergroting in de melkveehouderij. Dat zal er toe 
leiden dat veel bedrijven de productie staken, en die bedrijven kunnen ongelijk over de 
huidige productiegebieden verdeeld zijn. Eenzelfde effect is te verwachten van de te 
verwachten verdere bedrijfsconcentratie in de Europese zuivelindustrie. Er zou zich dan 
iets voor kunnen doen dat ook tussen 1960 en 1980 gebeurd is: een opwaartse sprong in 
de ruimtelijke concentratie. In de intensieve veehouderij zijn ook grote veranderingen op 
til. Door druk vanuit de consumenten, en vanuit de maatschappij als geheel, door daling 
van de graanprijs en de daardoor geïnduceerde afnemende import van graanvervangers, 
kan een hernieuwde regionale grondgebondenheid ontstaan. Intensieve veehouderij kan 
dan verschuiven in de richting van de grote graangebieden. De enorme ruimtelijke 
verschuiving van de varkenshouderij tussen 1970 en 1990 geeft aan dat andere 
concurrentieverhoudingen tot snelle verschuivingen kunnen leiden. Voor de 
akkerbouwproducties is veel lastiger in te schatten wat voor technologische verande
ringen op zullen treden (automatisering, precisielandbouw, genetische gemanipuleerde 
rassen?) en hoe die ruimtelijk zullen doorwerken. 

7.8 Onderzoeksagenda 

In dit onderzoek is vastgesteld dat er nauwelijks studies bestaan naar de ruimtelijke 
verdeling van de landbouwproductie, de verschuivingen daarin, de oorzaken daarvan en 
de beleidsmogelijkheden om tot verschuiving of juist tot conservering van de ruimtelijke 
verdeling te komen. Tot op zekere hoogte voorziet dit onderzoek in die leemte. 

De mogelijkheid tot nader onderzoek op dit globale niveau wordt overigens zeer 
bemoeilijkt door het ontbreken van goede, vergelijkbare gegevens over lange perioden. 
De hier gebruikte data-set is vrijwel zeker het beste dat er is, althans voor de vroegere 
jaren. Voor onderzoek in meer recente jaren speelt de weinig homogene regio-indeling 
die Eurostat hanteert een beperkende rol, en ook overigens zijn de Eurostat-reeksen voor 
verbetering vatbaar, omdat er soms gegevens ontbreken die bij nationale statistische 
bureaus waarschijnlijk wel beschikbaar zijn. Een nadere inspanning op dat terrein is 
wenselijk. 

Op basis van de uitkomsten van het onderhavige, globale onderzoek kan gerichter 
aandacht besteed worden aan de specifieke oorzaken van krimp en groei van bepaalde 
landbouwproducties in bepaalde (groepen van) regio's, in vergelijking met andere regio's. 
Het gaat dan vooral om comparatieve studies die de bepalende factoren meer 
gedetailleerd boven water halen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Dickmanns 
(1995) naar de verschillen in agrarische ontwikkeling tussen Drenthe en de aanpalende 
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regio's in Niedersachsen. Ook specifiek historisch onderzoek op dat terrein zou zeer 
welkom zijn. Het betreft vragen rond de opkomst van de maisteelt, het verdwijnen van 
de voeraardappel, het verminderen van de teelt van rogge en haver. In dergelijk 
onderzoek is een meer gedesaggregeerde benadering van die teelten (naar ras, 
aanwending, productiewijze), en een specificatie van fysische factoren (grondkwaliteit, 
waterbeheersing) van groot belang, iets wat in dit onderzoek vrijwel geheel buiten beeld 
gebleven is. 

Een andere onderzoekslijn die in dit kader uitwerking verdient is kwantitatief 
onderzoek naar bepalende factoren van krimp en groei van bepaalde vormen van 
grondgebruik en producties. Economische factoren spelen daarbij een grote rol, en 
economisch onderzoek op dat terrein is dus gewenst. Het is zeer de vraag of zulk 
onderzoek betrekking moet hebben op de gehele EU, omdat de kwaliteit van de 
beschikbare data gebrekkig is. Veeleer is te denken aan onderzoek dat zich beperkt tot 
delen van de EU, of zelfs individuele regio's of lidstaten (vergelijk het onderzoek van 
Alleblas (1996) over de Europese glastuinbouw, en dat van Bolsius (1993) over de 
varkenshouderij). Uit de onderhavige studie is duidelijk geworden dat allerlei culturele 
en institutionele factoren (traditie, grondmarkt etc.) en met name ook technologische 
aspecten, een grote rol spelen, of zelfs leidend kunnen zijn. Nadere studies kunnen 
daarom niet tot economische factoren beperkt blijven. 

Een laatste onderzoeksrichting die grotere aandacht verdient, betreft onderzoek naar 
het ontstaan, de beïnvloeding en de rol van de technologie. Van oudsher krijgt technische 
ontwikkeling weinig aandacht in economische analyses. Gezien de uitkomsten van dit 
onderzoek is een veel grotere inspanning op het terrein van de relatie technologie-econo
mie zeer gewenst. Een grotere aandacht in het overheidsbeleid voor de invloed van 
technologische veranderingen op het grondgebruik, en op de ruimtelijke verdeling van 
grondgebruik en productie, is evenzeer gewenst. 
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BIJLAGE 1 HET INTEGRATIEPROCES TOT HET VERDRAG VAN ROME 

BIJLAGE 1 Het integratieproces tot het Verdrag van Rome 

De formele start van het internationaal overleg dat uiteindelijk tot de ondertekening van 
het Verdrag van Rome leidde (27 maart 1957), is het Schuman-plan van 9 mei 1950. 
Schuman, in zijn rol van minister van buitenlandse zaken van Frankrijk, stelde voor een 
zogenaamde Hoge Autoriteit in het leven te roepen om de productie van steenkool en 
staal te coördineren. Het initiatief leidde tot de oprichting van de EGKS in april 1951 met 
als deelnemers Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, België, Luxemburg en 
Nederland. 

De Britten bleven er buiten, en hadden daar vele redenen voor (Pryce, 1973, p. 3 e.V.). 
De politieke achtergrond was dat het Verenigd Koninkrijk in absolute zin weliswaar 
economisch en militair verzwakt uit de oorlog gekomen was, maar desondanks relatief 
sterker dan de continentale landen. Ook het Britse nationalisme was in de oorlogsjaren 
sterk gegroeid. Een continentaal initiatief in de richting van integratie paste hen in het 
geheel niet, omdat ze voor zichzelf de leidende rol gereserveerd hadden. Daar kwam bij 
dat de Engelsen ervan uitgingen dat het Schuman-plan niet zou slagen. Ze vergisten zich, 
en wel op het punt dat de verslagen Duitsers en Italianen maar al te graag meededen aan 
een plan dat hen weer in de rij van betrouwbare westerse landen zou plaatsen. 

De EGKS is als voorloper van de EU daarom zo belangrijk omdat de vormgeving 
sterk overeenkwam met wat later de EU werd. De Raad van Ministers kreeg een centrale 
positie, de Hoge Autoriteit werd het administratief centrum, maar ook de 
beleidsvoorbereidende instantie (zoals de Europese Commissie in de EU), en er werd een 
Hof van Justitie in het leven geroepen. Tenslotte werd een parlementaire assemblee 
ingesteld, waaraan de Hoge Autoriteit tot op zekere hoogte verantwoording schuldig 
was. De parallelliteit van de instellingen in EEG en EGKS maakte het later mogelijk 
zonder veel moeite beide ineen te schuiven. 

Na de succesvolle ontwikkeling van de EGKS werden verschillende initiatieven 
gelanceerd om tot verdergaande samenwerking in West-Europa te komen. Een 
belangrijke aanzet in die richting was de Europese Defensie Gemeenschap, getekend in 

102 Voorafgaand aan het Schuman-plan was echter al een aantal stappen gezet. Een eerste was 
de rede van Churchill in Zurich in 1946, waarin hij opriep tot het opzetten van een soort van 
verenigde staten van Europa. Ook de inwerkingtreding van het Benelux-verdrag op 1 januari 
1948 en de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking zijn op te 
vatten als stappen op weg naar de EGKS. De oprichting van de OEES, als voorloper van de 
OECD, kwam tot stand omdat de VS een overlegorgaan bepleitten voor het stroomlijnen van de 
Marshall-hulp. Hetzelfde geldt voor de oprichting van de Raad van Europa. Het mislukken van 
het Europees Congres in Den Haag in mei 1948 droeg eveneens bij aan de vormgeving van de 
EGKS en van de latere EEG. Immers bij die gelegenheid kwamen de verschillen tussen de 
continentale landen enerzijds, en de Britten en Scandinaviërs anderzijds helder aan het licht. De 
continentale landen vonden elkaar vervolgens in de EGKS. 
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mei 1952, maar nooit geratificeerd.103 

Het wegvallen van de Europese Defensie Gemeenschap werd door de Britten benut 
om met een nieuw, minder vergaand voorstel op militair terrein te komen. Het concrete 
doel was een organisatie op te richten die de herbewapening van Duitsland in goede 
banen kon leiden. Het resultaat was de West-Europese Unie (WEU) die eind 1954 
getekend werd. 

Een opstap naar verdergaande integratie was de WEU niet, de Britten hadden dat ook 
niet bedoeld. In de ogen van velen bood de opzet van de EGKS daartoe veel betere 
perspectieven dan de WEU. Monnet, de president van de EGKS zag goede mogelijk
heden in een sectorgewijze uitbreiding van de EGKS. Het voorstel was dat atoomenergie 
de volgende sector zou zijn waar gemeenschappelijk beleid gevoerd moest worden, maar 
een aantal landen voelde meer voor een integrale aanpak, een streven naar een 
gemeenschappelijke markt (Pryce, 1973, p. 10). Niettemin leidde het voorstel van 
Monnet tot overleg op hoog niveau. In juni 1955 belegden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de EGKS-landen een conferentie in Messina. Besloten werd een 
intergouvernementele commissie in te stellen, waarvan de Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken - Spaak - voorzitter werd. De Britten werden uitgenodigd mee te 
doen en zonden een waarnemer. De commissie-Spaak besloot dat het doel niet een 
vrijhandelszone maar een douane-unie zou zijn. Het verschil zit in het al dan niet 
uniformeren van de buitentarieven. Het Verenigd Koninkrijk kon hiermee niet uit de 
voeten, en haakte af. Het argument was dat de relatie met het Gemenebest in het gedrang 
zou komen, maar feitelijk waren de bezwaren politiek van aard (Pryce, 1973, p. 11). 
Frankrijk had namelijk vergelijkbare koloniale problemen, maar zorgde er voor dat een 
aantal afspraken opgenomen werd die de positie van de Franse koloniën veilig stelden. 

103 Het plan was wederom bedacht door Frankrijk - het Pleven Plan - en bevatte onder meer 
een opzet tot een Politieke Gemeenschap. De Britten werden uitgenodigd mee te doen, maar 
weigerden wederom, omdat ze geen zeggenschap over hun troepen wilden overdragen aan een 
supra-nationale organisatie. Dat de Defensie Gemeenschap er niet kwam was waarschijnlijk 
mede het gevolg van de veranderde verhoudingen in Europa. Met de dood van Stalin viel de 
directe druk om front te vormen tegen de gezamenlijke vijand wat weg (zie par. 2.2.1). Het 
Pleven-Plan leed uiteindelijk schipbreuk in het land waar het bedacht was, Frankrijk, waar het 
parlement ratificatie weigerde (30 augustus 1954). De aan de Defensie Gemeenschap 
gekoppelde plannen voor een Politieke Gemeenschap waren daarmee eveneens van de baan. De 
noodzaak voor politieke afstemming van gezamenlijke defensie-aangelegenheden was 
verminderd.  
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BIJLAGE 2 De Conferentie van Stresa 

De Conferentie van Stresa (3-12 juli 1958) werd gehouden op basis van Art. 43, lid 1 van 
het Verdrag van Rome. Het doel van de bijeenkomst was de grondslagen van het 
toekomstig landbouwbeleid vast te stellen104. De stappen die genomen werden blijken uit 
de agenda: 
1. Vaststellen van de huidige toestand en moeilijkheden in de zes lidstaten; 
2. Vaststellen van het huidige nationaal landbouwbeleid van de zes lidstaten; 
3. Vaststellen van de mogelijke gevolgen van toepassing van het Verdrag van Rome op 

de landbouw in de lidstaten; 
4. Vastleggen van doelstellingen en lange termijn richting van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid. 

De conferentie was meer dan een technische bijeenkomst waar nadere regels en 
afspraken gemaakt werden ter invulling van het Verdrag. In de openingsrede van 
Hallstein, de voorzitter van de Europese Commissie, wordt de veranderende positie van 
de landbouwsector in een zich snel ontwikkelende maatschappij centraal gesteld. 
Belangrijke begrippen uit de rede van Hallstein zijn: 
* de schaal van de bedrijven staat in geen verhouding tot de moderne landbouwtech

niek; 
* de omvang van de agrarische beroepsbevolking daalt snel; 
* de mogelijkheden en de gevaren van massale migratie van platteland naar stad. De 

gedachte is dat een vrij verkeer van personen en goederen die migratie verder zal 
versnellen ("Documenten", p. 24-25). 

Hallstein stelde bij die gelegenheid vast dat de maatschappij sinds de industriële 
revolutie veranderd is, maar de landbouw niet: "De boer leeft op een boerderij, welke 
wat de omvang betreft maar al te vaak overeenkomt met de stand van de techniek van 
100 jaar geleden" ("Documenten", p. 24). 

De nadruk op de dynamica wijkt sterk af van de toonzetting van het hoofdstuk "Land
bouw" van het Verdrag. De aandacht voor veranderingsprocessen kwam vooral bij 
Mansholt vandaan, landbouwcommissaris, vice-voorzitter van de Europese Commissie 
en voorzitter van de Conferentie van Stresa. Mansholt besefte meer dan vele anderen dat 
de landbouw een integraal onderdeel van de maatschappij vormt en geen eiland 
("Documenten" p, 108). Maar ook overigens had hij een aantal zaken scherp voor ogen: 
* de aanwezigheid en het gevaar van allerlei belangengroepen rond en in de landbouw 

("Documenten", p. 110); 
* de landbouw is afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldmarkt, een 

104 Documenten van de landbouwconferentie van de lid-Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap te Stresa van 3 tot 12 juli 1958, hierna "Documenten" te noemen. 

203 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

wereldmarkt die die naam niet verdient, omdat vrijwel elk land in het marktgebeuren 
intervenieert ("Documenten", p. 114); 

* een zekere mate van marktbescherming is voor de landbouw onontbeerlijk 
("Documenten", p. 115); 

* de productiviteit kan nog veel verder stijgen, waardoor de productie veel sneller kan 
toenemen dan "wij door de bevolking in hetzelfde tempo meer kunnen laten consume
ren" ("Documenten", p. 116); 

* de inkomens in de landbouw zijn ondanks een snelle stijging van de arbeidspro
ductiviteit niet gestegen ("Documenten", p. 117). 

Mansholt kondigde in Stresa aan dat het landbouwbeleid uit twee delen moest bestaan: 
een agrarisch structuurbeleid en een gemeenschappelijk marktbeleid, een terminologie 
die in het oorspronkelijke Verdrag afwezig was. Het benadrukken van het 
onlosmakelijke karakter van markt en structuur staat centraal in de visie van Mansholt op 
de landbouw: "(...) wij zullen er ons ernstig voor moeten hoeden, dat wij in het Europese 
landbouwbeleid het structurele aspect niet uit het oog verliezen" ("Documenten", p. 118). 
Dit structurele aspect heeft Mansholt nodig, omdat hij de donkere wolken van 
overproductie dichtbij ziet ("Documenten, p. 120). Met prijsbeleid gericht op redelijke 
boereninkomens ziet hij overproductie ontstaan, op basis van een autonome (p. 122) 
productiegroei van 2 à 3% per jaar, plus de invloed van hoge prijzen en een vraaggroei 
die lager is (p. 121). Prijsbeleid met als doel de inkomens van de boeren te ondersteunen, 
zou aanbod en vraag verder uiteen laten lopen. Tegelijkertijd ziet Mansholt daarin het 
risico dat de EG netto-exporteur wordt (volgens hem is dat in 1950 al het geval voor 
suiker, boter en kaas). Hij concludeert (p. 120) dat bij zo'n netto exportsituatie een ander 
soort landbouwbeleid hoort dan bij een importsituatie. Die notie is pas veel later 
algemeen aanvaard (Meester en Strijker, 1985; Toelichting bij de Begroting 1993 van het 
Ministerie LNV). Maar ook op andere punten zag Mansholt problemen die pas later 
meer algemene ondersteuning kregen. Zo merkt hij op dat generieke prijsondersteuning 
in het voordeel werkt van grote bedrijven en bedrijven in gunstige productie
omstandigheden ("Documenten", p. 123; zie ook par. 5.3.1). 

De conclusie van Mansholt is helder (p. 123). Marktbeleid en structuurbeleid moeten 
in gezamenlijkheid gebruikt worden. Een hoog prijspeil creëert ongewenste overschotten 
en ongelijke verdeling van de baten. Met gematigde prijzen en met regionale toeslagen, 
kredietverstrekking, regionale ontwikkelingsplannen en (nationale) investeringsprogram
ma's is een evenwichtige ontwikkeling te creëren. Daarbij behoort een decentrale ontwik
keling van de industrie, om de boerenbevolking die op sub-marginale landbouwbedrijven 
werkt, een nieuwe bron van bestaan te bieden. 

Oftewel, rationalisatie van de landbouwproductie zal het aantal werkenden in de 
landbouw verder doen afnemen, en om uit-migratie van het platteland tegen te gaan is de 
opbouw van een industriële sector op het platteland nodig. 

Zo visionair als Mansholt waren de nationale delegaties niet. Een drietal commissies, 
bemand door vertegenwoordigers van de lidstaten, boog zich over aspecten van het 
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landbouwbeleid. De verslagen laten zien dat er grote verschillen van inzicht tussen de 
delegaties bestonden. Voor wat het prijsniveau betreft, zijn drie standpunten aan de orde: 
1. de prijs dient te zijn afgestemd op de kostprijs van efficiënte bedrijven. Andere 

bedrijven moeten met subsidies geholpen worden; 
2. de prijs moet overeenkomen met de theoretische marktprijs op basis van een onver

stoorde wereldmarkt; 
3. de prijs dient zo dicht mogelijk bij de wereldmarktprijs te liggen. 
Bij andere onderwerpen lagen de meningen vergelijkbaar ver uiteen. 

In de slotresolutie zijn de meningsverschillen niet meer duidelijk zichtbaar: "Het 
marktbeleid dient op zodanige wijze te worden gevoerd dat de verhoging van de 
productiviteit wordt bevorderd. (...) De aldus gedane poging tot verhoging van de 
productiviteit dient gelegenheid te bieden tot het voeren van een prijsbeleid, waardoor 
zowel overproductie wordt vermeden als de mogelijkheid wordt geschapen om 
concurrerend te blijven of te worden. (...) Tegelijkertijd zal het tot stand brengen van een 
beleid van hulpverlening aan in ongunstige omstandigheden verkerende gebieden of 
bedrijven de noodzakelijke omschakelingen mogelijk maken." (waarop, of waarnaar toe 
wordt niet duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om niet-agrarische activiteiten, 
oftewel: industrie). Deze zorg om de positie van achtergebleven regio's komt in het 
oorspronkelijke verdrag niet voor. In de slotresolutie wordt, geheel in lijn met het denken 
van Mansholt, het verband tussen prijsbeleid en structuurbeleid benadrukt: "Er dient een 
nauw verband tussen het beleid inzake onderlinge structuuraanpassing en het 
marktbeleid te worden gelegd; de onderlinge structuuraanpassing dient bij te dragen tot 
het dichter bij elkaar brengen van de kostprijzen en een rationele oriëntering van de 
productie; het marktbeleid dient op zodanige wijze te worden gevoerd dat de verhoging 
van de productiviteit wordt bevorderd." ("Documenten", p. 244). Van dit integrale beleid 
is tot het midden van de jaren tachtig maar weinig terecht gekomen. 
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BIJLAGE 3 Budgeteffect van inkomenstoeslagen 

Deze bijlage geeft een getallenvoorbeeld voor het berekenen van het effect voor het 
overheidsbudget bij een overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen, 
gestoeld op de situatie in 1992/93 voor tarwe. Doorgerekend wordt het effect van een 
prijsdaling in de EU tot het niveau van de wereldmarktprijs, onder gelijktijdige 
compensatie van het inkomensverlies van de EU-landbouw door middel van directe 
inkomenstoeslagen. Dat wil zeggen, een verlaging tot de wereldmarktprijs die ontstaat 
als de export door de Eu verminderd wordt als gevolg van de prijsdaling. 

Uitgegaan wordt van twee landen: EU en wereld (dus exclusief EU, maar inclusief de 
export van de EU naar de wereld (eventueel de import uit de wereld). 
Aangenomen wordt dat alle vraag- en aanbodcurves voor tarwe een constante 
prijselasticiteit hebben. 

Een aantal variabelen is als exogeen beschouwd (maar overigens eenvoudig te wijzigen): 
Prijs EU = Peu = 190 ECU/ton 
Aanbod EU bij prijsniveau Peu = Qaeupeu = 73 min. ton 
Vraag EU bij prijsniveau Peu = Qveupeu = 55 min. ton 
Prijs wereldmarkt bij het huidige prijsondersteuningsbeleid in de EU = Pw = 90 ECU/ton 
Aanbod en vraag op wereldmarkt bij Pw = 125 
Aanbodelasticiteit EU = Eaeu 
Aanbodelasticiteit wereld = Eaw 
Vraagelasticiteit EU = Eveu 
Vraagelasticiteit wereld = Evw 
Prijs wereldmarkt bij verlaging prijs EU tot wereldmarktniveau = Pwe 

In figuur B3.1 is de situatie in de EU weergegeven. Figuur B3.2 geeft de situatie op de 
wereldmarkt weer die ontstaat als de EU de ondersteuning voor tarwe verminderd. In dat 
geval neemt de export uit de EU naar de wereldmarkt af, met als gevolg dat de 
aanbodcurve van de wereld naar links verschuift. 
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Figuur B3.1 De marktsituatie in de EU 
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Figuur B3.2 Situatie op de wereldmarkt voor en na prijsverlaging in 
de EU 
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We nemen dus aan dat bij een via prijsondersteuning te bereiken Peu van 190 ECU/ton 
het wereldmarktprijspeil op 90 ECU/ton ligt, bij een EU-export van 18 min. ton. 

Als via prijsdaling in de EU tot wereldmarktniveau, gekoppeld aan inkomenstoeslagen 
het producentensurplus van tarwetelers in de EU op niveau gehouden wordt, dan neemt 
het aanbod (door de EU) op de wereldmarkt af, en neemt de wereldmarktprijs toe, tot 
Pwe. 
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Producentensurplus bij prijsondersteuning Peu-Pwe: A+B+C 
Kosten voor de overheid bij prijsondersteuning: B+C+D+E+F+G 
Kosten voor de overheid bij inkomenstoeslagen: A+B+C 
Kostennadeel bij inkomenstoeslag: +A-D-E-F-G. 

Bij aanbodelasticiteiten voor EU en wereld van 0,2, een vraagelasticiteit in de wereld van 
-0,2 en een vraagelasticiteit in de EU van -0,5 leidt dit tot een Pwe van 114. Dat 
resulteert in: 
A: 4191 min. ECU 
D: 223 min. ECU 
E+F+G: 428 min. ECU 
Totaal kostennadeel: 3540 min. ECU. 

Bij de gehanteerde vooronderstellingen is er dus een kostennadeel voor de overheid bij 
een overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen ter grootte van ruim 3,5 
mid. ECU (per jaar). 

De uitkomst is afhankelijk van de vigerende aanbodelasticiteiten. Een belangrijke vraag 
is dus hoe groot de elasticiteiten in werkelijkheid zijn. Als we tarwe hanteren als een 
benadering van de effecten voor granen totaal, dan zullen dus de elasticiteiten van granen 
totaal gebruikt moeten worden. De vraagelasticiteit voor graan ligt in de EU wellicht wat 
hoger dan in de wereld als gevolg van de mogelijkheid graansubstituten uit het veevoer 
te verdringen. Voor de EU ligt de aanbodelasticiteit waarschijnlijk tussen de 0,2 (Oskam 
en Vermuë, 1992) en 0,5 (zie Blom, 1995, tabel 6.15). Als we deze range ook voor de 
wereldmarkt hanteren, dan komen we voor tarwe op een kostennadeel bij de overgang 
van prijsondersteuning naar inkomenssteun van 2 - 4 mld. ECU (zie tabel B3.1). Bij een 
graanproductie die ongeveer 2,5 maal die van tarwe is, gaat het dan voor granen totaal 
om 5 - 10 mld. ECU extra kosten. Binnen dit voorbeeld kan vastgesteld worden dat de 
overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen aanzienlijke extra uitgaven 
voor het Brusselse budget oplevert. Die uitgaven liggen feitelijk lager dan hier berekend 
omdat in de MacSharry-besluiten de prijzen niet tot wereldmarktniveau, maar minder, 
verlaagd zijn. De consequentie is dat weliswaar middelen nodig blijven voor 
gesubsidieerde export, maar dat met een lagere inkomenstoeslag volstaan kan worden. 
Ook is niet tot volledige compensatie overgegaan (dus minder dan A+B+C), en is tot 
additionele maatregelen in de sfeer van braaklegging besloten. 
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Tabel B3.1 Kostennadeel voor de overheid bij overgang van prijsondersteuning naar 
inkomenstoeslagen, bij gelijk producentensurplus, voor granen (min ECU 
per jaar) (vraagelasticiteit wereld: -0,2) 

Eaeu 

Eveu 
0,2 

-0,5 
0,5 

-0,5 

0,2 

-0,5 

0,2 

-0,2 
Eaw 

Pwe (ECU/ton) 

kostennadeel overheid (min ECU) 

0,2 

114 

3540 

0,5 
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2247 

0,5 

122 

-2980 

0,2 

107 

-3974 
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BIJLAGE 4 Berekening van de herverdelingseffecten conform Verhoef 

Een procedure om de herverdelingsaspecten van het EU-landbouwbeleid over alle regio's 
en alle direct betrokken groepen in beeld te brengen is beschreven door Verhoef (1991), 
die zich op zijn beurt baseerde op Tarditi en Croci Angelini (1982). Het navolgende is 
ontleend aan Verhoef. 

De effecten van een bepaalde vorm van markt- en prijsbeleid bestaan uit prijs- en 
hoeveelheidseffecten. In de analyse van Verhoef blijven de hoeveelheidseffecten buiten 
beschouwing: slechts de directe welvaartsverandering als gevolg van een hogere prijs 
wordt bepaald. In feite bepaalt hij dus de welvaartseffecten bij een elasticiteit van nul. 
Dat betekent dat uitgegaan wordt van verticale vraag- en aanbodcurves. In termen van de 
standaard welvaartseconomische analyse van landbouwbeleid (zie bijvoorbeeld Meester 
(1979) betekent een en ander dat de "driehoekjes" verwaarloosd worden. In het geval van 
de markt voor landbouwproducten heeft die beperking relatief kleine gevolgen, omdat de 
vraag- en aanbodelasticiteiten, zeker voor geaggregeerde productgroepen, klein zijn. 

Het resultaat van het landbouwbeleid bestaat dan uit drie componenten: de 
toegenomen ontvangsten van producenten, de toegenomen uitgaven voor voedings
middelen van consumenten en de regionale bijdrage aan het overheidsbudget waaruit de 
exportsubsidies betaald worden. In formule 

FR=X{(PEi-Pwoi)*QAiR-(PEi-Pwoi)*QviR}-BR 

met FR = netto financieel resultaat voor regio R 
PEi = EU-prijs voor product i 
P w o i = wereldmarktevenwichtspr i j s voor i 
QASR = geproduceerde hoeveelheid van i in R 
QviR = geconsumeerde hoeveelheid van i in R 
BR = belastingbijdrage van R aan het landbouwbeleid 

Aan deze benadering liggen een aantal belangrijke aannames ten grondslag. Een 
aanname is dat er geen prijsverschil bestaat tussen regio's. In de praktijk bestaan er echter 
grote regionale prijsverschillen. Tussen de lidstaten varieerde de melkprijs in 1990, bij 
3,7% vet van 24,92 E C U per 100 kg in Groot-Brittannië tot 39,35 E C U in Italië 
(Eurostat, Agricultural Prices 1992/2, p . 183). Binnen de lidstaten komen eveneens 
verschillen voor. Deze prijsverschillen hebben te maken met het bestaan van groene 
koersen (alleen voor verschillen tussen lidstaten), transportkosten, efficiëntie van 
verwerking en handel en regionale zelfvoorzieningsniveaus. Voor ons doel is overigens 
slechts interessant dat deel van het prijsverschil dat door het beleid beïnvloed wordt. 
Omdat het beleid in de praktijk invloed heeft op de regionale productie-omvang, spelen 
de voorgaande elementen wel degelijk een rol. 

Een ongeveer even rigide aanname is dat er geen prijsverschil bestaat tussen 
producenten en consumenten. In de praktijk is ook dit verschil aanzienlijk. D e stap van 
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producent naar consument omvat handelsmarges en verwerkings- en opslagkosten. 

Voor het schatten van de bijdrage van de regio's aan het beleid is onderscheid gemaakt 
tussen de BTW/BNP-bijdrage en de inkomsten uit uitvoerheffingen op andere producten 
dan landbouwproducten. De eigen middelen uit de BTW/BNP-bijdragen zijn over de 
regio's verdeeld op basis van het regionaal besteedbaar inkomen. De invoerheffingen zijn 
behandeld als prijsverhogingen van de regionale importen. Aangenomen is dat er een 
vaste verhouding bestaat tussen de omvang van de importen en het bruto regionale 
product. In lijn daarmee is het totale bedrag aan eigen middelen uit invoerheffingen over 
de regio's verdeeld op basis van de bruto regionale producten. 
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BIJLAGE 5 Platteland 

1 Wat is platteland 

Om aan te geven dat de term platteland met veel problemen omgeven is, besteden we er 
hier nadere aandacht aan. Hoewel een ieder wel een beeld heeft van wat platteland is, is 
het uitermate lastig de term te operationaliseren. In de woorden van Hodge (1986, p.271-
272): "Any attempt to (...) (define the term rural) is likely to be doomed to failure. The 
transition from urban to rural is a gradual, although not necessarily even one, whereby a 
range of characteristics which could be unambiguously associated with urban areas (high 
population density, lack of primary occupations and land uses) are modified towards 
another extreme associated with rural areas (...)." En zelfs deze vage aanduiding van wat 
platteland is, lijkt nog rijkelijk beperkt, omdat het zeer de vraag is of een aanzienlijk 
aandeel primary occupation' in de werkgelegenheidsstructuur wel zo'n noodzakelijke 
voorwaarde moet zijn. Met name is Noordwest-Europa zijn heel wat gebieden die door 
velen als platteland aangeduid zouden worden, terwijl het aandeel van landbouw en 
bosbouw in de lokale economie maar zeer beperkt is, terwijl de dienstensector prominent 
aanwezig is. Zo is voor Nederland vastgesteld dat in 1989-91 ruim 20% van alle investe
ringen in de gebieden buiten de steden en de grotere plaatsen plaatsvinden. Slechts 23% 
van alle investeringen in die gebieden gebeuren in de landbouwsector (Sijtsma en 
Strijker, 1994b; Strijker en Sijtsma, 1996). Voor het gegenereerde inkomen en de 
werkgelegenheid zijn vergelijkbare cijfers bekend, terwijl voor het besteedbaar inkomen 
het cijfer aanzienlijk lager ligt: maximaal ongeveer 15% (Strijker, 1999). Voor wat 
grotere plattelandsgebieden, waarin zich ook verzorgingscentra bevinden, ligt het 
aandeel van de landbouw in het gegenereerde inkomen nog lager (Oosterhaven et al., 
1991, p. 50, waarin wordt vastgesteld dat de agrarische werkgelegenheid in procenten 
van het totaal, in de gebieden Veenkoloniën en Noordelijk Kleigebied rond de tien 
procent ligt; het aandeel in het inkomen ligt daar vrijwel zeker nog iets onder). Ook blijkt 
dat dit beeld niet wezenlijk verandert als toelevering en verwerking mede in de 
beschouwing betrokken worden. Weliswaar neemt het aandeel van de landbouw in de 
economie dan toe, maar toelevering en verwerking is vooral geconcentreerd in de grotere 
kernen, en niet in het daarbuiten gelegen landelijk gebied. Ditzelfde fenomeen is voor 
Nederland als geheel ook vastgesteld in Strijker (1999). 

Een tweede element van de omschrijving van Hodge is de bevolkingsdichtheid. Bij 
het bepalen van de bevolkingsdichtheid van een gebied spelen de omvang van het 
betreffende gebied en de homogeniteit ervan een voorname rol. De gemiddelde bevol
kingsdichtheid van Australië maakt dit werelddeel ongetwijfeld ruraal, terwijl er toch 
gebieden met een puur stedelijk karakter in voor komen. Precies hetzelfde probleem doet 
zich voor bij het element 'aandeel primair grondgebruik'. 

De tamelijk ruime omschrijving van platteland door Hodge is daarmee zo ruim 
geworden dat de vraag opdoemt of er wel zo iets bestaat als platteland. Copp (1972, 
p. 519) formuleert daarop een duidelijk antwoord: "There is no rural society and there is 
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no rural economy. It is merely our analytical distinction, our rhetorical device." Hij 
wordt in deze opvatting ondersteund door de toonaangevende plattelandssociologen 
Newby en Büttel (1980), die de term ruraal omschrijven als louter een geografische 
uitdrukking. Een uitdrukking, geen definitie. Die uitdrukking kan overigens ingevuld 
worden vanuit meerdere facetten van het platteland. 

Terugkerende elementen in omschrijvingen van platteland zijn veelal in te delen in één 
van de volgende dimensies (Burie 1966, Dieleman et al. 1981, CBS 1983, Van den Berg 
étal. 1996)105: 
1. morfologische dimensie 
- de uiterlijke verschijningsvorm, zoals verstening of groene gebieden; 
2. functionele dimensie 
- de mate waarin rurale functies voorkomen, zoals de landbouwfunctie of de 

natuurfunctie; 
3. culturele of mentale dimensie 
- waarin het gedragspatroon en de mentaliteit van de bevolking centraal staat, zoals een 

ingetogen levensstijl of de frequentie van sociale contacten. 

De landelijkheid van een gebied kan omschreven worden op basis van één of meer van 
deze dimensies. Een voorbeeld van een één-dimensionale omschrijving is de indeling 
van Nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsklasse zoals gebruikt door het CBS sinds 
1992. Alleen de morfologische dimensie speelt hierin een rol. Dit blijkt uit het enige 
criterium waar de indeling op gebaseerd is, namelijk de gemiddelde omge-
vingsadressendichtheid per gemeente. De OECD-indeling van regio's naar de mate van 
ruraliteit (zie hierna) is eveneens op één karakteristiek van de regio's gebaseerd: de 
bevolkingsdichtheid. Bevolkingsdichtheid sluit als zodanig niet aan op de hiervoor 
beschreven dimensies. Bevolkingsdichtheid komt nog het dichtst bij de morfologische 
dimensie, in de zin dat een gebied met een lage bevolkingsdichtheid over het algemeen 
een uiterlijke verschijningsvorm zal hebben met veel ruimte, veel groen en weinig 
gebouwen. De activiteiten van de bevolking en bijvoorbeeld het ruimtelijk beleid hebben 
echter ook invloed op de verschijningsvorm. Met de culturele en functionele dimensies 
van platteland heeft bevolkingsdichtheid maar weinig raakvlak. Dat in het OECD-
onderzoek toch de variabele bevolkingsdichtheid gebruikt wordt om de mate van 

Soms worden de aspecten van het begrip "platteland" ook op andere wijzen gerangschikt. 
Zo worden in Terluin (1991, p. 9) de begrippen functioneel, territoriaal en constructivistisch 
opgevoerd. "Constructivistisch" houdt in dit verband in dat het gaat om het beeld dat mensen 
van het platteland hebben (de sociale constructie). In dat beeld zullen functionele, 
morfologische en culturele elementen een plaats hebben. Met het begrip "territoriaal" wordt een 
element toegevoegd: platteland is een aaneengesloten gebied, met een min of meer 
eigenstandige economie en een lage bevolkingsdichtheid. Platteland is dan in feite een dun 
bevolkt arbeidsmarktgebied. Deze benadering wordt hier niet gebruikt, omdat ze resulteert in 
heterogene gebieden, met een urbaan en een ruraal deel. Deze benadering leidt er ook toe dat een 
gebied als de EU min of meer automatisch voor een groot deel uit plattelandsgebied bestaat. 
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stedelijkheid van een regio vast te leggen heeft dan ook vooral een practische reden. 
Voor vrijwel elk gebied en op elk schaalniveau is de bevolkingsdichtheid bekend, en dat 
is niet zonder meer het geval voor andere variabelen die beter aansluiten op de genoemde 
dimensies. 

Wanneer naar meerdere dimensies wordt gekeken spreken we van een multi-dimen-
sionale omschrijving. Bij een dergelijke omschrijving zullen op een of andere manier 
gewichten en prioriteiten toegekend worden aan de dimensies. De typologie van 
Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad (in gebruik geweest bij het CBS van 1947 
tot 1992) is een voorbeeld van een multi-dimensionale invulling van de landelijkheid van 
een gebied. Deze indeling was namelijk gebaseerd op het percentage mannelijke 
agrarische beroepsbevolking (een functionele indicator), op het inwonertal van de 
grootste woonkern (een morfologische indicator) en op de verhouding tussen autochtone 
en allochtone bewoners of woonforensen (een culturele indicator). De hierna te 
behandelen indeling van Europese regio's naar bevolkingsdichtheid en aandeel van de 
landbouw in de werkgelegenheid heeft twee dimensies. Bevolkingsdichtheid is daarin te 
beschouwen als een benadering van de morfologische dimensie, en het aandeel 
landbouw als benadering van de functionele dimensie. 

In Europees beleidsverband is er weinig helderheid over wat platteland is. De Raad van 
Europa (Doe. 7507, 20 maart 1996) definieert platteland als volgt: "For the purpose of 
this Charter (European Charter for Rural Areas), the term "rural area" denotes a stretch 
of inland or coastal countryside, including small towns and villages, where the main part 
of the area is used for: 
- agriculture, forestry, aquaculture and fisheries; 
- economic and cultural activities of country-dwellers (crafts, industry, services, etc.); 
- non-urban recreation and leisure areas [or natural reserves]; 
- other purposes, such as for housing. 
The agricultural (...) and non-agricultural parts of a rural area form a whole distin
guishable from an urban area, which is characterised by a high concentration of 
inhabitants and of vertical or horizontal structures." 

Deze omschrijving heeft een sterk territoriale inslag. Een belangrijke vaststelling is dat 
dorpen en ook steden onderdeel van het platteland uit kunnen maken. Op basis van deze 
omschrijving is het niet verwonderlijk dat de Raad van Europa concludeert dat 85% van 
de oppervlakte van Europa platteland is, waar meer dan de helft van de bevolking woont 
(op.cit., p. 1). Deze zeer ruime omschrijving van platteland lijkt vooral ingegeven te zijn 
door politieke oogmerken. Door het grootste deel van de EU als platteland te 
omschrijven, kan een groot deel profiteren van maatregelen in het kader van het 
plattelandsbeleid. 

Elke omschrijving van wat platteland is, is afhankelijk van het doel dat nagestreefd 
wordt. In het geval van de Raad gaat het om het ontwikkelen van beleid om het platte-
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land te versterken. Letterlijk: "The sustainable exploitation of the resources of the 
European countryside must be stimulated by giving rural development a new political 
framework." 

De aanbevelingen die er uit volgen hebben betrekking op de landbouw (onder meer 
een voldoende voedselvoorziening, een paritair inkomen voor boeren en hun gezinnen, 
een duurzame productiewijze), midden- en kleinbedrijf, recreatie, ecologische en socio-
culturele aspecten. Daarmee komen naast de functionele dimensie van het platteland, ook 
de morfologische en culturele dimensie in beeld. Toch staat de landbouw zeer centraal in 
het Charter. Daaruit blijkt een nauw verband tussen landbouwbeleid en plattelandsbeleid. 
De grote nadruk op landbouw als factor in het landelijk gebied is ook terug te vinden in 
de Verklaring van Cork (1996). Deze Verklaring was het resultaat van de Europese 
Conferentie over Plattelandsontwikkeling. De Conferentie was bijeengeroepen door 
Fischler, de commissaris voor landbouw binnen de Europese Commissie. 
Het is vanuit deze optiek dan ook niet verwonderlijk dat de ombouw in de EU van 
landbouwbeleid naar plattelandsbeleid zich zonder veel politieke problemen voltrekt. De 
landbouwsector blijft immers verzekerd van grote financiële aandacht. 

2 Operationalisatie van plattelandsregio's 

Een belangrijke vraag bij de operationalisatie van plattelandsregio's is, op welk 
aggregatieniveau gebieden onderscheiden moeten worden. In aansluiting op de hiervoor 
gegeven omschrijvingen van platteland zou het moeten gaan om gebieden die 
functioneel, morfologisch of cultureel als ruraal beschouwd kunnen worden. Bij de 
functionele dimensie gaat het dan vooral om het landelijk gebied, zonder grotere 
bevolkingsconcentraties. Kleine steden waar plattelandsfuncties (zoals agro-industriële 
bedrijven) een belangrijke rol spelen, kunnen tot dat gebied gerekend worden. Grote 
steden moeten bij deze insteek niet tot het platteland gerekend worden. De feitelijke 
invulling van de door de OECD ontwikkelde indeling komt waarschijnlijk redelijk 
overeen met deze ingang. Als de morfologische dimensie centraal gesteld wordt, moeten 
bebouwingsconcentraties niet tot het platteland gerekend worden. Een operationalisatie 
van deze gedachtengang is voor Nederland ontwikkeld in Sijtsma en Strijker (1994b). 
Als de culturele dimensie gevolgd wordt kunnen stadjes en steden wel degelijk onderdeel 
van het platteland zijn, namelijk voorzover in die bebouwingsconcentraties de culturele 
aspecten die met platteland verbonden zijn, een belangrijke rol spelen. In de praktijk zal 
dat betekenen dat kleinere plaatsen wel, en grotere steden niet tot het platteland gerekend 
moeten worden. Deze invulling lijkt sterk op die waarbij de morfologische dimensie 
centraal staat. 

De regionale indeling van de EU zoals in de voorliggende studie gehanteerd is sluit in 
het geheel niet aan op het voorgaande. De regio's op NUTS-II niveau zijn daarvoor te 
groot; ze bevatten vrijwel altijd grotere steden. De economische karakteristieken van die 
regio's (zoals de sectorstructuur) zal voor een deel, en wellicht voor een groot deel, door 
het stedelijk gebied bepaald worden. De landbouwsector zal dan in termen van 
toegevoegde waarde, inkomen en werkgelegenheid veelal een bescheiden rol spelen. 
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3 Bevolkingsdichtheid en werkgelegenheid in de EU 

Al opgemerkt is dat praktische dataproblemen er toe leiden dat plattelandsgebieden, 
althans op een laag aggregatieniveau, maar zeer ten dele apart onderscheiden kunnen 
worden. Ook is vastgesteld dat het begrip 'platteland' tamelijk vaag is. Toch is het zinvol 
de criteria die met het begrip 'platteland' verbonden worden voor het onderzoeksgebied te 
operationaliseren. Daarbij beperkten we ons tot de EU-10 en tot het eerder vermelde 
aggregatieniveau NUTS II-min. Op het betreffende aggregatieniveau is het zinloos 
geavanceerde technieken te gebruiken om tot een volledig onderbouwde classificatie te 
komen, omdat het heterogene administratieve regio's betreft. 

In figuur B5.1 is voor de 113 regio's van de EU-10 de bevolkingsdichtheid (gemeten 
in het gemiddeld aantal inwoners per km) en het aandeel van de landbouw in de 
regionale werkgelegenheid (in procenten, in 1985) tegen elkaar afgezet. In de figuur 
tekenen zich drie groepen regio's af: 
- met een lage bevolkingsdichtheid en een aanzienlijk aandeel van de landbouw in de 

totale werkgelegenheid (A); 
- met een lage bevolkingsdichtheid en een beperkte landbouwsector (B); 
- met een hoge dichtheid en een beperkt aandeel van de landbouwsector (C). 
Voor wat het aandeel van de landbouw in de werkgelegenheid betreft tekent zich min of 
meer duidelijk een tweedeling af, met een aandeel van ongeveer 7% als scheidingslijn. 
De bevolkingsdichtheid laat geen duidelijk onderscheid in twee groepen zien. Als we een 
grens trekken bij 200 inwoners per km houden we drie groepen over. 
De drie groepen kunnen als volgt getypeerd worden: 

groep A: klassiek rurale regio's; 
groep B: modern rurale regio's; 
groep C: verstedelijkte regio's. 

De overblijvende regio's zijn beperkt in aantal en worden gekarakteriseerd door een hoge 
bevolkingsdichtheid en desondanks een belangrijke landbouwsector. De laatste groep 
wordt ook als stedelijk gezien en bij groep C gevoegd. 

De typering is gebaseerd op de gedachte dat de landbouwsector in een zich ontwik
kelende economie sterk aan belang inboet. In de post-industriële samenleving is de 
landbouwsector - ook op het platteland - een sector met slechts een beperkt economisch 
belang. 
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Figuur B5.1 113 regio's EG-10 naar bevolkingsdichtheid en aandeel van de landbouw 
in de werkgelegenheid, 1985 

E 
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_i_ 

2 7 12 17 22 27 
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Kaart B5.1 Geografische locatie van drie groepen regio 's EG-10 

type regio 
stedelijk 
klassiek ruraal 
modern ruraal 
rest 

Kaart B5.1 geeft de geografische locatie van de drie groepen regio's. De ligging van de 
als 'stedelijk' aangemerkte regio's is weinig verrassend. Het betreft onder meer het zuiden 
en midden van Engeland, delen van Midden- en Zuid-Duitsland, de omgeving van 
Milaan, Rome, Parijs, Kopenhagen en grote delen van Nederland en België. De drie 
regio's in de restcategorie, die hierbij gevoegd worden, zijn Campania (Napels e.o.), 
Veneto (Venetië, Padua) en Mittelfranken (Ansbach). De klassiek rurale regio's liggen 
verspreid over de EU van Noord-Duitsland en Noord-Nederland via Ierland en Frankrijk, 
tot Zuid-Italië en Griekenland. De laatste categorie, rurale gebieden met een toch maar 
beperkte landbouwsector zijn vooral te vinden in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, 
het Frans-Duitse en het Frans-Italiaanse grensgebied. 

4 OECD-indeling 

De OECD heeft in 1994 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de mogelijk
heid indicatoren voor ruraliteit te ontwikkeling voor het afbakenen van 
plattelandsgebieden voor beleidsdoeleinden (OECD, 1994). Uitgangspunt van de 
indeling is een tweedeling van administratief-geografische eenheden op het niveau van 
gemeenten in rural of non-rural. Enige indicator daarvoor is bevolkingsdichtheid, 150 per 
vierkante kilometer voor alle OECD-landen behalve Japan, waar 500 gehanteerd is. 
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Vervolgens zijn de gemeenten tot regio's geaggregeerd. Een regio is "predominantly 
rural" als meer dan 50% van de totale bevolking in rurale gemeenten woont. Er is sprake 
van "significantly rural" als 15 tot 50% van de bevolking in rurale gemeenten woont, en 
van "predominantly urban" als minder dan 15% in rurale gemeenten woont. 

Hoewel de OECD-indicator in essentie enkel gebaseerd is op bevolkingsdichtheid, 
waarvan we aangegeven hebben dat er geen volledige aansluiting is bij de dimensies van 
het platteland, blijkt het eindresultaat voor de OECD toch een indeling op te leveren die 
onderscheidend is voor verschillende variabelen die van belang geacht kunnen worden 
binnen het begrip platteland. Hoewel er te veel gegevens ontbreken om OECD-totalen 
vast te stellen, is wel duidelijk het aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid 
in de stedelijke gebieden veel lager is dan in de rurale gebieden. Ook is dat aandeel in de 
meest rurale gebieden hoger dan in de minder rurale gebieden. Voor de ontwikkeling van 
de bevolkingsomvang in de periode 1980-1988 komt hetzelfde patroon naar voren. 

Er zijn op dit geaggregeerde niveau echter andere variabelen die een minder 
eenduidig beeld opleveren. Zo is voor netto migratie, arbeidsparticipatie, groei van de 
werkgelegenheid en omvang van de werkloosheid de positie van de meer rurale regio's 
niet eenduidig afwijkend van die van de urbane gebieden. Dit geeft aan dat de definitie 
van plattelandsgebieden door de OECD niet in de haak is, ofwel dat plattelandsgebieden 
zich eigenlijk niet goed onderscheiden van urbane gebieden op het vlak van algemene 
economische indicatoren. In een deel van de EU is vooral dat laatste het geval. Daar 
komt nog bij dat het zeer de vraag is of de vaak genoemde problemen van plattelandsge
bieden (vergrijzing, slecht of niet bereikbare voorzieningen, werkloosheid, leegloop) niet 
sterk overschat worden. In een recent onderzoek naar de toestand op het platteland in 
Nederland is er in elk geval weinig van terug te vinden (Strijker, 1999). 

Als de hier gestelde vraagtekens bij de plattelandsproblematiek in met name het 
noordwesten van de EU terecht zijn, dan komt de huidige ombouw van het EU-
landbouwbeleid in EU-plattelandsbeleid in een merkwaardig daglicht te staan. Soms 
wordt er op gewezen dat de ombouw bedoeld is om publieke middelen die tot op heden 
ten bate van de landbouwsector aangewend worden, onder een ander vlag te blijven 
verstrekken. Als dat klopt, en de plattelandsproblemen blijken deels afwezig, dan zal 
maatschappelijke druk vroeg of laag een dergelijke aanwending van middelen blokkeren. 
En als er toch serieuze plattelandsproblemen bestaan waarvoor omvangrijke middelen 
aangewend moeten worden, dan zal daarvan voor de landbouw slechts een beperkt deel 
gebruikt kunnen worden, omdat, zoals al opgemerkt, het aandeel van de landbouw in de 
plattelandseconomie van het noordwesten van de EU slechts beperkt van omvang is. 
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BIJLAGE 6 Ontstaan en ontwikkeling van het agromonetaire stelsel 

Het ontstaan van het agromonetaire stelsel is nauw verbonden met het markt- en prijsbe
leid. De richtprijzen en daarvan afgeleide interventieprijzen en de andere institutionele 
prijzen, worden vastgesteld in ECU. De prijzen worden vervolgens omgerekend naar 
nationale munt. In eerste instantie was de omrekeningskoers gelijk aan de normale koers, 
waarbij overigens de voorloper van de ECU, de Rekeneenheid (RE), de basis vormde. 
Deze Rekeneenheid was gekoppeld aan de Dollar. 

Onder een stelsel van vaste, onveranderlijke wisselkoersen werkte dit systeem 
feilloos . De omrekening van de gemeenschappelijke prijzen, vastgesteld in RE, in 
nationale valuta gebeurde via de officiële, bij het IMF aangemelde pariteiten. De 
werkelijke waarde van de nationale munten werd via interventie door de Centrale 
Banken binnen een nauwe bandbreedte rond de officiële pariteit gehouden. Dit 
betekende dat de gemeenschappelijke prijzen voor landbouwproducten in nationale 
valuta tussen de verschillende landen iets konden schommelen, maar deze schomme
lingen waren zo klein dat het systeem hierdoor niet verstoord werd (ISEI, 1979, p. 5). 
Reeds een jaar nadat in 1968 de overgangsfase van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid beëindigd was, begon het stelsel van vaste wisselkoersen te wankelen. 
In 1969 werd besloten tot devaluatie van de Franse Franc met 11,11%. Deze devaluatie 
zou zonder tegenmaatregelen twee gevolgen via het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
hebben. In de eerste plaats zouden de prijzen voor de Franse producenten van 
marktordeningsproducten, waarvan de prijzen zich op het interventieniveau bevonden, 
direct met 12,5% stijgen'7. Het tweede gevolg zou zijn dat de consumentenprijzen voor 
voedingsmiddelen zouden stijgen . Een dergelijke inflatoire impuls werd door de Franse 
regering zeer ongewenst geacht. Om met name dit tweede effect tegen te gaan werd 
besloten voor omrekeningen in het kader van het markt- en prijsbeleid voorlopig de oude 
ruilverhouding te handhaven. Daarmee ontstonden twee verschillende koersen naast 
elkaar: een normale (nieuwe) koers en een oude koers voor landbouwproducten (de 
groene koers). Zonder aansluitende maatregelen zou dit stelsel van twee koersen via het 
vrije handelsverkeer van landbouwproducten voor het ontstaan van ongewenste handels
stromen en omvangrijke interventies zorgen. Een Franse producent zou zijn producten 

106 Voor een uitgebreide beschrijving van het oorspronkelijke systeem zie Harris et al. (1983), 
hoofdstuk 8, en voor de latere aanpassingen en afbouw van het stelsel Silvis (1998). 

107 Prijsverandering in procenten: 1 x 100 = 12,5. 
[100-11,11 J 

108 Deze stijging zou overigens aanmerkelijk kleiner zijn dan 12,5% omdat voor de meeste 
voedingsmiddelen de grondstoffen maar een klein gedeelte van de totale kosten vormen (zie ook 
De Bont, 1997). 

105 Ook voor 1969 bestonden al twee koersen naast elkaar. Feitelijk vielen deze twee koersen 
echter vrijwel samen. 
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namelijk in een andere lidstaat ter interventie aan kunnen bieden, daarmee bijvoorbeeld 
de ongewijzigde hoeveelheid Duitse Marken of Belgische Francs kunnen ontvangen, om 
deze Duitse Marken of Belgische Francs tegen de nieuwe ("gunstige") koers in Franse 
Francs om te wisselen, op die wijze alsnog het koersverschil tussen normale en groene 
koers van de Franse Franc incasserend. Om dergelijke ongewenste transacties te 
voorkomen was het noodzakelijk aan de Franse grens een heffing op de export van 
landbouwproducten te leggen ter grootte van het verschil tussen de normale en de groene 
koers van de Franse Franc. Omgekeerd was een subsidie van gelijke omvang 
noodzakelijk op importen in Frankrijk. Immers, zonder subsidie zou het voor een 
buitenlandse exporteur vrijwel onmogelijk zijn aan de Franse markt te leveren. 

Het instellen van deze heffingen en restituties, oftewel Monetaire Compenserende 
Bedragen, was niet alleen noodzakelijk aan de binnengrenzen van de Gemeenschap. 
Doordat heffingen en restituties op transacties met niet-EU-landen in RE zijn uitgedrukt, 
heeft koerswijziging van de RE invloed op de uiteindelijke export- of importprijs, 
gemeten in nationale munt, in het handelsverkeer met derde landen. Om ongewenste 
handelsverschuivingen te voorkomen, waren ook bij dergelijke transacties mcb's 
noodzakelijk. Het instellen van heffingen en restituties kon niet beperkt blijven tot basis
landbouwproducten. Om scheeftrekking in de internationale handel te voorkomen moest 
ook correctie plaatsvinden voor verwerkte producten, op basis van het aandeel 
marktordeningsproduct in de grondstoffen. 

Kort na de onrust rond de Franse Franc revalueerde de Duitse Mark. De tegengestelde 
gevolgen dreigden: lagere prijzen voor de boeren en de consumenten. Het laatste was 
niet bezwaarlijk, het eerste werd door de Duitse regering gezien de inkomenssituatie in 
de Duitse landbouw onaanvaardbaar geacht. Ook nu werd als antwoord de oude koers 
voor transacties in het kader van het markt- en prijsbeleid gehandhaafd. Dit veroorzaakte 
weer instelling van mcb's, nu echter positieve, ofwel subsidie bij export uit West-
Duitsland en heffing bij invoer in dat land. 

Het hanteren van groene koersen betekende vooreerst het einde van een gemeen
schappelijke markt voor landbouwproducten met een uniform prijsniveau en van de vrije 
handel in landbouwproducten tussen lidstaten. Deze situatie was weliswaar zeer 
ongewenst, maar bij de valuta-onrust van 1969 ging men er algemeen van uit dat deze 
een incidenteel karakter had. De verordening waarbij de Franse mcb's ingesteld werden 
(Vo 1586/96) was gebaseerd op art. 103 van het Verdrag. Dit artikel handelt over de 
gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek, waaruit af te leiden is dat mcb's als een 
tijdelijke conjunctuurpolitieke maatregel gezien werden. De verordening bevatte, naast 
voorschriften voor het instellen van mcb's, ook een regeling voor de afbouw van de 
ingestelde mcb's. De instelling van mcb's wegens de revaluatie van de Duitse Mark 
gebeurde op basis van artikel 226 van het Verdrag. Dit artikel gold alleen tijdens de 
overgangsperiode, welke liep tot 1 januari 1970, en maakte het mogelijk 
"vrijwaringsmaatregelen te nemen wegens ernstige en mogelijk aanhoudende 
moeilijkheden in een sector." 

De ingestelde mcb's werden aan het eind van de overgangsperiode, dat wil zeggen 
reeds na enkele maanden, te niet gedaan. Wel kreeg West-Duitsland het recht nog een 
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aantal jaren binnenlands ondersteunende maatregelen op fiscaal gebied voor de 
landbouw in te stellen . 

Begin jaren zeventig bleek dat de valuta-onrust van 1969 geen incident was geweest. 
De instorting van het stelsel van Bretton Woods was het begin van een periode van 
doorlopende onrust en het einde van een periode van vaste koersverhoudingen. Voor 
vrijwel elke lidstaat ontstonden mcb's, in eerste instantie nog gebaseerd op artikel 103 
van het Verdrag (conjunctuurpolitieke maatregelen). Met Verordening 2746/72/EEC 
werd de basis verlegd naar de artikelen 28, 43 en 235, waarbij de laatste cruciaal was. In 
artikel 235 wordt namelijk de mogelijkheid geopend "passende maatregelen te nemen 
om een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken." De tijdelijkheid en 
het ad-hoc karakter van de mcb's werden daarmee losgelaten. 

Het doorknippen van de band tussen RE en US $ compliceerde de situatie nog 
enigszins doordat vanaf dat moment de Europese Ministerraad de waarde van de RE 
vastgestelde (eerst alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, later voor alle 
lidstaten). 

Het bestaan van mcb's vormde een doorbreking van het principe van vrije handel in 
landbouwproducten en voedingsmiddelen. De bedreiging voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid die uitging van het gebruik van groene koersen was voor de Commissie 
aanleiding regelmatig voorstellen tot afbraak te doen. Omdat groene koersen per saldo 
als nationaal beleidsinstrument fungeerden waren de lidstaten nauwelijks te vinden voor 
een algehele afbraak van het systeem, daartoe nog extra onder druk gezet door nationale 
belangengroepen, in het bijzonder de agrarische lobby, die uit was op het voorkomen van 
prijsdalingen. Volgens Sheehy (1984) werd daarom in de verschillende voorstellen van 
de Commissie op dit terrein uitgegaan van het in stand houden van het mcb-systeem als 
zodanig "(...) as its various proposals to deal with them concern their management rather 
than their abolition." 

Landen met positieve mcb's (subsidies op export en heffingen op import) voelden 
doorgaans weinig voor aanpassing van de groene koers, omdat ze voor hun boeren geen 
lagere landbouwprijzen wilden. Dit gold in het bijzonder voor de Bondsrepubliek. 
Afbraak van mcb's was politiek daarom slechts mogelijk in combinatie met de jaarlijkse 
prijsbesluiten. Landen met negatieve mcb's hadden veel minder bezwaar tegen 
afwaardering van hun groene koers. Een dergelijke actie deed hun interne 
landbouwprijzen immers stijgen. De hiervoor besproken devaluatie van de Franse Franc 
in 1969 waarbij negatieve mcb's ingesteld werden om de voedselprijzen in de hand te 
houden, is wat dat betreft een uitzondering op de regel. 

Afbraak van negatieve mcb's zonder gelijktijdige afbraak van positieve mcb's doet het 
gemiddelde EU-prijsniveau voor landbouwproducten stijgen. Een aantal aanpassingen 
van technische aard had overigens een enigszins dempende invloed op de omvang van de 

110 Deze ondersteuning beliep een lange periode. Pas in 1980 was de maatregel geheel afge
bouwd. De compensatie had deels de vorm van directe inkomenstoeslagen en deels van een 
verhoging van het BTW-forfait (Harris et al., 1983, p. 191). 
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mcb-percentages. Zo werden in 1975 franchises ingevoerd om niet langer het hele 
verschil tussen werkelijke en representatieve koers door een mcb op te hoeven vangen. 
Voor landen met positieve mcb's ging het voor de meeste producten om 1%, voor landen 
met negatieve mcb's om 1,5%. De franchises van beide typen lidstaten werken 
cumulatief. De Europese Rekenkamer constateerde in 1989 dat een systematische 
invloed van de franchises op de handelsstromen niet aan te tonen was. Wel constateerde 
ze dat in specifieke gevallen wel handelsverschuiving bij export naar derde landen 
optrad. Het ging dan met name om transport van Frankrijk naar Nederland, waarna in 
Nederland uitgeklaard werd. Dit was onder meer het geval voor granen en suiker (zie 
ook Von Cramon-Taubadel, 1990). 

Ook werden meermalen de coëfficiënten, waarmee de mcb's van niet-interventie-
producten afgeleid worden uit die van interventieproducten, bijgesteld. Mcb's voor 
dergelijke producten zijn noodzakelijk omdat voor de grondstoffen (m.n. veevoer) mcb's 
gelden. Toch konden dergelijke maatregelen niet leiden tot de algemene afschaffing van 
mcb's. 

In 1973 was besloten de landbouwkoers van de Rekeneenheid te koppelen aan de 
muntsoorten die gezamenlijk zweefden ten opzichte van de Dollar. Het effect was dat 
nauwelijks positieve mcb's ontstonden, maar des te grotere negatieve. Afbraak van 
negatieve mcb's is politiek doorgaans eenvoudig omdat het leidt tot prijsstijging in de 
betreffende lidstaat. Voor de Gemeenschap als geheel leidt afbraak van negatieve mcb's 
derhalve tot stijging van het gemiddelde prijspeil (zie Silvis, 1998, p. 80). Met de 
totstandkoming van het EMS in 1979 werd de ECU geïntroduceerd. De landbouwprijzen 
werden vanaf dat moment in ECU's vastgesteld. De Rekeneenheid was daarmee niet 
langer gekoppeld aan de sterkste munten, maar, gewogen, aan de gemiddelde waarde van 
alle deelnemende munten. 

De omvang van negatieve mcb's werd daarmee kleiner. De prijsverhogende werking 
door afbraak ervan nam daarmee af. Het ontstaan van moeilijk afbreekbare positieve 
mcb's werd er echter door bevorderd. In de doorlopende spanning tussen ongewenste 
hoge prijzen en ongewenste interne handelsbelemmering verschoof de nadruk dus meer 
naar het voorkomen van het eerste en dus het accepteren van handelsbelemmering. 

In 1984 werd een systeemwijziging doorgevoerd die een beweging terug betekende. 
De omrekeningen bleven in principe ongewijzigd, maar besloten werd niet langer de 
normale spilkoers van de ECU te gebruiken, doch een groene spilkoers: het switch-over 
mechanisme (zie Silvis, 1998, p. 81). Deze groene spilkoers lag hoger dan de normale 
spilkoers, waarmee in feite de afstand tot de sterke munten verkleind werd. Daarmee 
gingen positieve mcb's uit twee delen bestaan: de afstand tot de groene spilkoers en de 
afstand tussen groene en normale spilkoers. Potentiële positieve mcb's worden 
vervolgens omgezet in negatieve mcb's voor andere lidstaten. Het ontstaan van nieuwe 
positieve mcb's kan hiermee voorkomen worden. De afbraak van bestaande positieve 
mcb's werd door West-Duitsland geaccepteerd op voorwaarde van de mogelijkheid de 

Speciaal Verslag Nr. 1/89 van de Europese Rekenkamer over het agromonetaire stelsel, 
alsmede de antwoorden van de Europese Commissie (89/C128/01), p. 8. 
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landbouwsector nationaal te compenseren. Het voeren van de "eigen" landbouwbeleid 
werd daarmee verder gesanctioneerd, terwijl in andere landen variatie in het tempo van 
afbraak van negatieve mcb's diezelfde mogelijkheid biedt (Meester en Strijker, 1985, 
p.132). 

Door de rust in de internationale wisselkoersen kon in de periode 1984-1992 een 
groot deel van de bestaande mcb's afgebroken worden. Voorzover het afbraak van 
negatieve mcb's betrof betekende het een opwaartse druk op de landbouwprijzen. In 
1992 en 1995 ontstond weer grote onrust, met aanzienlijke verschillen tussen groene 
koersen als gevolg. Met het vooruitzicht van de komst van de EURO werd in die jaren 
vordering gemaakt met het vereenvoudigen van het agromonetaire systeem. Eind 1992 
werden de mcb's afgeschaft, noodgedwongen omdat de interne markt er voor zorgde dat 
de grenscontroles aan de binnengrenzen vervielen. In 1995 werd ook het switch-over 
principe beëindigd. Groene koersen werden vanaf dat moment vrijwel direct aangepast 
aan de marktkoersen. De resulterende prijsverlagingen in sommige lidstaten werden 
gecompenseerd met inkomenstoeslagen, EU-gefïnancierd en naar wens nationaal 
aangevuld. Om de budgettaire lasten voor de EU te kunnen beheersen werden 
maximumbedragen per land afgesproken. Ook werden afspraken gemaakt over de 
doorwerking van koerswijzigingen op EU-toeslagregelingen. De bedragen in nationale 
valuta bleven door die afspraken in geval van koersaanpassingen ongewijzigd. Het 
bereikte systeem kon slechts goed functioneren als de koersschommelingen beperkt van 
omvang zouden zijn. De hoop was dat het systeem het uit zou houden tot de introductie 
van de EURO in 1999, en dat is gelukt. 

Het geheel overziende kan vastgesteld worden dat met het agromonetaire systeem in het 
verleden steeds geschipperd is tussen het doorbreken van de eenheid van markten en, 
onder druk van lidstaten die geen prijsverlagingen accepteerden, een tendens tot 
prijsverhoging. Met de overgang naar de EURO is daar een eind aan gekomen. 
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BIJLAGE 7 Regio's in de analyse in hoofdstuk 6 

A. Periode 1950-1973 

Duitsland (31 regio's) Frankrijk (22 regio's) Italie (20 regio's) 

Schleswig-Holstein Ile-de-France Piemonte 
Hamburg Cham.ardenne Val.Aosta 
Braunschweig Picardie Liguria 
Hannover Ht.Normandie Lombardia 
Lüneburg Centre Trentino 
Weser-Ems Bs.Normandie Veneto 
Bremen Bourgogne Friuli 
Düsseldorf Nord-P.dCalais Emilia 
Köln Lorraine Toscana 
Münster Alsace Umbria 
Detmold Fr.Comte Marche 
Arnsberg Ps.Loire Lazio 
Darmstadt Bretagne Campania 
Giessen PoitCharentes Abruzzi 
Kassel Aquitaine Molise 
Koblenz M.Pyrénées Puglia 
Trier Limousin Basilicata 
Rheinhessen Rhon.Alpes Calabria 
Stuttgart Auvergne Sicilia 
Karlsruhe Lang.Roussillon Sardegna 
Freiburg Provence 
Tübingen Corse 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin 
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Nederland (12 regio's) België (9 regio's) Luxemburg (1 regio) 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Polders 
Utrecht 
RHolland 
Z.Holland 
Zeeland 
N.Brabant 
Limburg N 

Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg B 
Luxemburg B 
Namur 
O.Vlaanderen 
W.Vlaanderen 

Luxemburg L 

Ver. Koninkrijk 
(11 regio's) 

Ierland (1 regio) Denemarken (3 regio's) 

North 
Yorkshire 
E.Midlands 
E.Anglia 
South.East 
South.West 
W.Midlands 
N.West 
Wales 
Scotland 
N.Ireland 

Ireland Hovedstad 
0st f.Storebaelt 
Vest f.Storebaelt 

Vanaf 1960. 
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B. Periode 1980-1992 

Duitsland (11 regio's) Frankrijk (22 regio's) Italie (20 regio's) 

Schleswig-Holstein Ile-de-France Piemonte 
Hamburg Cham.Ardenne VaLAosta 
Niedersachsen Picardie Liguria 
Bremen HtNormandie Lombardia 
Nordrh.westf. Centre Trentino 
Hessen Bs.Normandie Veneto 
Rheinl.pfalz Bourgogne Friuli 
Baden.württ. Nord-P.d.Calais Emilia 
Bayern Lorraine Toscana 
Saarland Alsace Umbria 
Berlin Fr.Comte Marche 

Ps .Loire Lazio 
Bretagne Campania 
PoitCharentes Abruzzi 
Aquitaine Molise 
M.Pyrénées Pugha 
Limousin Basilicata 
RhonAlpes Calabria 
Auvergne Sicilia 
Lang.Roussillon Sardegna 
Provence 
Corse 

229 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

Nederland (12 regio's) België (9 regio's) Luxemburg (1 regio) 

Groningen Antwerpen Luxemburg L 
Friesland Brabant 
Drenthe Hainaut 
Overijssel Liege 
Gelderland Limburg B 
Flevoland113 Luxemburg B 
Utrecht Namur 
N.Holland O.Vlaanderen 
Z.Holland W.Vlaanderen 
Zeeland 
N.Brabant 
Limburg N 

Ver. Koninkrijk Ierland (1 regio) Denemarken (3 regio's) 
(11 regio's) 

North Ireland Hovedstad 
Yorkshire 0st f.Storebaelt 
EMidlands Vest f.Storebaelt 
E.Anglia 
South.East 
South.West 
W.Midlands 
N.West 
Wales 
Scotland 
N.Ireland 

' Tot 1985: polders, vanaf 1985: Flevoland. 
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BIJLAGE 8 LESS FAVOURED AREAS 

BIJLAGE 8 Less Favoured Areas in 1995 

"1 
. J U 1 ' 

"3 

^f^^A 
[HI *>m. mmwi'Ml ** ££* 

Bron: http://europa.eu,int/comm/dg06/publi/cap2000/rd/rd en/lfa.htm 
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BIJLAGE 9 GEBIEDEN DOELSTELLING 1, 2, 5B EN 6 

BIJLAGE 9 Gebieden die in aanmerking komen voor ondersteuning in het 
kader van Doelstelling 1, 2, 5b en 6,1994-1999. 

~^x 
,,....... ....,..• i.., . 

! * • 

Bron: http://europa.eu.int/comra/dg05/esf/en/public/brochure/brochnl.htm 
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BIJLAGE 10 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE EU 

BIJLAGE 10 Historisch overzicht van de EU 

1948 1/1 Het Beneluxverdrag treedt in werking. 
16/4 De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking wordt 

opgericht. 

1949 5/5 Oprichting Raad van Europa. 

1950 9/5 Plan-Schuman - aanzet tot EGKS - wordt gepubliceerd. 

1951 maart Frans memorandum inzake Europees landbouwbeleid (Pflimlin-plan). 

1952 25/7 EGKS-verdrag wordt van kracht. 

1954 23/10 Oprichting West-Europese Unie. 

1955 1-2/6 Conferentie van Messina van de latere lidstaten van de EG-6 
Er wordt een intergouvernementele commissie ingesteld, onder voor
zitterschap van Spaak. Het Verenigd Koninkrijk doet mee als 
waarnemer. 

1956 24/4 Het Spaak-rapport wordt gepresenteerd. 

1957 25/3 Ondertekening van Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap en van Euratom te Rome. 

1958 1/1 EEG-verdrag wordt van kracht. 
3-12/7 Landbouwconferentie overeenkomstig art. 491 van het Verdrag te 

Stresa, waarop de grondbeginselen van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid geformuleerd worden. 

1962 14/1 Er wordt overeenstemming bereikt over de invulling van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vaststelling van de markt
ordeningen voor o.m. granen en wijn. Acceptatie van systeem van 
variabele importheffingen en exportrestituties. Vaststelling financiële 
basis van het EOGFL. 

1963 9/5 De Europese Raad gaat akkoord met vervolmaking Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid. 

1964 febr. Overeenstemming over de marktordening voor zuivel (EG 13/64). 

1965 8/5 Besluit tot integratie van EGKS, EEG en Euratom. 
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30/6 Frankrijk trekt zich terug uit Brusselse werkzaamheden vanwege 
meningsverschillen over financiering GLB (Politiek van de lege stoel'). 

1966 28-29/1 Akkoord van Luxemburg. Besluitvorming zal slechts plaatsvinden op 
basis van eenstemmigheid. 

1/6 Besluit over instelling suiker marktordening. 

1967 2/5 Nieuw toetredingsverzoek van Denemarken, Ierland, Noorwegen en 
Verenigd Koninkrijk. 

1/6 Samenvoeging Euratom, EGKS en EEG tot EG. 

1968 1/7 Afsluiting laatste fase invoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.. 
8/8 Devaluatie van de Franse franc met 11,1%. Voor Frankrijk worden 

negatieve mcb's ingesteld, gebaseerd op Artikel 103 van het Verdrag. 
24/10 Revaluatie van de Duitse mark met 9,8%. Voor West-Duitsland worden 

positieve mcb's ingesteld, gebaseerd op Artikel 226 van het Verdrag. 
18/12 Presentatie van het Mansholt-plan 

1969 dec. Top van Den Haag, met akkoord over gemeenschappelijke financiering. 

1970 1/1 De mcb's van West-Duitsland worden afgebroken, waarbij een groot 
deel van de Duitse landbouwbedrijven met deels gemeenschappelijk 
gefinancierde middelen gecompenseerd wordt. 

1971 1/1 De financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt 
herzien (Reg EEG 729/7). 

1971 ... Monetaire instabiliteit zorgt voor introductie van diverse mcb's, 
gebaseerd op Artikel 103. 

1972 1/7 De basis van de mcb's wordt met Verordening 2746/72/EEG verlegd 
naar de Artikelen 28, 43 en 235 van het Verdrag. Het tijdelijk karakter 
wordt daarmee losgelaten. 

Vaststelling drie socio-structurele richtlijnen. 

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden lid van de EG. 

Voor granen worden vanwege de gestegen wereldmarktprijzen 
exportheffingen gehanteerd in plaats van exportrestituties. 

1975 18/3 Besluit van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
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28/4 Inwerkingtreding van de Richtlijnen inzake de landbouw in bergstreken 
en in sommige probleemgebieden (Richtlijn 75/268). 

1979 8/2 Besluit van de Raad met betrekking tot structuurmaatregelen voor de 
mediterrane gebieden. 

13/3 Inwerkingtreding Europees Monetair Stelsel. 
9/4 Invoering van de ECU in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

1980 28/5 Besluit van de Raad over de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan 
de EG-begroting. 

1981 1/1 Griekenland wordt lid van de EG. 

1984 31/3 Prijsbesluiten, waarbij instelling van een quotumregeling voor zuivel. 
25-26/6 Besluiten van Fontainebleau, waarbij de financiering van de Gemeen

schap herzien wordt, door onder meer verhoging van de BTW-afdracht 
tot 1,4%. 

1985 23/7 Publicatie van het Commissie-document Perspectieven voor het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' (zgn. Groenboek). 

18/12 Publicatie van het Commissie-document Een toekomst voor de 
Europese landbouw'(COM (85) 750). 

1986 1/1 Spanje en Portugal worden lid van de EG. 
17/2 Ondertekening van de Europese Akte te Luxemburg. 
27/5 Goedkeuring door de Raad van aanzienlijke uitbreiding van de 

agrarische probleemgebieden, alsmede vaststelling van dergelijke 
gebieden in Spanje en Portugal, 

sept. Start Uruguay-ronde in Punta del Este. 

1987 1/6 Inwerkingtreding Europese Akte. 

1988 13/2 Akkoord van Brussel over het drieluik van Delors. Herziening 
financiering, instelling stabilisatoren. 

24/6 Goedkeuring door de Raad voor kaderverordening inzake de structuur
fondsen. 

1989 9/11 Val van de Berlijnse muur. 

1990 3/10 Duitse eenwording. 

1991 9-10/12 Goedkeuring Verdrag van Maastricht. 

1992 7/2 Ondertekening Verdrag van Maastricht. 
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2/5 Ondertekening van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte. 
30/6 Goedkeuring door de Raad van de MacSharry-hervorming van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
23/11 Goedkeuring door de Commissie van het Blair House akkoord. 

1993 2/8 Verruiming fluctuatie-marges voor diverse valuta's. 
15/12 Overeenkomst in het kader van de Uruguay-ronde. 

1994 1/1 Oprichting van het Europees Monetair Instituut. 
15/4 Ondertekening van het GATT-akkoord in Marrakech. 

1995 1/1 Toetreding Oostenrijk, Finland en Zweden. 
1/1 Oprichting World Trade Organisation 
29/6 Herziening van het agromonetaire stelsel, met ad-hoc compensaties. 

1997 2/10 Ondertekening van het Verdrag van Amsterdam. 

1998 17-18/3 Goedkeuring door de Commissie van Agenda 2000. 
1/6 Oprichting van de Europese Centrale Bank. 
31/12 Vaststelling van de vaste omrekeningskoersen voor de EURO-landen. 

1999 24-25/3 Goedkeuring van Agenda 2000 door de Raad op de Top van Berlijn. 
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Doel van het onderzoek is de veranderingen in de ruimtelijke verdeling van de landbouw 
in de EU-9 in kaart te brengen voor de periode 1950-1992. Het onderzoek heeft een 
inventariserend karakter. In totaal zijn negen akkerbouwproducten en vijf diersoorten in 
de analyse betrokken, die samen zo'n 60% van de agrarische productiewaarde van de EU 
vormen. Naast individuele producten wordt ook aandacht besteed aan de verdeling op 
meer geaggregeerd niveau: brede grondgebruikscategorieën en toegevoegde waarde. Een 
tweede doel is de gevonden veranderingen op hoofdlijnen van een verklaring te 
voorzien. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan marktintegratie en EU-
landbouwbeleid als mogelijke verklarende factoren. 

Begonnen wordt (hoofdstuk 2) met een schets van de ontwikkeling van de EU en van het 
EU-landbouwbeleid. Daaruit blijkt dat enkele aspecten van het EU-landbouwbeleid een 
wezenlijke ruimtelijke werking gehad kunnen hebben: markt- en prijsbeleid, 
agromonetair beleid, structuurbeleid. Alleen bij de laatste is er sprake van doelbewust 
ruimtelijk gedifferentieerd beleid. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vraag of in de beschouwde periode 
volledige marktintegratie bereikt is. Vastgesteld wordt dat min of meer volledige 
integratie bereikt is voor het kapitaalverkeer. De grootste vorderingen zijn overigens pas 
vanaf ongeveer 1980 gemaakt. Voor de productiefactor arbeid en voor eindproducten is 
er weliswaar een tendens in de richting van integratie geweest, maar van volledige 
marktintegratie is nog lang geen sprake is. De institutionele integratie is inmiddels een 
heel eind gevorderd, maar de economische integratie heeft daar geen gelijke tred mee 
gehouden. Dit wordt veroorzaakt door het hardnekkige kararkter van allerlei 
administratieve en culturele barrières, waaronder taalverschillen. Te verwachten valt dat 
dit type barrières nog heel lang zal blijven bestaan. Voor de productiefactor arbeid speelt 
daarnaast nog mee, dat het beleid vaak impliciet gericht is op het voorkómen van 
arbeidsmobiliteit over de nationale grenzen heen. 

In hoofdstuk 4 is nagegaan of vanuit de economische theorie valt te concluderen of de 
(onvolledige) marktintegratie geleid moet hebben tot veranderingen in het ruimtelijk 
productiepatroon van de landbouw. Er wordt aandacht besteed aan locatiefactoren voor 
de landbouw, aan neo-klassieke theorieën en aan de moderne handelstheorie. Ook wordt 
het element clustervorming (agribusinesscomplexen), onderdeel van de moderne 
handelstheorie, behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke ruimtelijke 
gevolgen van de positie van de landbouw als krimpsector. Geconcludeerd wordt dat 
vanuit de verschillende theoretische concepten de aanwijzingen voor ruimtelijke 
concentratie van grondgebruik en productie van de landbouw, als gevolg van 
marktintegratie, het grootst zijn. 
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In hoofdstuk 5 wordt voor enkele elementen van het landbouwbeleid (markt- en 
prijsbeleid, agromonetair beleid, structuurbeleid en daarbinnen de regeling voor berg- en 
probleemgebieden) de ruimtelijke werking gekwantificeerd, in termen van inkomens-
herverdeling. Bij het agromonetair beleid en het structuurbeleid gaat het in absolute zin 
om aanzienlijke bedragen. Bij het structuurbeleid is de invloed op de ruimtelijke 
verdeling van grondgebruik en productie beperkt, omdat de middelen verbrokkeld zijn 
ingezet. Bij het agromonetair beleid hebben sommige gebieden (landen) meer 
stelselmatig een toestroom van middelen gehad. De voordelen op lange termijn daarvan 
zijn minder duidelijk, omdat er een conserverende invloed vanuit gegaan is op de 
landbouwstructuur, met negatieve gevolgen voor de concurrentiekracht. De inkomens-
herverdeling vanuit het markt- en prijsbeleid is aanzienlijk geweest, zowel voor 
individuele bedrijven als voor regio's. Het effect voor de ruimtelijke verdeling van 
grondgebruik en productie is niet eenduidig vast te stellen, omdat het beleid voor zowel 
inefficiënte als efficiënte bedrijven en gebieden aantrekkelijke mogelijkheden bood. 

In hoofdstuk 6 wordt de feitelijke ontwikkeling van de ruimtelijke structuur van de EU-
landbouw gekwantificeerd en worden verklaringen voor de geconstateerde ontwikke
lingen gegeven. Eerst worden de gebruikte data gepresenteerd. Het betreft vierjaarse 
gemiddelden voor een aantal perioden tussen 1950 en 1992 voor ongeveer honderd 
regio's van de EU-9. Hoewel veel aandacht besteed is aan de verzameling en de controle 
van de data, zijn er voor sommige producties nogal wat deficiënties. Vervolgens wordt 
de lange termijn verschuiving van grondgebruik en productie in beeld gebracht en per 
product en diersoort besproken. De ruimtelijke verandering wordt primair afgeleid uit de 
berekende Gini-coëfficiënten, als maatstaf voor de scheefheid van de ruimtelijke 
verdeling. Aanvullend worden andere maatstaven gehanteerd. De bijgaande tabellen 
vormen de getalsmatige samenvatting. Een waarde van de Gini van 0 betekent dat alle 
regio's een gelijk aandeel hebben, een Gini van 1 betekent dat de betreffende activiteit 
volledig geconcentreerd is in slechts één regio. 

Bij de analyse per product en per diersoort blijken de veranderingen van de ruimtelijke 
verdeling in de tijd voor nogal wat producties tamelijk klein, de lange periode in 
ogenschouw nemend. Over de gehele periode blijkt de scheefheid van de verdeling van 
de productie wat groter dan die van het bijbehorend grondgebruik. De verklaring is dat 
regio's die een relatief groot aandeel in termen van grondgebruik hebben, dooreen-
genomen een hogere productie per hectare realiseren. 

De invloed van het markt- en prijsbeleid is in een aantal gevallen in de veranderende 
ruimtelijke patronen terug te vinden. Zo is bij suikerbieten en bij melkkoeien de 
conserverende invloed van quota-systemen zichtbaar. Voor de schapenhouderij is de 
invloed van het beleid ook terug te vinden, in de vorm van een beperkte ruimtelijke de
concentratie in het midden van de beschouwde periode. De grootste beleidsinvloed is 
opgetreden in de varkenshouderij. Niet rechtstreeks, omdat er voor varkens slechts een 
lichte marktordening bestaat, maar indirect, via de beleidsinvloed op graanprijzen en 
voerprijzen. Bij varkens speelt ook de verandering in de gebruikte technologie een rol. 
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Tabel SI Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor het grondgebruik van 9 akkerbouwteel-
ten, gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de 
betreffende regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe rogge gerst haver Korrel- snij- suikerb. aard tabak 
*** *#* mais mais appelen 

50/53 0,41 0,72 0,52 0,37 0,77 - 0,77 0,45 0,76 

60/63 0,40 0,78 0,52 0,37 0,71 - 0,75 0,48 0,80 

70/73 0,42 0,82 0,49 0,43 - - 0,75 0,51 0,82 

80/83 0,44 - 0,47 - 0,72 - 0,74 0,52 0,90 

83/86 0,43 - 0,45 - 0,71 - 0,74 0,53 0,91 

86/89 0,42 - 0,44 - 0,57 0,58 0,61* 0,57 0,74* 

89/92** 0,39 - 0,42 - 0,53 0,49 0,69 0,66 0,73* 

* 
** 

Data voor de Italiaanse regio's ontbreken. 
Voorlopige resultaten, in verband met ontbrekende gegevens. 
Gegevens voor haver en rogge zijn slechts beschikbaar voor de periode voor 
de periode 1950/53-1970/73. 

Tabel S2 Gini-coëfficiënten van aantallen dieren van vijf diersoorten, met de 
oppervlakte landbouwgrond als maat voor de totale regio-omvang, EU-9 

jaar varkens kippen Runderen w.v. melk-koeien schapen 

50/53 0,48 0,57 0,29 0,32 0,57 

60/63 0,53 0,60 0,33 0,34 0,59 

70/73 0,58 0,51 0,29 0,31 0,58 

80/83 0,63 . 0,36 0,43 0,49 

83/86 0,67 0,38 0,45 0,54 

86/89 0,69 0,58 0,36 0,45 0,54 

89/92 0,65 0,1 0,34 0,45 0,55 

Uit de analyse van de werking van het landbouwbeleid is vast komen te staan dat dat 
beleid vaak een ruimtelijk conserverende werking heeft. Door een gedetailleerd 
prijsbeleid, door het gebruik van verschillende wisselkoersen, door regionaal of nationaal 
gedifferentieerde compensaties, door de toewijzing van productiequota en door 
structuurbeleid zijn grote regionale verschuivingen in veel gevallen voorkomen. 

Naast het gevoerde markt- en prijsbeleid heeft ook de opgetreden marktintegratie bij 
sommige teelten invloed gehad. Het gaat dan in het bijzonder om aardappelen, en in 
mindere mate bij tarwe en tabak. Bij aardappelen, waarvoor in de meeste gevallen geen 
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marktordening bestaat, betreft het een aanzienlijke ruimtelijke concentratie. Bij tarwe is 
de mate van scheefheid van de verdeling van de teelt over de regio's weliswaar constant 
gebleven, maar toch deden zich belangrijke ruimtelijke verschuivingen voor. Het betreft 
een verschuiving van de teelt in de landen die in 1973 lid van de EU werden, en waar, als 
gevolg van toetreding tot de gemeenschappelijke markt, de tarweprijs steeg. Bij tabak 
tenslotte gaat het om verschuivingen in de richting van enkele Italiaanse regio's, een 
verschuiving die zonder marktintegratie niet of slechts veel later opgetreden zou zijn. 

Opvallend is dat een belangrijk deel van de ruimtelijke verschuivingen op het conto komt 
van verandering in de gebruikte technologie, soms in combinatie met veranderingen aan 
de vraagzijde van de markt. De opgetreden ruimtelijke concentratie van de teelt van 
haver, en overigens ook de sterke krimp van die teelt, is grotendeels toe te wijzen aan de 
overstap van paardentractie op tractoren. Eenzelfde ontwikkeling bij rogge is terug te 
voeren op cultuurtechnische verbeteringen, waardoor rogge verdrongen werd door met 
name gerst. De opkomst van de teelt van snijmais, en de ruimtelijke deconcentratie van 
die teelt, heeft te maken met de ontwikkeling van rassen die in de meer noordelijk 
gelegen regio's konden gedijen (hetzelfde deed zich voor bij korrelmais), en met 
veranderingen in de voedertechniek in de melkveehouderij, waardoor er vraag naar 
snijmais ontstond. Daarnaast heeft de teelt van mais een hoge vlucht genomen in de 
gebieden met een grote concentratie van de varkenshouderij: mais verdraagt zich goed 
met hoge bemestingsniveaus. In de melkveehouderij is een aanzienlijke ruimtelijke 
concentratie opgetreden, die niet in de eerste plaats met de invoering van het systeem van 
melkquota te maken heeft, maar vooral met technische ontwikkelingen in de 
melkveehouderij zelf (melkmachine, melktank, nieuwe stalsystemen). Deze nieuwe 
technieken vergden een grotere schaal van productie, waardoor in veel regio's gemengde 
bedrijven omgezet werden in gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven, of juist in 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Deze specialisatie op bedrijfsniveau heeft zich 
vertaald in een specialisatie op het niveau van regio's. 

Bij de grote grondgebruikscategorieën (akkerbouw, grasland en tuinbouw) is een 
beperkte concentratietendens waar te nemen. Dit zou een effect van marktintegratie 
kunnen zijn. De mate van ruimtelijke concentratie blijkt, na het uitvoeren van een 
correctie, tussen de drie categorieën nauwelijks te verschillen. Voor zover de gegevens 
dat toelaten is ook een vergelijking gemaakt tussen de mate van ruimtelijke scheefheid 
van de toegevoegde waarde per werkende in de landbouw en in de economie als geheel. 
De verdeling in de landbouw is veel schever. Een trendmatige ontwikkeling is afwezig. 

Voor een aantal producties zijn de regionale productiepatronen in beeld gebracht. Van de 
ruimtelijke concentraties die in de beginjaren bestaan, hebben er sommige hun positie 
versterkt, terwijl andere juist geheel verdwenen zijn. De gebieden die een groeiend 
aandeel in de EU hebben, zijn voor granen bijvoorbeeld Noord-Frankrijk, bij 
aardappelen betreft het Noord-Nederland, bij suikerbieten een gebied rond België, bij 
tabak Zuid-Italië, bij melkvee en varkens het hart van de Benelux. Er zijn ook gebieden 
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die hun positie verliezen, zoals oostelijk Duitsland bij granen en varkens. Hoewel een 
aantal ontwikkelingen goed te verklaren is, zoals die bij varkens, is nader onderzoek naar 
de succes- en faalfactoren gewenst. 

In de concluderende opmerkingen wordt aangegeven dat dit inventariserende onderzoek 
een startpunt kan vormen voor verder onderzoek, toegespitst op bepaalde perioden en 
regio's, waar grote veranderingen geconstateerd zijn. Ook wordt opgemerkt dat de grote 
rol van veranderingen in de gebruikte technologie, als motor achter ruimtelijke 
verschuivingen, opvalt, en voor nadere studie in aanmerking komt. De invloed van het 
landbouwbeleid op de ruimtelijke structuur wordt, zoals uit dit onderzoek blijkt, nogal 
eens overschat. 
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SUMMARY 

SPATIAL SHIFTS IN EU-AGRICULTURE 1950-1992 

The purpose of the study is to map changes in the spatial distribution of agriculture in 
the EU-9 over the period 1950-1992. The survey is of an inventory character. A total of 
nine agricultural products and five animal species, which collectively constitute around 
60% of the agricultural production value of the EU, are covered by the analysis. Apart 
from individual products, the study looks as well at division on a more aggregated 
level: broad land use categories and added value. A second goal is to provide an 
explanation for the main features of found changes. Particular attention is paid here to 
market integration and EU agricultural policies as viable explanatory factors. 

First, an outline of the development of the EU and EU agricultural policy is made. 
This shows that certain aspects of EU agricultural policy could have had actual spatial 
effects: market and price policy, agromonetary policy, structural policy. Only the latter 
presents a policy that is deliberately spatially differentiated. 

Next, we examine whether total market integration was accomplished during the 
period in question. It is concluded that total market integration, despite a tendency in 
that direction, is still a long way off. 

In Chapter 4 we determine if the use of economic theory could lead to the 
conclusion that the (partial) market integration brought about changes to spatial 
production patterns in agriculture. We examine location factors in agriculture, neo
classical theories and modern trade theory. We also look into cluster-forming 
(agribusiness-complexes), as part of modern trade theory. Finally, the probable spatial 
consequences arising from the position of agriculture as a declining sector are 
investigated. From the perspective of the separate theoretical concepts it is concluded 
that, due to market integration, most theories point to spatial concentration in land use 
and agricultural production. 

In Chapter 5 the spatial effects for certain elements of agricultural policy (market 
and price policy, agromonetary policy, and structural policy, comprising the policy for 
less-favoured areas) in terms of redistribution of income, are quantified. Where 
agromonetary and structural policy is concerned, considerable sums of money are 
involved. Structural policy has a limited impact on the spatial distribution of land use 
and production, because the resources are deployed in a dispersed manner. Through 
agromonetary policy, specific areas have received a more systematic flow of resources. 
The long-term advantages of this are less clear, because it has resulted in a 
preservation of agricultural structure, with negative implications for competitiveness. 
There has been a substantial redistribution of income through market and price policy, 
for both individual farms and regions. The impacts hereof on the spatial distribution of 
land use and production cannot be determined unequivocally, because the policy 
offered attractive opportunities to viable and non-viable farms and regions alike. 

Chapter 6 presents the used data. These are quadrennial averages for a number of 
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periods between 1950 and 1992 of about 100 regions in the EU-9. Some of the 
productions, notwithstanding the conscientious collection and checking of the data, 
show quite a lot of deficiencies. In this chapter the long-term relocation of land use and 
production is illustrated and discussed per product and animal species. The spatial 
changes are primarily derived from the calculated Gini-coefficients, which gauges the 
skew of the spatial distribution. Additionally, other criteria are employed. The attached 
tables form the numerical summary. A Gini-value of 0 implies an equal distribution, a 
Gini-value of 1 implies that the activity is fully concentrated in just one region. 

Table SI Gini-coefficients for EU-9 of 9 arable crops, related to the Total Surface 
Area of agricultural land in the relevant regions, 1950/1953 - 1989/1992 

year wheat rye barley oat corn green sugar potatoes Tobacc 
*** #** maize beets 0 

50/53 41 72 52 37 77 " - 77 45 76 
60/63 40 78 52 37 71 - 75 48 80 
70/73 42 82 49 43 - - 75 51 82 
80/83 44 - 47 - 72 - 74 52 90 
83/86 43 - 45 - 71 - 74 53 91 
86/89 42 - 44 - 57 58 61* 57 74* 
89/92** 39 - 42 - 53 49 69 66 73* 

*: data for Italian regions not available 
**: preliminary results, due to unavailable data 
***: data for rye and oat are only available over the period 1950/53 - 1970/73 

Table S2 Gini -coefficients for numbers of five animal species, with the surface area 
of agricultural land as measure of the total dimension of the region, EU-9 

year pigs Chickens cattle (beef) cattle (milk) Sheep 

50/53 0.48 0.57 0.29 0.32 0.57 
60/63 0.53 0.60 0.33 0.34 0.59 
70/73 0.58 0.51 0.29 0.31 0.58 
80/83 0.63 - 0.36 0.43 0.49 
83/86 0.67 - 0.38 0.45 0.54 

86/89 0.69 0.58 0.36 0.45 0.54 
89/92 0.65 0.1 0.34 0.45 0.55 

The analysis per product and per animal species shows that the changes in spatial 
distribution in time are relatively small for a good number of products, given the long 
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period under survey. Measured over the entire period, the skew of the distribution of 
the production turns out to be somewhat bigger than that of the corresponding land use. 
The explanation for this is that regions with a relatively large ration in terms of land 
use, generally realise a higher production per hectare. 

In a number of cases, the influence of the market and price policies is reflected in 
the changing spatial patterns. Sugar beets and cattle (milk), for instance, highlight the 
preserving effect of quota systems. In sheep farming the policy influence manifests 
itself as well, in the shape of the limited spatial decentralization in the middle years of 
the surveyed period. The policies show the largest impact in pig farming. Not directly, 
because there are only marginal market regulations for pigs, but indirectly, through the 
influence of policies on grain and fodder prices. Changing technology in pig farming 
in the initial years plays a role here too, incidentally. 

Apart from the implemented market and price policies, occurring market integration 
has had an impact on some crops as well; especially potatoes, and to a lesser degree 
wheat and tobacco. 

It is notable that a significant amount of spatial relocation can be ascribed to 
changes in the technology used, sometimes combined with changing demands from the 
market. This element comes into play in the development of green maize, corn, oat, 
rye, tobacco, and dairy farming. 

The big land use categories (arable farming, pastures, horticulture) show a limited 
tendency towards concentration. This could be an effect of market integration. After 
applying a correction, the degree of spatial concentration turns out to be roughly the 
same for the three categories. Where the data allow this, a comparison is made between 
the spatial distribution of the added value per worker, in agriculture and in the 
economy as a whole. The distribution in agriculture is much more skew. There is no 
discernible development trend. 

Of a number of productions the regional clusters are pictured. Some of the 
concentrations that exist in the initial years have strengthened their position, while 
others have disappeared entirely. Areas that display a growing share within the EU are, 
for instance: for grain Northern France, for potatoes the Northern Netherlands, for 
sugar beets an area around Belgium, for tobacco Southern Italy, for cattle (milk) and 
pigs Central Benelux. Certain areas lose their position, like the north-eastern part of 
Germany for grain and pigs. Although a number of these developments can be 
explained satisfactory, as is the case with pigs, further study of the factors determining 
success and failure is desirable. 

The concluding remarks indicate that this inventory study could be the starting point 
for further research, concentrated on certain periods and regions where large changes 
have been observed. Mention is made too of the big part that changes in the used 
technology play in spatial relocations, which also need deeper study. Based on this 
study it can be said that the influence of agricultural policies on the spatial structure is 
often rather overestimated. 
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