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OESO-landbouwbeleid: in een oogopslag 2004
Samenvatting in het Nederlands

De landbouwsector in veel OESO-landen blijft gekenmerkt door een hoge
mate van steun en protectie. In 2003 bedroeg de steun aan producenten over het
gehele OESO-gebied, gemeten met het percentage PSE, 32% van de inkomsten in de
agrarische sector, een lichte toename ten opzichte van 2002, maar een afname van 37%
ten opzichte van 1986-88. De PSE in 2003 bedraagt naar schatting USD 257 miljard,
oftewel EUR 229 miljard.

Hervormingen hebben hun weerslag gehad in de samenstelling van de
steun. Het aandeel van de meest verstorende vormen van steun voor productie en handel
– de aan opbrengst en grondstoffen gekoppelde steun – is geslonken van meer dan 90%
van de steun aan producenten in 1986-88 tot circa 75% in 2001-03. Er heeft tevens een
lichte verenging plaatsgehad van de reikwijdte van steunniveaus onder basisproducten.
Hoewel de vooruitgang aanzienlijk is, wordt op slechts zeer bescheiden schaal beleid
gevoerd dat is gericht op specifieke doelstellingen en begunstigden, en bestaat er derhalve
behoefte aan verdergaande inspanningen in deze richtingen. Daarnaast zijn er
inspanningen noodzakelijk die ervoor moeten zorgen dat het beleid transparanter wordt,
gericht op specifieke resultaten, flexibel wanneer het gaat om inspelen op veranderende
prioriteiten, en rechtvaardig. Het nog steeds grote aandeel van aan opbrengst en
grondstoffen gekoppelde steun bevordert de binnenlandse productie, verstoort de handel
en draagt bij aan lagere prijzen voor agrarische basisproducten op de wereldmarkt. Het
landbouwbeleid in OESO-landen legt soms onnodige kosten op aan binnenlandse
consumenten en belastingbetalers, en veel vormen van steunbeleid belasten het milieu en
straffen concurrerende leveranciers, waaronder die in ontwikkelingslanden.

Hervormingen van het landbouwbeleid blijven zeer ongelijk verdeeld van
land tot land. Er bestaan grote en toenemende verschillen in de mate van steun in
OESO-landen. Daardoor varieert de mate waarin verdere hervormingen noodzakelijk zijn
aanzienlijk. De steun aan producenten bedroeg in 2001-03 minder dan 5% van de
agrarische inkomsten in Australië en Nieuw-Zeeland, 20% of minder in Canada, Mexico,
Polen, Slowakije, Turkije en de Verenigde Staten, circa 25% in Tsjechië en Hongarije,
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35% in de Europese Unie, en 60% of meer in IJsland, Japan, Korea, Noorwegen en
Zwitserland.

Er is een aantal beleidswijzigingen ingevoerd in 2003. Dit was het eerste jaar
van de invoering van het Agrarisch Beleidskader in Canada en de volledige invoering
van de FSRI-wet uit 2002 in de Verenigde Staten. Noorwegen heeft een nieuwe norm
voor de betaling per hectare voor alle landbouwers voor hun bijdrage aan het culturele
landschap. Noodbetalingen zijn verstrekt in Australië (droogte) en Canada (BSE). Er
zijn enkele inspanningen gedaan om de efficiëntie van de binnenlandse markt te
verbeteren in landen met omvangrijke beschermende maatregelen voor de eigen markt,
zoals in Japan en Korea (rijst) en Noorwegen (zuivelproducten). Tsjechië, Hongarije,
Polen en Slowakije gingen door met de voorbereidingen voor toetreding tot de Europese
Unie in mei 2004, onder andere in de vorm van veranderingen in de betalingen aan
producenten, uitgaven ten behoeve van de infrastructuur, en het opzetten van systemen ter
bevordering van de voedselveiligheid. In de Europese Unie werd overeenstemming
bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met onder
andere een belangrijke stap in de richting van het van elkaar loskoppelen van steun en
productiebeslissingen, hetgeen in 2005-07 moet worden ingevoerd. In Zwitserland is ook
een beslissing genomen over een nieuw pakket landbouwhervormingen, dat in de periode
2004-07 moet worden ingevoerd, en een blijvende verschuiving op de lange termijn
inhoudt voor afschaffing van de meest beperkende maatregelen voor de handel.
Hoge prijzen op de wereldmarkt voor vlees en oliehoudende zaden, zuivelproducten
en rijst stonden in contrast met lagere prijzen op de wereldmarkt voor suiker, tarwe, en
maïs in 2003. De markt voor vlees ondervond problemen als gevolg van het uitbreken van
ziekten in verschillende delen van de wereld. Aanzienlijke fluctuaties in de
wisselkoersen, met name de zwakkere Amerikaanse dollar en een sterkere euro, vormden
belangrijke factoren die van invloed waren op de handelsstromen. Terwijl een aantal
landen doorging met het op unilaterale basis doorvoeren van benodigde
beleidshervormingen, liepen de multilaterale handelsbesprekingen vast op de bijeenkomst
van ministers in Cancún. Vooruitgang boeken in de WHO zou een stimulans geven

aan het proces van hervorming van het landbouwbeleid.
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