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RUIMTELIJKE NEERSLAG VAN HET LANDBOUWBELEID 

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. 

79 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

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). 

102 



RUIMTELIJKE NEERSLAG VAN HET LANDBOUWBELEID 

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. 

108 



RUIMTELIJKE NEERSLAG VAN HET LANDBOUWBELEID 

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, 

79 

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 

111 

http://www.europa.eu.int/comm/dg06/publi/cap2000/rd/rd_en/rurdevel.pdf


RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

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. 
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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 

116 



RUIMTELIJKE NEERSLAG VAN HET LANDBOUWBELEID 

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 

117 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

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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