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WOORD VOORAF 

In een brief van 16 februari 1998, die gericht was tot de Vice-Voorzitter, 
de Heer V. VAN ROMPUY, heeft de Minister van Financiën aan de Raad gevraagd «het 
probleem van de gevolgen van Agenda 2000 voor de Belgische economie [en dat] op basis 
van een onderzoek van de voorzienbare weerslag van de uitbreiding van de Europese Unie 
naar het Oosten voor de Belgische economie in het algemeen en voor de openbare financiën in 
het bijzonder» te onderzoeken. 

Dit Advies vormt het antwoord op die vraag. 

Het werd voorbereid door een Werkgroep die werd gevormd binnen de Raad en die 
voorgezeten werd door de Heer V. VAN ROMPUY, Vice-Voorzitter van de Raad. 

Het Secretariaat werd waargenomen door de Heer M. Weber, met de medewerking van 
de Heer L. Buffel voor hoofdstuk 2 en van de Heer J. Baveye voor hoofdstuk 3. 

De Raad heeft het ontwerp van Advies dat door deze werkgroep voorbereid was, in 
zijn vergadering van 26 februari 1996 onderzocht. Hij heeft het Advies dat hierna volgt 
goedgekeurd. 
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Inleiding 
De problematiek van de uitbreiding in het kader van 
Agenda 2000 

Op 15 juli 1997 keurde de Commissie een mededeling goed, die als titel « Agenda 
2000 » en als ondertitel « Voor een sterkere en grotere Unie » kreeg. 

Zij stelde daarmee haar visie voor op de ontwikkeling van de Unie en van haar 
gemeenschappelijk beleid voor de periode 2000-2006. Deze oriëntaties gingen gepaard met de 
herdefiniëring van het financiële kader waarin de activiteiten van de Unie moesten worden 
geplaatst. Op die wijze werd het « Pakket-Delors II » verlengd dat de communautaire 
financiën regelt van 1994 tot 1999. 

De Commissie voert in dit document een reflectie uit omtrent de efficiëntie van het 
communautaire beleid en de noodzaak van hervormingen die zich lijken op te dringen. Deze 
interne reflectie wordt sterk beïnvloed door de verwachte gevolgen van de aanstaande 
uitbreiding van de Unie naar het Oosten. Deze uitbreiding zou immers a priori op een 
fundamentele wijze het financiële kader van de communautaire activiteiten beïnvloeden, 
vermits alle kandidaat-lidstaten potentiële nettobegunstigden van de communautaire steun 
blijken te zijn. 

De selectie van de kopgroep van de kandidaten 

In Agenda 2000 worden ook de conclusies van de Commissie voorgesteld met 
betrekking tot haar onderzoek van de toetredingsaanvragen van derde landen. Zij legt er een 
eerste groep landen vast die volgens haar lijken « in staat (te) zijn om op middellange termijn 
aan alle voorwaarden van het lidmaatschap te voldoen, indien zij hun inspanningen om zich 
daarop voor te bereiden voortzetten en onverminderd volhouden ». 

Oorspronkelijk waren de formele voorwaarden om tot de Europese Unie toe te treden, 
uiterst beperkt. Artikel 0 van het Verdrag van Maastricht stelt nog : « Elke Europese Staat 
kan verzoeken lid te worden van de Unie ». En verderop : « De voorwaarden voor de toelating 
en de uit die toelating voortvloeiende aanpassingen [ ... ] vormen het onderwerp van een 
akkoord tussen de Lid-Staten en de Staat die het verzoek indient ». 

Het Verdrag van Amsterdam voert algemene ontvankelijkheidsvoorwaarden in voor de 
kandidatuur waarbij het preciseert dat de kandidaten gemeenschappelijke fundamentele 
beginselen van de lidstaten in acht moeten nemen, namelijk : « de beginselen van vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de 
rechtsstaat ». 
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Deze algemene voorwaarden werden verduidelijkt in de vorm van drie criteria die in 
juni 1993 werden vastgelegd door de Raad van Kopenhagen. De kandidaat-lidstaat moet 
beschikken over : 

1. stabiele instellingen die de democratie, de voorrang van het recht, de mensenrechten, 
het respect van de minderheden en hun bescherming waarborgen ; 

2. een functionerende markteconomie en de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan 
de concurrentiedruk en aan de marktkrachten binnen de Unie ; 

3. de mogelijkheid om aan de verplichtingen van de Unie te voldoen, en meer in het 
bijzonder de doelstellingen van de politieke, economische en monetaire Unie te 
verwezenlijken. 

Het eerste criterium dat van politieke aard is, bracht de Commissie ertoe voorbehoud 
te maken bij sommige kandidaatstellingen in het licht van de toestand die in 1997 gold. 

Wat de economische criteria betreft is er een moeilijkheid die verband houdt met het 
deels vooruitziend karakter ervan. Welnu, in verschillende opzichten blijkt het nog moeilijk te 
voorzien wat de toekomst van de economieën in overgang zal zijn, bijvoorbeeld wat betreft de 
opkomst van hun comparatieve voordelen of wat betreft hun mogelijkheid om de 
communautaire verworvenheden over te nemen. 

Om te trachten laatstgenoemd punt te benaderen, heeft de Commissie concreet 
beoordeeld in welke mate de kandidaat-lidstaten consequente pretoetredingsprogramma's 
hebben uitgewerkt en die op voldoeninggevende wijze uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader 
van de «Europese Akkoorden» die hen aan de Unie binden en van het partnerschap voor 
toetreding. Zij heeft bij de kandidaten ook de mate van toepassing onderzocht van de 
communautaire wetgeving betreffende de eenheidsmarkt, conform de oriëntaties van het 
Witboek van 1995. Tenslotte werd het vermogen getoetst van de administratieve en 
gerechtelijke instellingen om de communautaire verworvenheden door te voeren en te doen 
naleven. 

Tot besluit van het onderzoek van het tweede criterium van Kopenhagen was de 
Commissie van oordeel dat « geen van deze landen heden volledig » aan de vermelde criteria 
voldoet. Maar« sommige [zouden] hiertoe over een paar jaar in staat [ ... ] moeten zijn ». 

Hongarije en Polen werden vanuit dat oogpunt als de best geplaatste beschouwd, 
gevolgd door de Tsjechische Republiek en Slovenië. 

Wat betreft de vooruitgang op de weg naar de overname van de communautaire 
verworvenheden, leek enkel het oordeel dat over Hongarije werd geveld, vrij van enige 
schaduwzijde. 

Indien men bijvoorbeeld de toestand beschouwt van de vooruitgang bij de kandidaat
lidstaten op het vlak van de goedkeuring van verordeningen en richtlijnen die de Interne 
Markt beheersen, leken de verschillen flagrant op basis van een onderzoek dat in juni 1997 
werd uitgevoerd. Hongarije en ... Slowakije onderscheiden zich zeer duidelijk. De resultaten 
van Estland zijn echter bijzonder zwak (Tabel 1). 
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Tabeli 
Goedkeuring van de maatregelen met betrekking tot de Interne Markt zoals voorzien in het Witboek 

Toestand in juni 97 

% van het totaal 

Slowakije Hongarije Tsjechische Rep. Slovenië Polen Estland 
74% 64% 46% 46% 45% 31% 

De goedkeuring van maatregelen brengt niet noodzakelijk het vermogen van de Staten 
met zich mee om ze in de praktijk te brengen. Welnu, het vermogen van de administratieve en 
gerechtelijke instellingen om deze maatregelen uit te voeren wordt a priori als twijfelachtig 
beschouwd. Hooguit was de Commissie van mening dat, mits de hervormingen werden 
voortgezet, Hongarije en Polen op middellange termijn geschikt konden worden. Estland en 
de Tsjechische Republiek, maar ook Litouwen, zouden zich bij hen kunnen aansluiten. 

Als besluit van het onderzoek omtrent de voorwaarden die werden gesteld in het derde 
criterium van Kopenhagen, werden enkel Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek in 
staat geacht om op middellange termijn de essentie van de communautaire verworvenheden in 
te voeren indien de waargenomen trend zich voortzette. De vermeldingen aangaande Estland, 
Slowakije of Slovenië waren veel meer voorwaardelijk. 

Agenda 2000 bepaalt dan, op een betrekkelijk uitgebreide wijze in het licht van de 
strikte economische criteria, een eerste groep landen met dewelke een nieuwe stap nu reeds 
overwogen zou kunnen worden : Hongarije, Polen, de Tsjechische Republiek, Slovenië en 
Estland. 

Nadien heeft de Europese Raad van Luxemburg in december 1997 beslist dat« over de 
vorderingen van elke Midden- en Oost-Europese kandidaat-lidstaat op weg naar de toetreding 
in het licht van de criteria van Kopenhagen, met name over het tempo waarin het acquis van 
de Unie wordt overgenomen, [ ... ] voor elk betrokken land [ ... ] regelmatig een verslag (wordt) 
voorgelegd [ ... ] en zulks vanaf eind 1998 ». 

De Raad van Cardiff heeft er in juni 1998 aan toegevoegd : « elk van de kandidaat
lidstaten zal volgens dezelfde criteria worden beoordeeld en zich, afhankelijk van de mate 
waarin hij reeds voorbereid is, in zijn eigen tempo op het lidmaatschap voorbereiden ». 

In de verslagen van november 1998 over de vooruitgang die werd gemaakt op de weg 
naar de toetreding, worden de vijf Staten die in een eerste groep door Agenda 2000 werden 
opgenomen, voortaan alle als functionerende markteconomieën beschouwd. Zij zouden in 
staat kunnen zijn om op middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en 
aan de marktkrachten binnen de Unie, onder min of meer uitgebreide voorwaarden. 

De beoordelingen van de vooruitgang die de kandidaten tussen midden 1997 en einde 
1998 hebben geboekt bij de overname van de communautaire verworvenheden, zijn veel 
sterker verschillend. De vooruitgang van Hongarije en van Estland werden begroet terwijl het 
oordeel over Polen niet onverdeeld was en de vooruitgang in de Tsjechische Republiek en in 
Slovenië als teleurstellend werden bestempeld. 
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Wat tenslotte het administratief vermogen betreft om de communautaire 
verworvenheden over te nemen, genoot enkel Hongarije een betrekkelijk positieve 
waardering. 

Voor Hongarije, dat zich dikwijls lijkt te onderscheiden, tot de ongunstigst geplaatste 
kandidaat, worden de beoordelingen van de Commissie uitgedrukt in de vorm van een 
continuüm van termen die onder elkaar een zekere afstand bewaren. Zij lijken minder voort te 
komen uit de evaluatie van een feitelijke toestand dan uit de mate van noodzakelijke 
stimulering van de hervorming (de inspanningen voortzetten, bijzondere inspanningen, 
aanzienlijke inspanningen, enz ... ) om te kunnen voldoen aan de toetredingsvoorwaarden. 

Wat ook dienaangaande de indruk kan zijn van de kandidaat-lidstaten, wat opvalt is de 
snelheid waarmee banden worden gesmeed tussen de Europese Unie en de landen van 
Midden-Europa in de vorm van Europese akkoorden, gevolgd door het onderzoek van de 
kandidaturen en pretoetredingsonderhandelingen. 

Voor al deze Staten blijft het verschil in economische en sociale ontwikkeling met het 
Europa van de 15 aanzienlijk. De communautaire verworvenheden die zij moeten overnemen, 
zijn sinds de laatste uitbreiding gevoelig ontwikkeld. De uitdagingen van de uitbreiding zijn 
er des te opvallender door. 

Hieronder zullen wij, na een korte voorstelling van de economieën van de kandidaat
lidstaten, eerst de evolutie in het verleden en de toekomstige verwachtingen ontleden van de 
economische betrekkingen tussen de Unie en de kandidaat-lidstaten (hoofdstuk I). Na een 
algemene inleiding tot de problematiek van de communautaire begroting (hoofdstuk II), 
zullen daarna de gevolgen van de uitbreiding voor de toekomst van de voornaamste Europese 
communautaire beleidsdomeinen worden onderzocht : het landbouwbeleid (hoofdstuk III) en 
het beleid van economische en sociale cohesie (hoofdstuk IV), rekening houdend met het 
belang van de agrarische sector in de landen van Midden-Europa en met de heterogeniteit die 
hun toetreding tot de Unie met zich zal meebrengen. Op basis daarvan zal worden getracht 
bepaalde vooruitzichten op het economische en budgettaire vlak te schetsen. 
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1. Economische vooruitzichten van de uitbreiding 

De problematiek van de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten wordt zeer 
dikwijls gesteld in termen van institutionele en budgettaire problemen of in een politiek 
perspectief, terwijl de economische dimensie enigszins in een schemerzone blijft. Vooraleer 
dus dieper in te gaan op de budgettaire problematiek van Agenda 2000 en op de twee 
voornaamste luiken (landbouw, structuur en cohesie) van het communautair beleid, leek het 
ons van belang een relatief kort overzicht te geven van de economische kosten, voordelen en 
onzekerheden die verbonden zijn aan de uitbreiding. Hierbij waren wij er ons van bewust dat 
deze niet volledig onafhankelijk zijn van de keuzen die zullen worden gemaakt bij de 
hervorming van het communautair beleid en van de voorwaarden van de overgangsfase die 
volgt op de toetreding. 

Na een algemene schets van de kenmerken van de landen van Midden-Europa (1.1), 
volgt een beschrijving van de recente evolutie van hun handelsverrichtingen in het algemeen 
(1.2) en met België in het bijzonder (1.3). Daarna wordt een meer verfijnde analyse gemaakt 
van de kenmerken van de in- en uitvoer vandeLMOE (landen van Midden- en Oost-Europa) 
(1.4 tot 1.7), alvorens de rol van de toeleveringen (1.8) en van de rechtstreekse investeringen 
(1.9) in de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de kandidaat-lidstaten te 
onderzoeken. Vervolgens worden enkele toekomstperspectieven geschetst waarbij gezocht 
wordt naar de mogelijke economische gevolgen van de uitbreiding (1.1 0). De vraag naar de 
relevantie van een snelle toetreding zal worden opgeworpen (1.11), waarna enkele eerste 
besluiten worden geformuleerd. 

De gegevens die navolgende analyse onderbouwen moeten als indicatief worden 
beschouwd. De statistieken van de Midden-Europese landen zijn dikwijls nog weinig 
gefundeerd. 

1.1 Algemene kenmerken van de Midden-Europese landen 

Een eerste evidentie is het gering economisch gewicht van de kandidaat-lidstaten 
(behalve misschien Polen omwille van de grootte van dit land) en de belangrijke 
ontwikkelingskloof tussen de landen van Midden-Europa en de Europese Unie. 

In 1997 vertegenwoordigde de bevolking van de vijf landen uit de eerste groep die in 
aanmerking wordt genomen door Agenda 2000, 16,5% van de bevolking van het Europa 
der 15. Het binnenlands product van deze vijf landen bereikte evenwel nog geen 3% van dat 
van de Europese Unie. 
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Tabeli 
Omvang en ontwikkelingsindicatoren van de kandidaat-lidstaten (1995) 

Bevolking Inkomen per capita Aandeel van de Levensverwachting bij de geboorte 
(Koopkrachtpariteitsbasis) werkgelegenheid 

in de landbouw 
(%) 

1995 1997 V M 

Polen 38,6 6.200 7.500 27 76 67 

Hongarije 10.1 7.800 8.900 8 74 64 

Tsjechische Rep. 10,3 10.800 12.000 6 77 70 

Slovenië 1,9 11.300 13.000 10 78 69 

Estland 1,5 5.600 7.000 13 75 63 

België 10.1 19.600 21.450 3 80 74 

Frankrijk 58,0 18.520 20.530 5 83 74 

Nederland 15,4 18.470 20.670 4 80 75 

Spanje 39,2 13.230 15.430 9 81 74 

Portugal 9,9 11.660 13.410 12 79 71 

Griekenland 10,4 11.370 13.560 20 81 75 

Chili 14,2 9.500 * 19 ** 78 72 

Thailand 58,2 7.500 * 64 ** 72 67 

Tunesië 9,0 5.000 * 28 ** 70 68 

* raming 

** 1990 

Vanuit het oogpunt van de gemiddelde levensstandaard, zoals gemeten aan de hand 
van het inkomen per hoofd (Tabel 1), of van de ontwikkeling van diverse basisinfrastructuren 
(Tabel 2), lijken bepaalde landen zich te bevinden in een intermediaire toestand tussen de 
economische-groeilanden uit het Zuiden en de lidstaten van de Europese Unie. Indien men 
evenwel de verspreiding van een aantal duurzame consumptiegoederen als referentie neemt, 
bevindt bijvoorbeeld Polen zich, volgens de OESO, op een niveau dat in de buurt ligt van dat 
van Griekenland of van Portugal. 
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Tabel2 
Enkele indicatoren in verband met de graad van infrastructurele uitrusting (1995) 

Aantal telefoonabonnees Spoorwegnet Autowegennet 
per 1000 inwoners in km per 1000 km2 in km 

Polen 148 77 246 

Hongarije 185 83 293 

Tsjechische Republiek 237 120 414 

Slovenië 309 59 218 

Estland 277 23 64 

België 458 110 1.666 

Frankrijk 558 59 8.275 

Nederland 525 67 2.208 

Spanje 385 24 6.485 (1) 

Portugal 362 31 687 

Griekenland 493 19 420 

Chili 132 

Thailand 59 

Tunesië 58 

Bron : Rapport mondial sur Ie Développement humain 1998; Eurostat Jaarboek 1997. 

(1) 1994 

In alle gevallen is het verschil in ontwikkeling in vergelijking met de landen van 
West-Europa aanzienlijk. Deze eenvoudige vaststelling kan ertoe leiden dat, naast de 
geografische nabijheid en het politieke perspectief dat verbonden is aan de uitbreiding van de 
Europese Unie naar het Oosten, men zich vragen kan stellen over de geschiktheid van het 
reglementair kader van de Eenheidsmarkt en van de Unie met betrekking tot de optimale 
voorwaarden voor de ontwikkeling van groeieconomieën. Het kan eveneens delicaat blijken 
nominale convergentie correct te verenigen met een inhaalbeweging vanuit een gegeven 
startpositie. 
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Tabel3 
Macro-economische ontwikkelingen in de voornaamste Midden-Europese landen 

Landen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Hongarije 

BBP tegen constante -3,5 -11,9 -3,0 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,4 
prijzen (1) 
Private consumptie (1) -0,8 -5,8 -0,5 1,4 1,2 -6,6 -3,1 0,9 
BVVK (1) -7,8 -10,0 -2,7 2,0 12,5 -4,3 6,3 8,8 
Consumptieprijzen (1) 28,9 35,0 23,0 22,5 18,8 28,8 23,6 18,3 
Werkloosheid (IAO) (2) 2,5 8,0 12,3 11,3 10,2 9,5 9,2 8,1 
Overheidssaldo * 0,5 -2,2 -5,6 -7,8 -7,5 -6,8 -3,1 -4,8 

Polen 

BBP tegen constante -11,6 -7,6 2,6 3,8 5,0 7,0 6,1 6,9 
prijzen (1) 
Private consumptie (1) -11,7 7,2 3,5 5,1 1,2 3,6 8,7 8,0 
BVVK (1) -10,6 -3,1 2,3 2,9 7,0 16,9 20,6 21,0 
Consumptieprijzen (1) 585,8 70,3 43,0 35,3 32,2 27,8 19,9 15,0 
Werkloosheid (IAO) (2) 6,1 11,8 13,6 14,0 14,4 13,3 12,3 11,2 
Overheidssaldo * 3,1 -6,5 -7,1 -4,5 -3,7 -3,0 -4,4 -3,6 

Tsjechische Republiek 

BBP tegen constante -0,4 -14,2 -6,4 0,6 2,6 6,4 3,9 1,0 
prijzen (1) 
Private consumptie (1) - - 20,4 2,9 5,3 6,9 7,0 1,6 
BVVK (1) -2,1 -17,7 8,9 -7,7 17,3 21,0 8,7 -2,2 
Consumptieprijzen (1) 9,7 56,7 11,1 20,8 10,0 9,1 8,8 8,6 
Werkloosheid (IAO) (2) 0,8 4,1 2,6 3,9 3,8 4,1 3,5 4,7 
Overheidssaldo * - - - 0,0 -1,3 -1,3 -1,8 -2,2 

* onder voorbehoud- Voor Polen: definitie nationale rekeningen. 

(1) procentuele groei. 

(2) in % van de actieve bevolking. 

Zelfs indien de groeivoet van de Midden-Europese economieën zich handhaaft op een 
zeer hoog niveau, zal het vermoedelijk nog meerdere decennia vergen vooraleer zij de 
gemiddelde levensstandaard van het huidige Europa der 15 bereiken. 

In het geval van Polen heeft de OESO (1) geraamd dat, in de veronderstelling dat de 
gemiddelde groei van 5% wordt gehandhaafd, de convergentie naar het gemiddeld inkomen 
(in KKP) in het Europa van de 15 slechts in 2040 zal bereikt worden. Het aanhouden van een 
dergelijk groeitempo over een lange termijn kan problematisch schijnen, hoewel men moet 
vaststellen dat in het recente verleden de Poolse economische prestaties een opmerkelijke 
tendens hebben gekend, die zich onderscheidt van die van zijn twee buurlanden (zie tabel en 
grafiek 3). 

O.C.D.E., Etudes économiques de l'O.C.D.E, Pologne, 1997. 
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Grafiek 3 

Evolutie van het BBP in de voornaamste landen van Midden-Europa. 
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• Hongarije Tsjechische Republiek ... Polen, 

In alle gewezen lidstaten vandeRWEB (2) was er een gelijklopend schema : het begin 
van de overgang werd gevolgd door een min of meer diepgaande recessie. De Tsjechische 
Republiek, Hongarije en Polen kenden een vergelijkbaar diepe breuk. Deze breuk deed zich 
het eerst voor in Polen, dat evenwel ook als eerste, vanaf 1991, heraanknoopte met de groei, 
terwijl de andere landen heropstartten in 1992-93 en met minder sterke groeicijfers. In 
Slovenië was de recessie van het begin van de jaren '90 minder uitgesproken. 

Men kan er nog aan toevoegen dat de officiële groeicijfers bijna zeker een 
onderschatting zijn, weze het in ongelijke mate, als gevolg van de rol van de ondergrondse 
economie in de groeidynamiek, vooral in het begin van de overgang. 

Anderzijds ging het overgangsproces gepaard met een verrmmmg van de 
inkomensspreiding, die een hoogtepunt lijkt bereikt te hebben rond 1994. 

2 RWEB: Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand (Comecon) 
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De Ginicoëfficiënt (3) is overal gestegen, weze het slechts zeer matig in Hongarije. 
Onder de hier geanalyseerde landen heeft de grootste stijging zich voorgedaan in de 
Tsjechische Republiek (tabel 3bis). Met de nodige voorzichtigheid om rekening te houden 
met de relatieve betrouwbaarheid van het statistische apparaat, kan men vaststellen dat wat het 
peil van de coëfficiënt betreft, Polen, de Tsjechische Republiek en Slovenië zich in een 
vergelijkbare positie zouden bevinden als België (0,30 na belasting, op basis van de belastbare 
inkomens van de ingekohierde gezinnen). 

Tsjechische Republiek 
Hongarije 
Polen 
Slovenië 

TahelJhis 
Ginicoëfficiënt 

1993 

0,27 
0,23 
0,30 
0,28 

Bron: World Development Report, From Plan to Market, World Bank, 1996. 

Variatie 1987-88/93 

0,08 
0,02 
0,05 
0,04 

Indien men daarentegen enkel de spreiding van de lonen beschouwt, is die het sterkst 
in Hongarije : de verhouding tussen het laatste en het eerste deciel ligt in Hongarije dicht bij 
de verhouding die opgetekend wordt in Canada, dat binnen de OESO slechts voorbijgestoken 
wordt door de USA (tabel 3ter). In alle gevallen is men in deze landen gekomen tot een 
loonspreiding die gevoelig groter is dan het Europese gemiddelde. Juist vóór de overgang, in 
1989, was deze verhouding zowel in Polen als in de Tsjechische Republiek 2,4, maar overtrof 
zij reeds 3 in Hongarije (4). 

TahelJter 
Spreiding van de geldelijke verdiensten 

Verhouding tussen het 9e en het Je deciel voor het laatst beschikharejaar 

Verenigde Staten 
Hongarije 

Verenigd Koninkrijk 
Polen 

Frankrijk 
Tsjechische Republiek 

Italië 
Nederland 
Duitsland 

België 

4,39 
4,17 
3,40 
3,39 
3,28 
2,82 
2,80 
2,60 
2,31 
2,08 

Bron: O.C.D.E., Etudes économiques, République tchèque 1998. 

3 De Ginicoëfficiënt drukt het relatieve belang uit van de afwijking tussen de kromme van Lorentz (gecumuleerde 
verdeling van de inkomens) en de kromme bij een gelijkmatige verdeling. 

4 PAILHE, A., La hausse des inégalités safariales en Europe centrale au cours de la transition, Economie 
internationale, 3e trimestre 1998. 
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1.2 Liberalisering van de handel en ontwikkeling van de 
handelsverrichtingen 

De meest evidente impact van de toetreding van de Midden-Europese landen zou de 
voltooiing van de handelsliberalisering in hun opzicht zijn. 

Het is duidelijk dat dient gesproken te worden over de voltooiing van de 
handelsliberalisering. Inderdaad zijn nu reeds de douanerechten bij invoer in de EU van de 
producten afkomstig van de LMOE, en meer in het bijzonder van de zogenaamde Visegrad
landen (Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek en, in zekere mate, Slowakije) grotendeels 
afgebouwd. 

Vanaf 1990-91 werd het zogenaamde systeem van algemene preferenties toegekend 
aan de LMOE. Nadien bevatten de Associatieverdragen met de LMOE een handelsluik 
waarin voorzien werd in de opheffing van de tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen van de 
invoer, behalve in een aantal gevoelige sectoren en op het domein van de landbouw. Dit aldus 
opgestarte proces heeft onbetwistbaar reeds bijgedragen tot de versterking van de 
concurrentiële positie van de LMOE in de EU ten opzichte van andere leveranciers, zoals 
bijvoorbeeld de landen uit Zuidoost-Azië. Deze ontmanteling van de belemmeringen was 
asymmetrisch, dat wil zeggen vlugger in de richting van de LMOE naar de EU dan in de 
tegengestelde richting. 

In het geval van Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek traden de 
associatieverdragen in werking in maart 1992. De liberalisering van de handelsverrichtingen 
betrof toen ongeveer 50% van de Hongaarse uitvoer naar de EU, 40 tot 50% (volgens de 
bronnen) van de Tsjechische uitvoer en ongeveer 40% van de Poolse uitvoer. 

De meeste kwantitatieve beperkingen die bestonden voor de invoer in de EU werden 
geleidelijk afgebouwd en zijn omzeggens afgeschaft sinds einde 1997 voor de drie 
voornaamste landen waarnaar onze aandacht gaat. De belangrijkste overblijvende 
uitzondering betreft de landbouwproducten, waarvan de uitvoer naar de EU onderworpen is 
aan quota en hoge douanerechten; daar bovenop zijn er diverse anti-dumpingmaatregelen in 
verband met staal en chemische basisproducten, die evenwel slechts een relatief minieme 
fractie uitmaken van de handelsverrichtingen. 

Een groot aantal factoren hebben de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
LMOE in het begin van de jaren '90 beïnvloed. Men haalt bijvoorbeeld aan : 

sterke devaluaties die de overgang van de lokale munten naar de convertibiliteit 
begeleidden; 
de tijdelijke daling van de binnenlandse vraag die de lokale ondernemingen aangezet 
heeft zich te richten naar de buitenlandse markt; 
de ineenstorting van de handel tussen de gewezen partners vandeRWEB leidde tot een 
heroriëntering van de uitvoer; 

maar de ontmanteling van de handelsbelemmeringen heeft ongetwijfeld een 
fundamentele rol gespeeld in de sterke groei van de handel vandeLMOE naar de EU. 
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Tabel4 
Ontwikkeling van de handelsverrichtingen (goederen) tussen de EU en de LMOE* 

groeivoet van de verrichtingen in volume 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Uitvoer** 12,7 9,5 0,7 21,6 14,2 5,7 
Invoer** 17,8 11,1 16,2 20,4 18,2 18,2 

Bron: Eurostat, Commerce extérieur et intra-Union européenne. 
* LMOE = Polen, Hongarije, Tsje-Slo, Roemenië en Bulgarije. 
** van de LMOE. 

De stijging van de door de LMOE geëxporteerde volumes met als bestemming de 
Europese Unie was in de loop van de jaren '90 sterk, met uitzondering van het jaar 1993 
gedurende hetwelk de zwakke economische activiteit in de Unie gepaard ging met bepaalde 
tijdelijke protectionistische maatregelen in de zogenaamde gevoelige sectoren en 
aanbodproblemen bijdeLMOE (5). 

De stijging van de uitvoer van de landen van de EU naar de LMOE was meer 
regelmatig en, behoudens in 1994, nog meer uitgesproken dan de stijging van de invoer. De 
groei van de handelsverrichtingen tussen de EU en de LMOE was in belangrijke mate groter 
dan de toename van de totale handelsverrichtingen van de EU, maar dit was nog meer het 
geval voor de uitvoer dan voor de invoer. 

Enerzijds vloeit daar uit voort dat de plaats van de LMOE in de handelsverrichtingen 
van de EU sterk aan belang heeft gewonnen. Dit aandeel blijft evenwel beperkt, namelijk 
ongeveer 2,5% van de uitvoer in 1996, tegenover ongeveer 1% in 1989. De plaats van de EU 
in de buitenlandse handelsverrichtingen van de landen van Midden-Europa is daarentegen 
overheersend geworden : ongeveer 60%, tegenover ongeveer 35% bij het begin van de 
overgangsfase. 

TabelS 
Relatief gewicht van de handelsverrichtingen 

procent van de globale buitenlandse handelsverrichtingen 

a) Oost-Europese landen voor de EU 
1993 1994 1995 1996 1997 

M x M x M x M x M x 
Polen 1,8 2,4 2,0 2,4 2,2 2,7 2,1 3,2 2,1 3,5 
Tsjechische Rep. 1,2 1,5 1,4 1,8 1,7 2,0 1,7 2,2 1,8 2,2 
Hongarije 1,0 1,4 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 
Slovenië 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 

b) EU voor de Oost-Europese landen 
1990 1993 1995 1996 1997 

M x M x M x M x M x 
Polen 51,1 52,7 57,6 64,3 63,4 69,3 63,9 66,3 63,8 64,2 
Tsjechische Rep. - - 42,6 41,6 61,1 60,9 62,4 58,2 61,5 61,0 
Hongarije 43,1 42,1 40,1 46,5 61,5 62,8 62,3 69,7 62,8 71,2 
Slovenië - - 46,2 42,6 68,8 67,0 67,5 64,6 67,4 63,6 

5 De gehanteerde statistieken zijn ten indicatieve titel en moeten voorzichtig worden benaderd. Zo hebben 
bijvoorbeeld de Tsjechische Republiek (in 1996) en Hongarije (in 1997) hun methodologie inzake boeking van de 
buitenlandse handelsverrichtingen gewijzigd. De opbouw van een lange reeks is riskant en in het algemeen zijn de 
cijfergegevens betreffende de beschouwde landen nog vrij slecht. 
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Anderzijds kende het Europese handelsoverschot dat voortvloeit uit de verrichtingen 
met de landen van Midden-Europa een sterke stijging, vooral dan in 1996-97. 

Tabel6 
Ontwikkeling van het handelssaldo tussen de EU en enkele landen van Midden-Europa 

in miljoenen Ecu 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 

Polen 1767 1246 2657 2189 3045 7605 10866 
Hongarije 81 376 1570 2006 1119 1174 1984 
Tsjechische Rep. - - 1452 1846 2657 4221 4100 
Slowakije - - 166 -45 105 578 825 
Slovenië - -20 441 550 933 1107 1644 

Bron : Eurostat, Commerce extérieur et intra-Union européenne. 

* voorlopige gegevens. 

De invloed van de conjuncturele vertraging in de Europese Unie op de economieën 
van Midden-Europa komt duidelijk tot uiting (Tabellen 4 en 6). Zoals reeds vermeld, was de 
terugval van de groei van de door de LMOE geëxporteerde volumes sterk in 1993, maar een 
vertraging kwam ook duidelijk tot uiting in 1996, toen de Europese groei een beperkte 
afzwakking kende. Gezien het belang van de verrichtingen met Europa kan de weerslag op de 
economieën vandeLMOE niet gering zijn. Men noteert dus inderdaad (Tabel 3) in 1996 een 
vertraging van de groei in Midden-Europa. Volgens Henrioten Inotai (6) : « une progression 
de 10% des importations (7) de l'UE conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une 
croissance additionnelle de 1% du P.I.B. des PECO [ ... ]. L'influence de l'évolution des 
importations des PECO sur Ie P.I.B. de l'UE est bien entendu beaucoup plus limité ». Het 
spreekt vanzelf dat het hier slechts gaat om een mechanisch en rechtstreeks effect van de 
onderlinge relaties tussen de EU en Midden-Europa. 

In elk geval zouden niet alle landen van de Europese Unie in dezelfde mate de 
gevolgen ondervinden van een wijziging in de handelsbetrekkingen met Oost-Europa. 
Momenteel heeft Duitsland een dominerende plaats in de handel met de kandidaat-lidstaten. 
Behoudens in het geval van Estland, waarvan de voornaamste partners Finland en Rusland 
zijn, is Duitsland veruit de voornaamste handelspartner van de beschouwde landen; Duitsland 
lag in 1995 voor ongeveer 25% aan de basis van hun invoer en voor ongeveer 30% van hun 
uitvoer. Het relatief belang van de verrichtingen met de LMOE is veel groter in Duitsland 
(ongeveer 4%) dan in de andere landen van de Unie. 

6 HENRIOT. A. & INOTAI, A .. Quel avenir pour l'intégration entre l'Union européenne et les PECO?, Economie 
internationale, 2éme trimestre 1997. 

7 Van buiten de Unie. 
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1.3 Ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen België en de 
kandidaat-I idstaten 

De handelsverrichtingen tussen België en de kandidaat-lidstaten nemen slechts een 
bescheiden plaats in in het geheel van de Europese uitvoer en invoer. Maar zowel de uitvoer 
als de invoer kenden een sterke groei (Tabel en Grafieken 7). 

Voor wat betreft de Belgische uitvoer heeft Polen logischerwijze een dominante plaats 
ingenomen onder de onderzochte landen. Vertrekkend van een relatief hoog niveau in 1988 
steeg de uitvoer naar Hongarije minder snel dan die naar Polen of ex-Tsjecho-Slowakije, 
althans tot 1996. 

Wat opvalt is dat, wanneer het jaar 1993, dat het einde betekende van de periode van 
de politieke herschikking, als vertrekbasis wordt genomen, de stijging van de invoer uit 
Hongarije of uit ex-Tsjecho-Slowakije groter is dan die van de uitvoer. Deze ontwikkeling 
lijkt minder gunstig dan die van het Europese gemiddelde. De handelssaldi blijven evenwel 
duidelijk positief. 

Wanneer men de bilaterale betrekkingen van naderbij gaat ontleden, stelt men 
bijvoorbeeld vast dat zowel de Belgische invoer als de Belgische uitvoer van en naar 
ex-Tsjecho-Slowakije sneller gestegen zijn dan het Europese gemiddelde, maar dat de stijging 
van de invoer bijzonder sterk is (Tabel en Grafiek 8). 



Tabel7 
Ontwikkeling van de handelsverrichtingen van België met de kandidaat-lidstaten 

1993=100, in waarde (BEF) 

Uitvoer van België naar 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Estland 151 100 181 255 262 436 
Polen 28 45 41 100 92 100 118 152 194 267 
Tsje-Sio* 32 33 32 46 82 100 156 202 230 264 
Tsjechische Rep. 100 151 180 219 244 
Slowakije 100 193 351 299 402 
Hongarije 47 71 54 61 84 100 119 122 137 229 
Slovenië 41 100 154 180 245 211 

Invoer van België uit 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Estland 31 100 287 453 588 908 
Polen 66 57 108 118 117 100 156 182 172 203 
Tsje-Slo* 63 75 76 92 108 100 195 206 284 370 
Tsjechische Rep. 100 183 208 275 362 
Slowakije 100 236 199 317 402 
Hongarije 47 61 66 80 100 100 141 185 203 246 
Slovenië 44 100 111 122 134 191 

-- --

* Tsje-Sio : tot 1992 : Tsjecho-Siowakije; vanaf 1993 : som van de Tsjechische Republiek en van Slowakije. 
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Grafieken 7 
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Tabel8 
Tsjechische en Slowaakse buitenlandse handelsverrichtingen met België en de EU 

Invoer in waarde vanuit Tsje-Slo * 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

BELGIË 
miljoenen BEF 3.415 4.069 4.125 4.940 5.810 5.397 10.514 11.113 15.322 19.994 
index 1993=100 63 75 76 92 108 100 195 206 284 370 

EUROPESE UNIE 
miljoenen ECU 7.053 9.617 12.085 13.175 
index 1993= 100 100 136 171 187 

Procentueel aandeel van België 
in de Europese Unie 1.89 2,76 2.41 3,0 

Uitvoer in waarde naar Tsje-Slo * 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

BELGIË 
miljoenen BEF 3.345 3.453 3.339 4.773 8.478 10.387 16.240 21.020 23.862 27.459 
index 1993=1 00 32 33 32 46 82 100 156 202 230 264 

EUROPESE UNIE 
miljoenen ECU 8.670 11.418 14.847 17.973 
index 1993=100 100 132 171 207 

Procentueel aandeel van België 
in de Europese Unie 2,97 3,6 3,71 3,42 

-·---

* Tsje-Slo : tot 1992 : Tsjecho-Slowakije : vanaf 1993 : som van de Tsjechische Republiek en Slowakije. 
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Grafiek 8 
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In zekere mate betreft het hier een inhaalbeweging vanuit een uiterst bescheiden plaats 
van ex-Tsjecho-Slowakije in de Belgische invoer. In relatieve termen blijft het Belgische 
aandeel in de Europese handelsverrichtingen met de landen van ex-Tsjecho-Slowakije (3% 
van de invoer en 3,4% van de uitvoer in 1996) gevoelig lager dan het gemiddeld aandeel van 
België in de buiten-Europeseverrichtingen van de EU. 

Tabe/9 
Aandeel van België in de handelsverrichtingen van de EU in 1996 

in procent 

Invoer 

binnen Europa: 9,3 buiten Europa : 6,1 totaal: 8,2 

Uitvoer 

binnen Europa : 1 0 buiten Europa : 5,2 totaal: 8,2 

In het geval van Hongarije kende men, ten minste tot 1996, een zekere terugval van de 
Belgische exportpositie (3,6% van de uitvoer van de EU in 1996), terwijl de ontwikkeling van 
de invoer krachtiger bleef (3,8%). Per saldo was het handelsoverschot van België ten opzichte 
van Hongarije slechts bescheiden. In 1997 kende de uitvoer naar Hongarije evenwel een 
plotse opleving (Tabel en Grafiek 10). 

Het is slechts ten overstaan van Polen dat de Belgische uitvoer een aandeel heeft dat 
vergelijkbaar is met het belang ervan in de buiten-Europese handelsverrichtingen. Vermits de 
Belgische invoer veel bescheidener is, is het handelsoverschot met Polen aanzienlijk. De 
ontwikkeling van de Belgische uitvoer naar Polen lijkt niet fundamenteel af te wijken van het 
Europese gemiddelde (Tabel en Grafiek 11). 



24 

Tabel JO 
Buitenlandse handelshetrekkingen van Hongarije met België en de EU 

Invoer in waarde vanuit Hongarije 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
BELG IE 
miljoenen BEF 2.957 3.858 4.173 5.062 6.307 6.310 8.928 11.690 12.838 15.524 
index 1993=1 00 47 61 66 80 100 100 141 185 203 246 

EUROPESE UNIE 
miljoenen ECU 4.611 4.998 4.878 6.060 7.610 8.827 
index 1993=100 95 102 100 124 156 181 

Procentueel aandeel van België in de 
Europese Unie 2,6 3,04 3,2 3,72 4,03 3,75 

Uitvoer in waarde naar Hongarije 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
BELG IE 
miljoenen BEF 4.741 7.210 5.449 6.157 8.500 10.153 12.086 12.420 13.930 23.274 
index 1993=100 47 71 54 61 84 100 119 122 137 229 

EUROPESE UNIE 
miljoenen ECU 4.692 5.374 6.447 8.066 8.729 10.001 
index 1993=100 73 83 100 125 135 155 

Procentueel aandeel van België in de 
Europese Unie 3,11 3,81 3,9 3,79 3,73 3,59 
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Grafiek JO 
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Tabeli I 
Buitenlandse handelsbetrekkingen van Polen met België en de Europese Unie 

Invoer in waarde vanuit Polen 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

België 
Miljoenen BEF 6.104 5.222 9.969 10.915 10.794 9.237 14.412 16.833 15.852 18.707 
index 1993= 100 66 57 108 118 117 100 156 182 172 203 

Europese Unie 
Miljoenen ECU 7.125 7.964 8.458 10.127 12.252 12.252 
index 1993=100 84 94 100 120 145 145 

Procentueel aandeel van België in de Europese Unie 3,63 3,26 2,7 3,6 3,34 

Uitvoer in waarde naar Polen 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

België 
Miljoenen BEF 5.073 8.020 7.385 17.867 16.509 17.910 21.123 27.279 34.660 47.804 
index 1993=100 28 45 41 100 92 100 118 152 194 267 

Europese Unie 
Miljoenen ECU 8.891 9.210 11.114 12.317 15.297 19.857 
index 1993=100 80 83 100 111 138 179 

Procentueel aandeel van België in de Europese Unie 4,76 4,32 3,99 4,34 4,68 4,5 
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1.4 Samenstelling van de uitvoer en ontwikkelingsgraad 

Volgens de klassieke theorie van de handelsbetrekkingen zijn deze gebaseerd op het 
bestaan van « comparatieve voordelen ». In het oorspronkelijke theoretische schema van 
Ricardo is, buiten een aantal intrinsieke factoren zoals het klimaat, het verschil in 
technologisch ontwikkelingsniveau de voornaamste bron van een productiviteitsverschil en 
bijgevolg van een verschil in kosten en van comparatieve voordelen. Indien men uitgaat van 
een ruime verspreiding van de technische vooruitgang, moet een andere verklaring worden 
gezocht. In de theorie van Heckscher-Ohlin wordt verondersteld dat de landen zich 
specialiseren in de uitvoer van goederen waarvan de productie intensief is aan die 
productiefactor waarover men overvloedig beschikt en waarvan de kosten laag zijn. 

De meeste recente beschouwingen omtrent de internationale handelsverrichtingen 
benadrukken het belang van de « vertraging » waarmee de technologische innovatie zich 
doorzet en van het streven naar kwalitatieve specialisatie. De minder ontwikkelende landen 
specialiseren zich in de « imitatie-productie » van goederen die reeds een zekere maturiteit 
hebben bereikt; in de routineproductie wordt een groot gedeelte laaggeschoolde 
arbeidskrachten ingeschakeld. Met de verdere ontwikkeling wordt de uitvoer meer intensief 
aan menselijk kapitaal en aan 0&0, dan aan arbeidskrachten. Een hoge kapitaallarbeid
verhouding is overigens verbonden aan de productie van kwaliteitsgoederen. 

Anderzijds geschieden de handelsverrichtingen in de ontwikkelde landen in 
belangrijke mate « binnen de industrie ». Dit betekent dat zij betrekking hebben op 
gelijkaardige producten, die zich van elkaar onderscheiden hetzij op « verticale » wijze, dat 
wil zeggen door de kwaliteit, hetzij op « horizontale » wijze, dat wil zeggen voor dezelfde 
kwaliteit, door de kleur, de vorm, het design enz .... 

Volgens de literatuur is de ontwikkeling van de handel binnen de industrie positief 
gecorreleerd met de groei van het inkomen per hoofd en met de economische ontwikkeling. 
De horizontale differentiatie is de meest specifieke van de ontwikkeling. 

Uit wat voorafgaat blijkt het belang van de analyse van de verdeling over de 
productiefactoren en van het aandeel van de verrichtingen binnen de industrie in de uitvoer; 
ook de evolutie ervan is belangrijk, zowel als indicatoren van de mate van vooruitgang en 
vooral van de ontwikkeling van de economieën van Midden-Europa. 

In de hiernavolgende alinea's onderzoeken wij bijgevolg achtereenvolgens : de 
structuur per product van de handelstransacties tussen de landen van Midden-Europa en de 
Europese Unie, de factorverdeling van de verhandelde producten en tenslotte het aandeel van 
de verhandelingen binnen de industrie in de globale buitenlandse handel. 
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1.5 Productstructuur van de handelsverrichtingen tussen de EU 
en de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) 

1.5.1 De invoer van de EU vanuit de LMOE 

Bij het begin van de overgang in 1988/89 waren de landbouw- en voedingsproducten, 
gevolgd door de minerale brandstoffen (steenkool en aardolie) en chemische producten, de 
belangrijkste groep producten die door de Europese Unie ingevoerd werden vanuit de LMOE. 
In de loop van de daaropvolgende jaren is hun aandeel van ongeveer 40% in 1988 gedaald 
naar iets meer dan 15% in 1996. Binnen de totale invoer van deze goederensoorten door de 
EU was het aandeel van de invoer ervan vanuitdeLMOE steeds relatief marginaal (2 tot 5%, 
7% voor de chemische producten in 1996). 

Tabe/12 
Voornaamste ingevoerde goederen van de EU vanuitdeLMOE 

in procent van de totale invoer 

1988 1990 1992 1994 1996 

Landbouw- en voedingsproducten 18,2 5,5 
Minerale brandstoffen 12,3 4,6 
Chemische producten 11 ,2 6,6 
Kleding 7,9 8,6 10,5 13,9 12,7 
IJzer en staal 6,0 6,9 5,7 5,2 4,7 
Meubelen 5,1 4,7 5,6 4,5 4,8 
Machines 4,3 5,5 5,8 6,4 4,3 
Voertuigen 3,4 2,5 4,9 4,9 7,2 
Elektrische apparaten 3,0 3,9 4,6 5,7 7,3 

Diverse bronnen, berekeningen van het Secretariaat. 

De grootste daling betreft de landbouwproducten. Dit kan deels verklaard worden 
door de evolutie van de productie in de LMOE. Maar de agro-voedingssector is eveneens de 
sector waarvoor de opening naar de Europese markten het kleinst was. Niettemin bleef, 
althans tot 1994 (8), deze sector de koppositie innemen van de export van Hongarije, dat zelfs 
zijn relatieve specialisatie op dit domein zou versterkt hebben. 

8 OCDE. Etudes économiques de l'OCDE, Hongrie, 1995. 
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De kledingsector heeft een tegenovergestelde ontwikkeling gekend. Kleding is 
voortaan de voornaamste productsoort van de uitvoer vandeLMOE naar de EU. Bovendien 
vertegenwoordigde de invoer uitdeLMOE in 1996 bijna 20% van de buiten-Europeseinvoer 
van deze productsoort Voor schoenen bedroeg het aandeel ongeveer 25%. In beide gevallen 
werd een aanzienlijke toename van het marktaandeel genoteerd. Deze resultaten werden 
bereikt niettegenstaande de textielsector en de schoenproductie behoorden tot de zogenaamde 
« gevoelige » domeinen, waarvoor de kwantitatieve exportbeperkingen naar de EU slechts 
geleidelijk werden opgeheven (de handel werd slechts geliberaliseerd in 1998 of in 1999). De 
sterke expansie van dit type van handel lijkt verbonden te zijn met de gelijktijdige 
ontwikkeling van toeleveringsoperaties met Europese ondernemingen; Europese landen 
exporteren halfafgewerkte producten naar de LMOE waar zij verwerkt worden en vervolgens 
opnieuw ingevoerd worden als afgewerkte producten. Polen is daarbij het voornaamste land 
onder de kandidaat-lidstaten van de eerste fase, gevolgd door Hongarije. 

De staalsector behoudt hoe dan ook zijn relatieve posities. Polen, de Tsjechische 
Republiek en Slowakije zijn daarbij het sterkst betrokken. Het relatief aandeel van de 
meubelsector blijft belangrijk, wat een belangrijke stijging van het uitgevoerde volume 
impliceert. Het aandeel vandeLMOE in de buiten-Europese invoer van deze productsoorten 
is aanzienlijk : bijna 50% in 1996 voor de meubelindustrie en meer dan 25% voor de 
staalsector. 

Tenslotte hebben enkele sectoren hun belang aanzienlijk zien toenemen : machines en 
uitrusting, elektrische apparaten en meer recent, de voertuigen. Het betreft hier een 
opmerkelijke trendbreuk (9). In de jaren '70 en '80 hebben de werktuigindustrieën in Midden
en Oost-Europa immers voortdurend terrein verloren op de Westerse markten. De 
samenwerking met Westerse ondernemingen lijkt een determinerende rol te hebben gespeeld, 
zowel via toeleveringen als via rechtstreekse investeringen. Een voorbeeld daarvan is het 
geval van de voertuigen waarvan de heropleving van de uitvoer van de LMOE, vanaf het 
dieptepunt in 1992, lijkt samen te vallen met de investeringen van Fiat in Polen en van 
Volkswagen in de Tsjechische Republiek (men zou nog Renault in Slovenië kunnen 
vermelden). De uitvoer van elektrische apparaten lijkt bijzonder dynamisch in Hongarije en 
maakte een opgang in de Tsjechische Republiek, evenwel vanaf lage niveaus. 

Enerzijds ziet men aldus de ontwikkeling van de handelsverrichtingen verbonden aan 
industrieën die weinig geschoolde arbeidskrachten vergen en waarvan de arbeidskost en de 
beschikbaarheid een determinerende rol spelen (kleding). Maar anderzijds komt vooruitgang 
te voorschijn in sectoren met meer geavanceerde producten, die een andere verhouding tussen 
de productiefactoren vereisen; uit dit laatste kunnen de eerste resultaten van de industriële 
herstructurering worden afgeleid. 

9 LEMOINE, F., La dynamique des exportations des PECO vers l'Union européenne, Economie internationale, 
2éme trimestre 1995. 
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1.5.2 De uitvoer van de EU naar de LMOE 

Inzake de uitvoer van de EU naar de LMOE stelt men vast dat het aandeel van de 
machines, overheersend bij het begin van de overgang, een weinig is afgenomen. Indien men 
evenwel de elektrische apparaten, waarvan het relatief belang eerder toeneemt, daaraan 
toevoegt, bereikt men vrij regelmatig over gans de afgelopen periode, iets minder dan 30% 
van de uitvoer bestemd voor de industriële of private uitrusting. 

Het aandeel van de uitgevoerde chemische producten is vrij sterk gebleven en dat van 
de voertuigen is gevoelig gestegen. 

Het is evenwel slechts op het gebied van draden en weefsels dat de uitvoer naar de 
LMOE een determinerende plaats (bijna 30% in 1996) inneemt in de handel buiten het Europa 
van de 15. Op dat domein vindt men de tegenhanger van de kledinghandel, waarbij de 
ontwikkeling van de toelevering tot uiting komt. 

Tabe/13 
Voornaamste uitvoerproducten van de EU naardeLMOE 

in procent van de totale uitvoer 

1988 1990 1992 1994 1996 
-Machines 23,6 24,6 20,8 15,4 15,7 
- Chemische producten 11 ,8 
- Elektrische apparaten 5,4 6,9 8,4 13,1 
- Voertuigen 3,0 5,0 9,4 9,6 10,7 
- Draden en weefsels 8,1 7,2 

Vertrekkend van de vaststelling dat het uitrustingsmateriaal een dominante plaats 
inneemt in de uitvoer van de EU naar de landen van het Oosten, kan men, zoals Baldwin, 
François en Portes (10) een beperkte hergroepering maken per verhandelde producten die zou 
kunnen aantonen dat, grosso modo, het aanzienlijke handelsoverschot van de 15 ten opzichte 
van Midden-Europa, in overgrote mate geconcentreerd is bij twee vrij ruim gedefinieerde 
soorten van producten: enerzijds chemische en plastiekproducten en anderzijds machines, 
apparaten en transportmateriaaL De handelsverrichtingen van de andere verwerkte producten 
zijn globaal in evenwicht (Tabel 14). 

10 BALDWIN, R., FRANÇOIS, J. & PORTES, R., The casts and benefits of eastern enlargement: the impact on the 
EU and central Europe ", Economie Policy, april 1997. 
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Tabel14 
Handel per productgroep van de Europese Unie met bepaalde landen van Midden-Europa (1996) 

in miljoenen ecus 

Totaal Chemische producten Machines en transportmateriaal Andere verwerkte producten 

' M x Saldo M x Saldo M x Saldo M x Saldo 

I 

Polen 12252 19857 7605 655 2660 2005 2770 7942 5172 6397 6400 3 

Tsjechische Republiek 9755 13875 4120 699 1652 953 3220 6316 3096 4389 4421 32 

Hongarije 8827 10001 1174 526 1179 653 3714 4567 853 2915 3440 525 

Slovenië 4270 5377 1107 175 577 402 1592 2064 472 2304 2013 -291 
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1.5.3 Productstructuur van de buitenlandse handel van de LMOE in het licht van de 
Belgische buitenlandse handel 

De sterke uitvoerpunten van de LMOE stemmen grotendeels overeen met de Belgische 
industriële takken die in een recente studie van het Planbureau (11) als « sterk blootgesteld » (12) 

worden beschouwd. Onder deze blootgestelde branches vindt men in de eerste plaats textiel, 
kleding en leder en vervolgens, in mindere mate, elektrische constructies en apparaten, hout en 
meubelen, spelen, sportartikelen en voeding. De Oostzone (die in de studie van het Planbureau 
naast de LMOE ook Turkije bevat) heeft duidelijk een belangrijke vooruitgang gemaakt op de 
Belgische markt in domeinen zoals kleding en schoenen, meubelen, elektrische apparaten of 
uitrustingsapparatuur. Het gaat evenwel om sectoren waar de tewerkstellingsvernietigende 
concurrentie niet nieuw is. 

Omgekeerd komen de meest dynamische Belgische exportdomeinen (chemie en plastiek, 
machines, voertuigen maar ook glas) grotendeels overeen met die welke het belangrijkst zijn 
binnen de invoer door de LMOE. 

Zeer duidelijk is dat de evolutie van de handelsbetrekkingen met de groeieconomieën in 
het algemeen en met de landen uit het Oosten in het bijzonder, in belangrijke mate zal bepaald 
worden door de positionering van de Belgische producten op het vlak van technologische 
voorsprong of vernuftigheid. 

1.6 Structuur van de buitenlandse handel van de landen van Midden
Europa in functie van de intensiteit van de gebruikte 
productiefactoren of van de vernuftigheid van de producten 

Indien men de uitgevoerde verwerkte producten van de landen van Midden-Europa 
hergroepeert volgens de overheersende Jactoren die ingezet worden bij de productie ervan 
(menselijk kapitaal, fysisch kapitaal, laaggeschoolde arbeidskrachten, natuurlijke hulpbronnen) 
zoals bijvoorbeeld gebeurde in een recente studie van de OESO door Y. Wolfmayr-Schnitzer (13), 
zou men in 1994 een overwicht vaststellen ten voordele van de industrieën die intensief gebruik 
maken van laaggeschoolde arbeiders en van natuurlijke hulpbronnen; dit overwicht lijkt bijzonder 
groot in Polen. Over de periode 1989-1994 is onder de vier beschouwde landen, Polen bovendien 
het land waar dit overwicht trendmatig het duidelijkst toeneemt. 

11 BERNARD, P., VAN SEBROECK, H., SPINNEWIJN, H., VANDENHOVE, P., VAN DEN CRUYCE, B .. 
Delokalisatie - Mondialisering, een actualisatierapport voor België, Federaal Planbureau, januari 1998. 

12 Een productgroep wordt verondersteld aan concurrentie blootgesteld te zijn indien : 
- de invoerratio van deze productgroep hoger is dan de gemiddelde invoerratio vanuit 4 zones 

van ontwikkeling en deze invoerratio toeneemt; 
- het handelsbalanssaldo voor deze productgroep verslechtert. 

13 WOLFMA YR-SCHNITZER, Y., Trade Performance of CEECS According to Technology Classes in the 
Competitiveness of Transition Economies, O.E.C.D., 1998. 
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In het geval van Hongarije of van de Tsjechische Republiek werd een deel van de relatieve 
zwakte inzake marktaandelen op het vlak van producten met een belangrijke inzet van menselijk 
kapitaal, goedgemaakt. Slovenië onderscheidt zich door een minder grote 
ondervertegenwoordiging van industrieën die intensief gebruik maken van geschoolde arbeid, 
weze het dat daarbij overwegend gebruik gemaakt wordt van relatief weinig geavanceerde 
technologie (voertuigen, elektrische apparatuur. .. ) (Tabel 15). 

Tabel IS 
Productiefactoren in de uitvoer van de landen van Midden-Europa 

A. Marktaandelen volgens de overheersende productiefactoren (1) 
Verhouding in procent van de invoer vanuit de betrokken landen t.o.v. de totale invoer van de OESO 

Polen Tsjechische Rep. Hongarije Slovenië 
1989 1994 1989* 1994 1989 1994 1994 

Menselijk kapitaal 0,12 0,22 0,09 0,22 0,09 0,21 0,15 
Fysisch kapitaal 0,20 0,25 0,50 0,75 0,19 0,16 0,21 
Laaggeschoolde A.K. 0,25 0,72 0,19 0,48 0,25 0,43 0,32 
Natuurlijke hulpbronnen 0,42 I ,01 0,37 0,67 0,31 0,36 0,32 

Totaal van de verwerkte 0,29 0,45 0,26 0,36 0,23 0,28 0,21 
producten 

B. Specialisatie inzake uitvoer volgens de overheersende productiefactoren (1) 
Verhouding in procent van de betrokken uitvoer t.o.v. de totale uitvoer van verwerkte producten 

Polen Tsjechische Rep. Hongarije Slovenië 
1989 1994 1989* 1994 1989 1994 1994 

Menselijk kapitaal 22,5 27,4 18,5 35,0 20,9 41,8 39,4 
Fysisch kapitaal 1,5 1,1 4,0 4,2 1,7 1,2 2,0 
Laaggeschoolde A.K. 21,3 41,1 17,9 34,4 26,2 39,3 38,6 
Natuurlijke hulpbronnen 22,7 29,0 22,7 23,8 21,2 16,4 19,2 

Bron: Wolfmayr-Schnitzer, O.C.D.E. (1998). 

* Tsjecho-Siowakije. 

(1) De producten waarbij de inbreng van een productiefactor met minstens 10% de gemiddelde intensiteit ervan 
overtreft, zijn in deze groep opgenomen. De inbreng van geschoolde arbeid werd geëvalueerd per subsector 
aan de hand van indicatoren zoals het procentuele aandeel van technici, managers e.d. in de tewerkstelling, 
de uitgaven voor 0&0 in procent van de totale omzet enz .... 

Op basis van een analyse van de duidelijke comparatieve voordelen van de landen van 
Midden-Europa gedurende de periode 1989-95 (14) is het mogelijk een tamelijk uitgesproken 
comparatief nadeel te onderkennen in de sectoren waar veel geschoolde arbeid of 0&0 wordt 
ingezet. Dit nadeel lijkt duidelijk te verminderen in Hongarije, zoals blijkbaar ook in Slovenië, 
hoewel minder duidelijk omwille van de beperkte observatieperiode. Behoudens in de 
Tsjechische Republiek, komt er eveneens een comparatief nadeel tot mtmg in de 
kapitaalintensieve sectoren. Dit nadeel zou dalen in Slovenië, maar accentueerde zich in de loop 
der jaren in Hongarije en zelfs in Polen. Daarentegen komt een aanzienlijk comparatief voordeel 
te voorschijn in de productie waarbij intensief gebruikt gemaakt wordt van laaggeschoolde 
arbeidskrachten. Dit voordeel zou recentelijk evenwel afnemen in Hongarije en misschien in 
Slovenië (is). 

14 Gedefinieerd als de logaritme van de verhouding tussen de ratio X/M voor een gegeven<< technologische klasse>> en de 
ratio X/M voor het geheel van de verwerkte producten. 

15 Zie bijvoorbeeld : MA VLIK, P .. Export competitiveness of Centraland Eastern Europe. 
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Uit wat voorafgaat kan de indruk ontstaan dat Hongarije en Slovenië evolueren naar een 
productie met een hogere toegevoegde waarde; Polen zou gericht blijven op een productie met 
hoge intensiteit van laaggeschoolde arbeidskrachten; de Tsjechische Republiek neemt een 
tussenpositie in. 

Men dient evenwel uiterst voorzichtig te blijven bij het trekken van conclusies. Men dient 
immers te redeneren op basis van cijferreeksen over een zeer beperkt aantal jaren en dan nog 
betreffende een vrij onstabiele periode; het is een illusie te geloven dat men op dergelijke basis 
zonder aarzelen comparatieve voordelen kan bepalen. 

Een andere indicator van de graad van toegevoegde waarde of van de kwaliteit van de 
verhandelde goederen is de waarde per eenheid verhandeld product. Het betreft een relatief 
moeilijk te interpreteren indicator. Een verhoging van de eenheidswaarde van de uitgevoerde 
producten kan a priori gelinkt worden aan een kwaliteitsverhoging, maar zij kan ook een indicatie 
zijn van een afbrokkeling van de prijscompetitiviteit Een stijgende eenheidswaarde kan slechts 
als werkelijk positief worden beoordeeld wanneer zij gepaard gaat met een gunstige evolutie van 
het volume uitgevoerde goederen. Als de eenheidswaarde van de uitvoer de eenheidswaarde van 
de invoer overtreft, kan men evenzo eruit afleiden dat het betrokken land zich specialiseert in 
producten met hoge toegevoegde waarde. Dit is evenwel niet steeds het geval, bijvoorbeeld 
indien men halfafgewerkte producten invoert die door goedkope arbeidskrachten worden 
geassembleerd alvorens zij weer worden uitgevoerd, zoals dat het geval is in de textielsector. Dit 
voorbehoud betekent evenwel niet dat de indicator geen waarde zou hebben. 

De eenheidswaarden verschillen aanzienlijk naar gelang van de geraadpleegde studies (16), 
wat opnieuw een illustratie is van de methodologische moeilijkheden die men ontmoet. Eén 
cijfer citeren heeft waarschijnlijk nauwelijks zin. Er zijn evenwel tendensen die vrij gelijklopend 
zijn. De eenheidswaarden van de uitvoer en de verhouding van de eenheidswaarden 
uitvoer/invoer zijn hoger voor Hongarije en Slovenië en lager voor Polen; voor de Tsjechische 
Republiek is de toestand complexer. Er zou nauwelijks een evolutie geweest zijn in het geval van 
Polen tussen 1988-89 en 1992-93, maar misschien wel een zeker herstel in 1994-95; deze 
indicatoren vertonen een zekere stijgende tendens in Hongarije. 

Als men rekening houdt met het saldo van de handelsverrichtingen, leek Slovenië, waar 
dat saldo op basis van gegevens van 1994, slechts licht negatief was, in een gunstigere positie dan 
Hongarije dat een groter tekort op de handelsbalans vertoonde. Nadien zijn de rekeningen van 
Slovenië met het buitenland echter gevoelig verslechterd, in tegenstelling tot wat gebeurde in 
Hongarije. 

16 AIGINGER, K., Unit Values to Signa/ the Quality Positions ofCEECS in het Competitiveness of Transition Economies, 
O.E.C.D., 1998. 
ATURUPANE Ch., DJARKOV, S. & HOECKMAN, B., Determinantsof Intra-Industry Tradebetween East and West 
Europe, CEPR discussion paper 1721, november 1997. 
HENRIOT, A. & INOTAI, A., 1997, op.cit. 
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1. 7 De inschakeling van de econom1een van Midden-Europa in de 
handelsbetrekkingen van de meest vergevorderde landen 

De verrichtingen binnen de branches of binnen de sectoren kenmerken de handel tussen 
landen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Indien het aandeel van de handel die binnen 
een branche plaatsvindt in de economische betrekkingen van een land hoog is, kan men daaruit 
afleiden dat dit land in staat is producten met hoge toegevoegde waarde uit te wisselen met 
vergevorderde economieën, gelijkaardig aan wat laatstgenoemde produceren. Daarentegen 
zouden handelsbetrekkingen tussen de sectoren eerder een« Noord-Zuid »-handel kenmerken. 

Weerom varieert volgens de geraadpleegde studies (17) het belang in grootte van de 
handelsbetrekkingen binnen de sectoren aanzienlijk. Dat kan gedeeltelijk afhangen van de mate 
van desaggregatie van de nomenclatuur die de studie hanteert. Hoe hoger het niveau van 
aggregatie, hoe belangrijker ceteris paribus de stromen binnen de sectoren zijn. Men kan in alle 
gevallen een zekere gelijkenis waarnemen in de relatieve ontwikkelingen en toestanden in de 
beschouwde landen. De groei van de handelsbetrekkingen binnen de sectoren was veruit het 
duidelijkst in de Tsjechische Republiek en het is daar dat deze soort van handelsverrichtingen 
voortaan waarschijnlijk het meest vertegenwoordigd is, alhoewel Slovenië zich op een 
vergelijkbaar niveau bevindt. Hongarije volgt kort erop, doch het aandeel van de handel « binnen 
de branche » stijgt nog nauwelijks. Polen bevindt zich tenslotte ver achteraan en er kan slechts 
moeilijk een trendmatige ontwikkeling worden waargenomen. 

Globaal genomen lijkt het vanzelfsprekend dat het aandeel van de handel binnen de 
sectoren in de handelsbetrekkingen tussen de landen van Midden-Europa en de Europese Unie 
kleiner is dan dat in de binnen-Europese handel. Maar voor sommige landen van de Unie 
(Griekenland en zelfs Portugal) kan het aandeel van de handel binnen de sectoren in hun totale 
handel met de andere lidstaten lager zijn dan ditzelfde aandeel in de handel van de kandidaat
lidstaten (met uitzondering van Polen) met de Unie. Met uitzondering van Polen zou de relatieve 
positie van de landen van Midden-Europa veel weg kunnen hebben van die van sommige 
Aziatische landen, zoals bijvoorbeeld Korea. 

Indien men het onderzoek iets verfijnt, stelt men vast dat onder de handelsbetrekkingen 
binnen de industrieën 80 tot 95% van zogenaamd verticale aard zijn, dat wil zeggen gebaseerd op 
kwaliteitsverschillen en minder dan 20% tot minder dan 5% van horizontale aard, dat wil zeggen 
met betrekking tot goederen die sterk door elkaar vervangen kunnen worden. Slovenië 
onderscheidt zich met ongeveer 20% handel van het horizontale type. Daarna vindt men de 
Tsjechische Republiek terug met ongeveer 10% en Hongarije en Polen met minder dan 5%. 

In de meeste sectoren lijkt de uitvoer van de landen van Midden-Europa naar de Europese 
Unie eerder betrekking te hebben op de laagste kwaliteit. Positieve ontwikkelingen zijn echter 
waar te nemen tussen 1988 en 1994-95 in bijvoorbeeld het domein van de elektrische apparaten 
of van de kleding. Opnieuw onderscheiden Hongarije en Slovenië zich. Het is interessant te 
noteren dat er een verband gelegd lijkt te kunnen worden tussen de verbetering van de kwaliteit 
en de ontwikkeling van banden met Westerse ondernemingen, of dat nu in de vorm van 
toelevering is of van rechtstreekse investeringen (18). 

17 Zie bijvoorbeeld: ATURUPANE, Ch. et alii (1997) op.cit.; HENRIOT & INOTAI (1997), op.cit.; LEMOINE (1995) 
op.cit. of WOLFMA YR (1998), op.cit. 

18 Zie bijvoorbeeld LANDESMANN & BURGSTALLER (1998), op.cit. 
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1.8 Rol van de toelevering in de handelsbetrekkingen van de landen 
van Midden-Europa 

De toeleveringsverrichtingen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling 
van de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Midden- en Oost-Europa. 

Tabel16 
Aandeel van het« veredelingsverkeer» in de invoer van de EU vanuit Midden-Europa 

in procent 

1988 1993 

Polen 12 23 
Tsje-Slo 5 14 
Hongarije 23 24 

Het zogenaamd veredelingsverkeer is geconcentreerd bij twee sectoren : voornamelijk de 
kleding en in bijkomende orde het elektrisch materiaal. In het geval van de kleding is de 
concentratie van dit soort handelsverrichtingen van de Europese Unie met de landen van Oost
Europa zeer sterk (Tabel 17). In 1993 vielen ongeveer 80% van de Poolse of Hongaarse uitvoer 
van kleding en ongeveer een derde van de Hongaarse of Tsjechische uitvoer van elektrisch 
materiaal onder deze soort van handelsverrichtingen. 

Tabel17 
Aandeel van de landen van Midden-Europa in het veredelingsverkeer van de Europese Unie 

in de sector van de kleding (1) 

in procent van het totaal 

1988 1990 1992 1994 

a) Weefsels 
Polen 3,0 6,7 17,6 21,0 
Tsjechische Republiek * 1,0 0,8 12,2 13,4 
Hongarije 14,6 16,7 21,6 17,6 
Slovenië** 41,7 40,7 9,9 5,4 

b) Confectie 
Polen 13,1 16,3 28,3 26,1 
Tsjechische Republiek * 2,3 2,3 7,1 5,1 
Hongarije 11,9 10,7 12,9 9,2 
Slovenië** 35,6 35,0 11,1 5,1 

c) Schoeisel 
Polen 3,8 7,8 14,8 10,5 
Tsjechische Republiek 1,4 5,6 17,6 13,7 
Hongarije 21,4 23,2 40,9 25,3 
Slovenië 50,9 37,3 8,2 4,1 

Bron: LANDESMANN & BURGSTALLER, O.C.D.E. (1998). 
(1) 

* 
** 

aandeel van de totale veredelingsinvoer van de Europese Unie afkomstig van de beschouwde landen. 
in 1994, voorheen Tsjecho-Slowakije. 
in 1994, voorheen Joegoslavië. 
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Een van de kenmerken van deze wijze van handel drijven is de zeer grote gevoeligheid 
voor de ontwikkeling van de relatieve kosten. Zij is uiterst volatiel. 

Op het einde van de jaren '80 bestond deze soort van activiteit in de textielindustrie reeds 
in Hongarije maar vooral in Joegoslavië. De politieke ontwikkeling in dit land leidde tot een 
herlokalisatie die sterk ten goede is gekomen aan Polen (en in mindere mate aan Roemenië) doch 
weinig, of slechts tijdelijk, aan Hongarije. De verklaringen voor deze geografische 
ontwikkelingen moeten waarschijnlijk bij voorrang worden gezocht bij het niveau en de 
ontwikkeling van de loonkosten, maar er moet ook rekening worden gehouden met de nabijheid 
van de landen van Midden-Europa. 

Zoals F. Lemoine (19) opmerkt, geschiedde bovendien de ontwikkeling van deze 
handelsbetrekkingen in de textielsector, tenminste in het begin, « à 1' initiative des producteurs de 
1 'UE et dans le cadre de quotas gérés par eux ». Dat betekent dat op dit domein de uitvoer en de 
productie van de landen van Midden-Europa zeer afhankelijk zijn van de keuzen van de Westerse 
opdrachtgevers. 

Volgens een studie van Landesmann en Burgstalier (zo), zou in het geval van Polen en van 
de Tsjechische Republiek de kwaliteit van de naar de Europese Unie in het kader van de 
toeleveringsactiviteit uitgevoerde producten de gemiddelde kwaliteit van de door deze landen 
uitgevoerde producten overtreffen. 

De toelevering is ook een wijze van uitwisseling van know-how en van het aanleren van 
moderne vormen van arbeidsorganisatie. 

1.8.1 Het maakloonwerk in de handel tussen België en de LMOE 

Volgens de reeds vermelde studie van het Planbureau (21), is het eveneens in de 
kledingsector (schoeisel uitgezonderd) dat de Belgische industrie het meest een beroep heeft 
gedaan op toelevering (28% van het totaal). Het beroep op Oost-Europa leek in 1995 echter 
slechts marginaal te zijn : minder dan 10% van de uitgaven voor maakloonwerk bij de confectie 
en ongeveer 1,5% voor alle sectoren samen. 

19 LEMOINE, F.; La dynamique des exportations des PECO vers l"Union européenne; Economie internationale, 
zème trimestre 1995. 

20 LANDESMANN M.A. & BURGSTALLER J.; Vertical Product Differentlation in EU Markets: the relative Posfition 
of East European Producers in the Competitiveness of Transition Economies ; O.E.C.D., 1998. 

21 BERNARD P. et alii (1998), op.cit. 
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1.9 De rechtstreekse buitenlandse investeringen in de landen van 
Midden-Europa 

De rechtstreekse buitenlandse investeringen vormen een belangrijk voordeel voor de 
landen in overgang. Zij zijn immers een bevoorrecht middel van overdracht van technologie en 
know-how of van aanlering van wijzen van beheer en van arbeidsorganisatie. In dat opzicht 
kunnen zij sterker de economische groei stimuleren dan de nationale investeringen, voornamelijk 
in die landen waar de opleiding van de werknemers voldoende is om de know-how die hun wordt 
aangebracht, vrucht te laten dragen. Overigens kan de integratie in Westerse multinationale 
groepen de toegang tot de markt van de ontwikkelde landen vergemakkelijken. Vanuit het 
oogpunt van de macro-economische evenwichten kan de invoer van kapitaal voor investeringen 
nochtans bepaalde beheersproblemen stellen inzake monetair beleid en wisselkoersbeleid. 

Tabe/18 
Netto rechtstreekse investeringsstromen 

en andere indicatoren van de positie ten opzichte van het buitenland 

in miljoenen dollars 

a) netto rechtstreekse investeringsstromen 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Tsjechische Rep. 132 513 983 552 749 2.526 947 
Hongarije 311 1.459 1.479 2.339 1.095 4.410 1.986 
Polen 10 117 665 1.697 1.846 3.617 4.445 
Slovenië 41 113 111 131 170 180 

pro memorie : 

b) saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans 

1990 1991 1992 1993 1994 * 1995 * 1996 * 
Tsjechische Republiek -122 1.710 -460 456 

437 -654 -1.050 -3.386 
Hongarije 380 400 350 -3.455 

-3.640 -3.410 -1.938 -1.330 
Polen 3.070 2.140 -3.100 (1) 

-4.943 802 653 -2.571 
Slovenië 530 130 930 192 

163 504 -18 31 

(1) De opstelling van een samenhangende lange tijdreeks van de Poolse buitenlandse rekeningen blijkt 
uiterst ingewikkeld. Onderhavige gegevens moeten als indicatief worden beschouwd. 

* miljoenen ecus. 

c) bruto buitenlandse schuld 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Tsjechische Republiek 4.400 7.500 7.762 9.605 12.210 17.190 21.181 
Hongarije 21.270 22.658 21.438 24.560 28.521 31.660 27.646 
Polen 48.475 48.412 47.053 47.246 42.174 43.886 40.661 
Slovenië 1.900 1.866 1.741 1.873 2.258 2.970 4.001 

Bronnen : OESO, UN/ECE en Europese Commissie. 
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De netto rechtstreekse investeringsstromen zijn van omzeggens nul vertrokken in het 
begin van de overgangsperiode. Zij zijn geleidelijk toegenomen tot in 1994 vooraleer letterlijk te 
exploderen in 1995. Meer dan ooit bevindt men zich hier op een domein waar de statistieken 
weinig betrouwbaar zijn, vooral klaarblijkelijk in het geval van Polen. Nochtans stelt men op 
basis van gegevens die door de OESO (Tabellen 18 en 19) worden gepubliceerd, tot en met 1995, 
het overheersende gewicht van Hongarije onder de bestemmingslaoden vast. In 1995-96 lijken 
nochtans de investeringen in Polen van de grond te zijn gekomen, waarbij in 1996 de voorraad 
aan rechtstreekse investeringen in dit land die van Hongarije voorbijstak. In Hongarije (vooral in 
1993) en in een zekere mate in de Tsjechische Republiek lijken de rechtstreekse 
investeringsstromen nauw verbonden te zijn aan privatiseringsoperaties. Dat zou minder het geval 
zijn in Polen. 
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Tahe/19 
Stand van de rechtstreekse investeringen in Midden-Europa 

Tsjechische Republiek (miljoenen dollars) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 
België 33 118 145 189 224 288 
Duitsland 443 582 641 1.113 1.739 1.941 
EU 531 1.127 1.288 2.016 3.936 4.878 
Totaal 595 1.606 2.053 3.077 5.797 7.061 
Indexen 

België 22,76 81,38 100.00 130,34 154,48 198,62 
Duitsland 69,11 90.80 100,00 173,63 271,29 302,81 
EU 41,23 87,50 100,00 156,52 305,59 378,73 
Aandeel van België m 
het EU-totaal (%) 6.21 10,47 11,26 9,38 5,69 5,90 

Hongarije (miljarden forinten) 

1992 1993 1994 1995 1996 

België 11.38 27,67 31,99 54,60 57,9 

Duitsland 69,37 183,09 183,72 321,60 368,4 

EU 264,74 439,63 609,70 955,50 978,9 

Totaal 374,45 643,61 823,44 1.302,20 1.544,7 

Indexen 

België 41,14 100,00 115,59 197,32 209,24 

Duitsland 37.89 100,00 100,35 175,66 201,22 

EU 60,22 100,00 138,69 217,34 222,67 

Aandeel van België in 
het EU-totaal (%) 4,30 6,29 5,25 5,71 5,91 

Hongarije (miljoenen dollars) 

1992 1993 1994 1995 1996 

België 144,09 301 '10 304,05 434,37 379,42 

Duitsland 878,10 1.992,22 1.746,37 2.558,47 2.414,15 

EU 3.351.15 4.783,78 5.795,63 7.601,43 6.414,81 

Totaal 4.739.82 7.003,32 7.827,40 10.359,59 10.122,54 

Indexen 

België 47.85 100,00 100,98 144,26 126,01 

Duitsland 44,08 100,00 87,66 128,42 121,18 

EU 70.05 100,00 121,15 158,90 134,10 

Polen (miljoenen dollars) 

1994 1995 1996 

België 61 198 280 

Duitsland 632 1.518 2.459 

EU 1.790 4.961 8.251 

Totaal 2.840 7.843 11.463 

Aandeel van België in 
het EU-totaal (%) 3,41 3,99 3,39 

Bron: OESO en berekeningen van het Secretariaat. 
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Indien men de landen beschouwt waarvan deze investeringen afkomstig zijn, is Duitsland 
eens te meer duidelijk overheersend in de drie voornaamste beschouwde landen. De Verenigde 
Staten en Nederland volgen op een tamelijk grote afstand, daarna komen Frankrijk en Oostenrijk, 
waarbij laatstgenoemd land een belangrijke plaats bekleedt in Hongarije en Slovenië. België 
neemt slechts een bescheiden positie in, maar zowel in Hongarije als in de Tsjechische Republiek 
- waar de ontwikkeling nochtans niet goed is - toch een plaats die tamelijk conform zijn relatief 
gewicht in de handelsbetrekkingen van de Europese Unie is. 

Buiten het geval van Oostenrijk, en in mindere mate dat van Duitsland, 
vertegenwoordigen de landen van Oost-Europa slechts een uiterst bescheiden aandeel in het totaal 
van de bestemmingstanden van de rechtstreekse investeringen van de voornaamste 
industrielanden (Tabel 20). België is wat dat betreft vergelijkbaar met Frankrijk ... of met de 
Verenigde Staten. In alle gevallen kan moeilijk een trend onderkend worden. De resultaten van 
een jaar kunnen sterk worden beïnvloed door een of andere grote operatie, zoals de investering 
van Glaverbel in de Tsjechische Republiek in 1992-93. 

Tabe/20 
Aandeel van Oost-Europa* in de rechtstreekse buitenlandse investeringen 

in procent 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

België 0,1 - 1,3 0,4 8,1 1,4 1,9 
Duitsland 0,4 0,6 1,1 5,4 9,5 11,0 7,1 
Frankrijk - 0,1 0,8 1,1 1,5 1,0 8,4 
Nederland - - 1,2 2,9 2,9 2,1 6,8 
Oostenrijk 3,2 8,4 14,7 23,1 26,6 30,8 27,9 
Verenigd Koninkrijk - - 0,1 1,0 0,3 1,6 0,5 
Verenigde Staten - - 0,6 1,1 1,6 0,7 1,5 

* alle landen van Oost-Europa, met inbegrip van de ex-USSR en ex-Joegoslavië. 

Bron : OESO en berekeningen van het Secretariaat. 

De informatie omtrent de sectoriële oriëntaties van de rechtstreekse investeringen is 
betrekkelijk fragmentarisch. Voor Hongarije zijn de beschikbare statistieken het uitgebreidst. 
Indien men de ontwikkeling van de verdeling per sector van de stand van de investeringen in dit 
land beschouwt, stelt men over de periode 1992-1996 een continue afbrokkeling vast van het 
aandeel van de investeringen in de verwerkende nijverheid, dat van 53% naar 39% is gedaald 
(Tabel 21), doch ook de vermindering van het aandeel van de financiële sector, dat daalde van 
19% tot 9% van het totaal. De diversifiëring van de investeringsdomeinen wordt in de loop der 
tijd bevestigd. 
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Tabel21 
Hongarije 

Stand van de rechtstreekse buitenlandse investeringen per industriële sector 

in procent van het totaal 

1992 1993 1994 1995 1996 
Verwerkende nijverheid 53 50 49 43 39 

w.o. voedingswaren 19 17 16 12 9 
chemie 12 9 10 12 9 
elektrische en elektro-
nische uitrusting 3 7 7 6 5 

Telecommunicatie - 7 6 8 8 
Water, gas, elektriciteit - - - - 15 
Financiële sector 19 16 17 14 9 

Bron : OESO en berekeningen van het Secretariaat. 

1.9.1 Rechtstreekse investeringen en handelsbetrekkingen 

Het zou leerrijk kunnen zijn na te gaan of er een verband bestaat tussen de ontwikkeling 
van de rechtstreekse investeringen in de onderzochte landen en de groei van de 
handelsbetrekkingen ermee. Zoals wij hebben vermeld zijn de rechtstreekse investeringen 
evenwel zeer wisselvallig. Zij schommelen, bijvoorbeeld naar gelang van grote 
privatiseringsoperaties. Wij hebben er dus voor gekozen de weerslag van deze schommelingen 
enigszins af te zwakken door de ontwikkelingen van de Belgisch-Hongaarse handelsverrichtingen 
en de stand van de rechtstreekse Belgische investeringen in Hongarije te vergelijken (Grafiek 22). 

De rechtstreekse investeringen komen van de grond in 1991. De versnelling van de 
stijging van de invoer vanuit Hongarije is meer laattijdig. Er is nochtans ook een soort van 
parallellisme tussen de ontwikkeling van de kapitaalvoorraad en de uitvoer. 

Geen enkele conclusie blijkt hier echter in het oog te springen. 

Nochtans neigen verschillende onderzoeken (22) tot de vaststelling dat de buitenlandse 
ondernemingen een zeer dynamische rol spelen in de ontwikkeling van de uitvoer, maar ook dat 
zij een groot vermogen hebben om invoer op te slorpen. 

22 ST ANKOWSKY J .. Con tribution of Foreign Direct fnvestment to the Competitiveness of Easten Europe, O.E.C.D., 
1998. 
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Grafiek 22 
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1.9.2 Bijdragen van de rechtstreekse investeringen 

1.9.2.1 STANDPUNT VAN DE INVESTEERDER 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de voornaamste beweegredenen voor 
rechtstreekse investering in Oost-Europa eerst en vooral de aanwezigheid op de markt en daarna 
het loonkostenpeil zijn. 

Het verband tussen (noodzaak van) aanwezigheid op de markt en rechtstreekse 
investeringen is overigens complex vermits duidelijk blijkt dat, tenminste bij het begin van de 
overgang, bepaalde grote buitenlandse investeerders, als compensatie voor hun investeringen, een 
zekere bescherming hebben verkregen die op maat van hun markt gesneden was. 

Krachtens de Europese akkoorden die door de kandidaat-lidstaten werden gesloten, zullen 
echter eerlang de invoerrechten op industriële producten afkomstig van de Europese Unie 
verdwijnen (23). 

Wat het lage loonkostenpeil betreft, moet dat worden gesteld tegenover het a priori 
eveneens zeer lage productiviteitspeil; de sleutelindicator is de eenheidskost van de arbeid. 

De internationale vergelijking van de loonniveaus maakt de overgang via een wisselkoers 
noodzakelijk. De schommelingen van de wisselkoersen leiden ertoe dat de ontwikkeling van de 
lonen in de landen van Midden-Europa sinds 1990 zeer verschillend overkomen in nationale munt 
of in gemeenschappelijke munt. 

De ontwikkeling van de reële lonen hangt af van de keuze van de deflator. Op basis van 
statistieken die door Havlik (24) werden voorgesteld en die de recentste zijn waarover wij 
beschikken, blijkt grosso modo nochtans dat van 1992 tot 1996 in de Tsjechische Republiek en 
gedurende het grootste deel van de periode 1990-96 in Polen de stijgingen in reële termen van de 
(bruto)lonen aanzienlijk hoger waren dan de toename van de productiviteit. Dit verschijnsel lijkt 
minder duidelijk, of meer tijdelijk, te zijn geweest in Slovenië en in Hongarije (Tabel 23) (25). 

23 In het geval van Polen in 1999, behoudens voor het staal (2000) en voor de autovoertuigen (2001). 
24 HA VLIK P., Labour cast competiveness of Centraland Eastern Europe, O.E.C.D., 1998. 
25 Havlik geeft aan dat de statistieken die hij voorstelt geen rekening houden met de << smal! enterprises of the rapidly 

emerging private sector>>. 
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Tabel23 
Ontwikkelingen van de reële lonen, van de productiviteit en van de werkgelegenheid 

index 1990= 100 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

* 
Reële lonen ** 
Tsjechische Rep. 100 67,7 75,4 86,5 97,3 107,2 121,1 
Hongarije 100 100,6 112,2 123,4 135,9 123,1 121,7 
Polen 85 *** 102,9 126,3 129,0 138,4 145,2 
Slovenië 100 73,8 70,9 86,1 91,8 96,3 104,0 
** gedefleerd met de productieprijzen 
*** omwille van de vergelijkbaarheid werd de zeer sterke loondaling van 1990 opgenomen. 

Productiviteit **** 
Tsjechische Rep. 100 90,8 87,3 87,9 89,5 94,4 97,0 
Hongarije 100 101,7 114,8 121,2 127,4 130,3 131,2 
Polen 100 98,7 105,7 112,4 117,1 123,1 129,9 
Slovenië 100 96 94,7 99,2 104,9 108,5 111,8 

**** BBP per tewerkgestelde in prijzen van 1993 

Bronnen : HA VLIK P. en berekeningen van het Secretariaat 

Werkgelegenheid 
WerkgeL in 
de industrie 

***** 
Tsjechische Rep. 100 94,5 92,0 90,5 91,2 93,6 94,2 -22,9 
Hongarije 100 90,5 82,0 78,0 76,3 74,9 74,9 -37,5 
Polen 100 94,1 90,1 87,9 86,5 87,3 88,3 -23,8 
Slovenië 100 92,5 86,9 84,1 82,6 82,4 81,9 -35,9 
* voorlopig ***** 1990-95 procentuele verandering 

Diverse bronnen, berekeningen van het Secretariaat en voor de werkgelegenheid in de industrie : Economie 
Commission for Europe, 1998 

De ontwikkeling van de loonkosten per eenheid, die worden gedefinieerd als de verhouding 
van het brutoloon ten opzichte van het BBP per tewerkgestelde tegen constante prijzen, toont aldus 
vrij logischerwijze een duidelijke verslechtering aan in Polen en in de Tsjechische Republiek. 
Deze verslechtering werd versterkt door de waardestijging van de munten van de Oost-Europese 
landen vanaf 1992-93. De verslechtering was minder aanzienlijk in Hongarije waar zij schijnt te 
stoppen in 1995. In Slovenië zou er, afgezien van een eenmalige verslechtering in 1993, eerder een 
stagnatie zijn. 

Indien men als eerste benadering refereert aan het begrip «gemiddeld jaarloon van de 
gemiddelde arbeider», dat door de OESO min of meer geharmoniseerd is (26), stelt men, wat het 
niveau van de brutolonen betreft, vast dat het in 1996 ongeveer 3.000 tot 4.500 $ bedroeg in de 
Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen. Het bedroeg op dat ogenblik ongeveer 8.500 $ in 
Portugal en ... 35.000 $ in België. Het loon in Slovenië bevindt zich op een peil dat dicht bij dat 
van Portugal ligt. 

26 La situation des salariés au regard de l'impót et des trans/erts sociaux 1995-96, O.C.D.E., 1997. 
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In alsolute waarden zijn, zoals bekend, productiviteitsvergelijkingen complex, vooral 
indien men het onderzoek wil verfijnen en men zich niet tevreden wil stellen met een raming van 
de globale productiviteit van de economie, maar men zich bijvoorbeeld wil concentreren op de 
productie van goederen. 

Zoals men weet, wordt op een geaggregeerd niveau de arbeidsproductiviteit in België, 
zowel per tewerkgestelde als per uur, geacht een van de hoogste van de OESO te zijn, op het peil 
van de Verenigde Staten of Italië en aanzienlijk hoger dan dat van Duitsland of Oostenrijk (27) 

(Tabel 24). Het is met verwijzing naar Oostenrijk dat Havlik (28) de arbeidsproductiviteit van de 
landen van Midden-Europa tracht te situeren: ongeveer 50% van het Oostenrijkse peil in Slovenië, 
ongeveer 40% in de Tsjechische Republiek, 35% in Hongarije en onder 30% in Polen. 

Tabe/24 
Relatieve niveaus van de arbeidsproductiviteit (1994) 

OESO= 100 
BBP per tewerkgestelde BBP per arbeidsuur 

België 126,5 126,9 
Oostenrijk 107,4 108,0 
Verenigde Staten 123,4 121,5 
Portugal 66,1 61,4 

Bron: D. PILAT. 

Men beschikt nog steeds, op een geaggregeerd niveau, over verschillende ramingen van de 
Tsjechische loonkosten per eenheid in 1993, in vergelijking met Duitsland of Oostenrijk. Na 
extrapolatie tot 1996 zou een bereik van 25 tot 35% redelijkerwijze naar voren gebracht kunnen 
worden. De ondergrens van het bereik komt eerder overeen met de loonkosten met inbegrip van de 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en de bovengrens met de loonkosten zonder deze 
bijdragen. Ten opzichte van België, waar de productiviteit hoger is dan in Oostenrijk, zou men 
zich bijgevolg eerder rond 30 tot 40% bevinden. 

Voor de andere landen kan men refereren aan hetgeen hierboven werd vermeld en aan 
Havlik (28). Daaruit vloeit voort dat, in een eerste benadering, de Tsjechische Republiek en 
Hongarije dicht bij elkaar liggen, maar dat Hongarije er eerder toe neigt zijn relatieve positie te 
versterken. Wat Polen betreft, zou het bereik van de loonkosten per eenheid ongeveer 35 tot 40% 
van de Oostenrijkse kosten bedragen (40 tot 45% van de Belgische kosten). Slovenië zou tenslotte 
vergelijkbaar zijn met Portugal. Het bereik van de loonkosten per eenheid zou volgens Havlik, 
tussen 45 et 65% van de Oostenrijkse kosten liggen (ongeveer 55-75% van de Belgische kosten). 

Op een meer gedesaggregeerd niveau lijkt het waarschijnlijk dat, rekening houdend met een 
grotere productiviteitsstijging, de loonkosten per eenheid in de industrie minder gestegen zijn dan 
in de economie als geheel. 

Men merkt dus dat, ondanks de gevoelige loonstijgingen, het concurrentievoordeel van de 
lage loonkosten aanzienlijk blijft. Een belangrijk element van de rechtstreekse buitenlandse 
investeringen zou erin bestaan de productiviteitsstijging aan te moedigen en alzo bij te dragen tot 
het behoud van dit comparatieve voordeel. 

27 PILAT D., Labour productivity levels in O.E. C.D. countries, O.E.C.D. Working Papers 169, 1996. 
28 HAVLIK P., (1998), op.cit. 
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1.9.2.2 STANDPUNT VAN HET ONTVANGENDE LAND 

Het belang van de rol van rechtstreekse investeringen in de ontwikkeling van de 
investeringen en van de kracht van de economische groei in Oost-Europa wordt betwist. 

Indien men de periode 1990-95 beschouwt, is eerst en vooral het land waar de groei het 
sterkst was, namelijk Polen, ook het land dat het kleinste deel kreeg van de buitenlandse 
investeringen, in vergelijking met de Tsjechische Republiek en vooral Hongarije. 

Hongarije is bovendien het enige land waar het aandeel van de rechtstreekse buitenlandse 
investeringen in de financiering van de totale vorming van kapitaal in 1993-94 niet marginaal was : 
15 tot 20% tegen minder dan 10% in Polen of zelfs in de Tsjechische Republiek en in Slovenië 
(29). 

In 1993 waren in Hongarije meer dan 20% van de ondernemingen, die ongeveer 20% van 
de werkgelegenheid in de ondernemingen vertegenwoordigden, buitenlands, we ze het voor 100% 
of in «joint-venture», tegenover 8,7% van de ondernemingen met meer dan 25 werknemers en 
7,5% van de werkgelegenheid in de Tsjechische Republiek in 1994 (30). 

De inhaalbeweging van de landen van Midden-Europa zal nochtans in hoge mate afhangen 
van de stijging van de productiviteit in de ondernemingen. Het is op dat vlak dat de rol van de 
buitenlandse investeringen bepalend zou kunnen zijn. 

Wat Hongarije betreft, werd op basis van een enquête een vrij nauwkeurig onderzoek 
uitgevoerd naar de vergelijking van de resultaten van de nationale ondernemingen en diegene door 
het buitenland overheerst worden (zie voetnoot 29). Daaruit blijkt dat de arbeidsproductiviteit in de 
buitenlandse ondernemingen die van de ondernemingen onder nationale controle met meer dan 
75% overtrof. Volgens Stankovski, is de voornaamste oorzaak van dit resultaat « the radical 
dismanding of the traditional overemployment ». 

Overigens maakt Havlik melding van het feit dat in bepaalde joint-ventures in de 
kledingsector een arbeidsproductiviteit van 80 tot 90% van het Italiaanse niveau (een van de 
hoogste van de OESO) nu reeds bereikt zou zijn. 

1.10 Economische gevolgen van de uitbreiding 

Elke voorspelling is delicaat. De vooruitzichten met betrekking tot de integratie van de 
Oost-Europese landen in de Europese Unie houden een zeker aantal bijzondere moeilijkheden in. 
Zoals wij hebben gezien, heeft bijvoorbeeld het statistisch apparaat dat de huidige toestand 
beschrijft, nog zwakke punten. Meer fundamenteel heeft men te maken met landen die nog in 
overgang zijn en waarvan bepaalde aspecten van de toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld wat 
de comparatieve voordelen betreft, bijzonder onzeker zijn. 

29 STANKOVSKI J. (1998) op.cit. 
30 Bij wijze van referentie kan men bijvoorbeeld stellen dat in 1995 in België zich 22% van de bezoldigde werkgelegenheid 

in de privé-sector bevond in ondernemingen die door het buitenland werden gecontroleerd en dat in Frankrijk in 1996 
zich 24% van de werkgelegenheid bevond in ondernemingen die overwegend buitenlands waren I.Le Monde 17 /1211998). 
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Als men nochtans uitgaat van de gemaakte beschrijving van de huidige toestand, maar ook 
van de ervaring met de vorige uitbreidingen van de EU, in het bijzonder met de landen van het 
Iberische schiereiland, kan men evenwel proberen bepaalde perspectieven te openen. 

1.1 0.1 De vooruitzichten betreffende de handelsbetrekkingen tussen de EU en de landen 
van Midden-Europa 

De baten van de uitbreiding die het spoedigst waarneembaar zijn, worden in het algemeen 
toegeschreven aan de vergroting van de eenheidsmarkt. 

De openstelling van de markten voor industriële producten is weliswaar nu reeds 
grotendeels verwezenlijkt. De integratie in Europa leidt echter tot een andere dimensie : 

zij houdt de openstelling van de grenzen in voor de landbouw, voor kapitalen en voor 
diensten, maar a priori ook voor personen ; 

zij versterkt en bestendigt de vooruitgang in de richting van de vrijmaking van de handel. 
De eenheidsmarkt houdt meer in dan de afschaffing van rechten en quota. Zij verzekert de 
uniformering (of de verdwijning) van bepaalde technische regels en belemmeringen zoals 
de gelijkvormigheid met de normen, de kwaliteitscontrole en de administratieve 
procedures. Zij waarborgt ook de rechtszekerheid. 
Alan Mayhew (31) merkt bijvoorbeeld op dat zich onder de toetredingsvoorwaarden tot de 
Europese Unie een kader van administratieve regels bevindt dat bijvoorbeeld leidt tot : 
« the elimination of relatively arbitrary acts of the administrations in Central Europe which 
disrupt tradein order to appease one or other dornestic economie interest group ». 

De stabilisatie en de rechtszekerheid zijn eveneens van die aard om de rechtstreekse 
investeringen te bevorderen, zelfs indien een betere garantie op de vrije toegang tot deze 
markten de investeringen minder dringend kunnen maken met het oog op de aanwezigheid 
op de markt. 

zij brengt de overneming van gemeenschappelijke concurrentieregels met zich mee (met 
inbegrip van de toekenning van overheidssteun) en van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid ten opzichte van de niet-lidstaten van de Unie. 

1.1 0.2 De potentiële handelsstromen 

Verschillende studies hebben getracht een potentieel niveau van de handelsbetrekkingen 
tussen de Europese unie en de LMOE te bepalen, dat zou worden bereikt indien deze landen geen 
fase van « planeconomie » zouden hebben doorgemaakt. De meeste van de vooruitbeschouwende 
werkzaamheden op dit domein zijn gebaseerd op het gebruik van zogenaamde gravitatiemodellen. 
Zij bepalen een « natuurlijk» peil van handelsbetrekkingen, rekening houdend met de vastgestelde 
stromen, met de grootte van de landen (gekenmerkt door de bevolking en het BBP), met de 
geografische afstanden en, in de meest uitgewerkte versies, met variabelen die de prijzen en de 
wisselkoersen weerspiegelen, en in de veronderstelling dat de beschouwde landen een graad van 
openheid en een oriëntatie van hun handelsverrichtingen aannemen die conform het West
Europese model zijn. 

31 MAYHEW A., Reerearing Europe, Cambridge University Press, 1998. 
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De resultaten van deze studies zijn niet gelijklopend (32). Zij kunnen verschillen naar 
gelang van de gebruikte veronderstellingen en uitgangspunten. Volgens verscheidene auteurs 
liggen de handelsbetrekkingen vandeLMOE met West-Europa dicht bij hun potentieel, terwijl er 
voor andere auteurs een zeer grote ontwikkelingsmarge, een inhaling van de oorspronkelijke 
achterstand blijft bestaan. 

Als men zich voornamelijk refereert aan Festoc, kan men blijkbaar stellen dat, op basis van 
de verhouding van de waargenomen handelsbetrekkingen ten opzichte van de natuurlijke niveaus 
van de handelsverrichtingen zoals bepaald door de gravitatiemodellen, het groeipotentieel van de 
uitvoer van de Westerse landen naar de LMOE lager is dan voor de handelsstromen die in 
omgekeerde richting gaan. 

Volgens Festoe had in 1994 de uitvoer naar de LMOE van Duitsland, maar ook van 
Nederland of van Italië zijn potentieel overschreden. Anders uitgedrukt, was de inhaalbeweging 
voltooid. Wat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betreft, was aldus, naar gelang van het land, 
55 tot 75% van het potentieel bereikt. Er was bijgevolg nog een achterstand die door deze landen 
ingehaald kon worden. Festoe geeft geen recente berekening voor België. In een vroegere studie 
van dezelfde auteur bevond België zich in 1992 in een positie tussen enerzijds Duitsland en 
Nederland en anderzijds Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Wat betreft de uitvoer van de drie voornaamste landen die hier worden beschouwd naar de 
Europese Unie, zou men zich, steeds volgens Festoc, in de buurt van 50% van het potentieel 
bevinden. Voor de Hongaarse uitvoer naar Duitsland bijvoorbeeld was dit potentieel evenwel al 
bereikt. De uitvoer van de LMOE blijkt vrij snel te tenderen naar zijn potentieel (van + 20% in 4 
jaar voor Hongarije tot+ 30% voor de Tsjechische Republiek). 

Op basis van deze modellen zou het stijgingspercentage van de handelsbetrekkingen 
bijgevolg op betrekkelijk korte termijn moeten vertragen. Na deze inhaalbeweging zou echter de 
inkomensstijging van de landen van Midden-Europa een snelle groei van de uitvoer van West
Europa moeten ondersteunen. 

Daarenboven spreekt het vanzelf dat deze ramingen zeer mechanisch zijn en dat de 
ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met de LMOE op een fundamentele wijze zal afhangen 
van de soort van specialisatie die er zich ontwikkelt. 

1.1 0.3 Gevolgen en voorwaarden van de ontwikkeling van de handelsverrichtingen 

Bij de vorige uitbreidingen was de commerciële openstelling die eruit resulteerde, gunstig 
voor de oude lidstaten. De invoer van de nieuwe lidstaten vanuit de Unie, is, tenminste in een 
eerste fase, vlugger gestegen dan hun uitvoer. Dit scenario herhaalt zich sedert het begin van de 
jaren '90 bij de Oost-Europese landen. 

32 Zie bijvoorbeeld : 
- BALDWIN R. , Toward an Integrated Europe ; CEPR 1994. 
- CAZES S., COQUET B .. FAYOLLE J., LE CACHEUX J. & LERAIS F., Elargir !'Union européenne aux pays 
d'Europe centrale et orientale ; Revue de I 'O.F.C.E., n°57, avril 1996. 

- FESTOC F., Le potentiel de croissance du commerce des pays d'Europe centrale et orientale avec laFrance et ses 
principaux partenaires; Economie et Prévision, n°128, 1997-2. 
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In het bijzonder brengt de ontwikkeling van de rechtstreekse investeringen een bijkomende 
handel voort die in een eerste fase op overwegende wijze tot uiting komt aan de kant van de invoer 
vandeLMOE alvorens zij de ontwikkeling van hun uitvoer stimuleert. 

Deze opeenvolgende stijgingen van de handelsverrichtingen kunnen problemen stellen voor 
het handelsevenwicht bij de nieuwe lidstaten. 

Naast een globaal positief effect, kan de vrijmaking van de handel met Midden-Europa 
bepaalde sectoriële problemen stellen bij de oude lidstaten. 

De studie van het Planbureau die gewijd was aan het verschijnsel van de delokalisatie (33) 

heeft aangetoond dat dit verschijnsel in strikte zin - stopzetting of vermindering van de activiteit 
en/of van de werkgelegenheid in België - weinig ontwikkeld is. Het zou echter om 37% van de 
industriële vestigingen in Oost-Europa gaan, waar het belang van de lage loonkosten een 
doorslaggevende factor is voor de vestiging in de sectoren die ruimschoots gebruik maken van 
laaggeschoolde arbeid, zoals de kleding, de meubelen maar ook de audio-, video- en 
telecommunicatieapparatuur. 

De geleidelijke aanpassing van het aanbod zal een belangrijk probleem zijn in de nieuwe 
lidstaten. 

Zoals wij hebben gezien, kunnen binnen de industrie zelf de productiviteitsstijgingen zeer 
verschillend zijn, zowel van sector tot sector als van onderneming tot onderneming, naar gelang 
van de fase van de overgang. Een eventuele trend tot uniformering van de loonstijgingen zou een 
bron van sterke spanningen kunnen zijn. De inspanningen tot modemisering van de uitrusting en 
voor de opleiding met het oog op de ontwikkeling van een aanbod dat concurrentieel is op 
prijsgebied en dat van een betere kwaliteit is, zijn van een beslissend belang. 

De ontwikkeling van de infrastructuur en de vorming van menselijk kapitaal zijn 
belangrijke ondersteunende middelen voor de ontwikkeling van de privé-investeringen. In deze 
domeinen kan de buitenlandse overheidssteun en in het bijzonder de inbreng van de Europese 
structuurfondsen, een aanzienlijke rol spelen. De hypothesen aangaande het belang van deze 
overdrachten hebben bijgevolg een invloed op de toekomstverwachtingen van de uitbreiding. 

33 BERNARD P. et alii, (1998), op.cit. 
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Wat het menselijk kapitaal betreft, kan worden opgemerkt dat het percentage van de 
bevolking op actieve leeftijd dat in 1995 minstens volledige secundaire studies heeft gevolgd, in 
Polen hoger en in de Tsjechische Republiek nogmaals hoger was dan in de meeste OESO-landen 
en in het bijzonder in Frankrijk, Nederland of België. Anderzijds was het hoger onderwijs maar 
matig verspreid. De inschrijvingen in dat onderwijs zijn echter sinds het einde van de jaren '80 met 
sprongen omhoog gegaan (34). 

1.10.4 Vooruitzichten voor de investeringen 

De rechtszekerheid en de vooruitzichten op economische en financiële stabiliteit die 
verbonden zijn met de integratie in Europa, zijn factoren die het risico voor de binnen- en 
buitenlandse investeerders verminderen en die van die aard zijn om de investeringen aan te 
moedigen. 

Baldwin en consoorten (35) merken bij het onderzoek van de periode rond hun toetreding 
tot de Unie op dat bij een eerste benadering « EU accession can be helpful in eneauraging 
investment in poor entrants (namely Spain, Portugal, Ireland) ». Er is een uitzondering op deze 
empirische regel : Griekenland brengt de auteurs ertoe op te merken : « EU memhership provides 
an opportunity for poor countries to catch up. There is, however, nothing automatic about the 
benefits ». Het gehalte van het gevoerde macro-economisch beleid speelt natuurlijk een 
fundamentele rol, maar in het geval van Griekenland beperkte waarschijnlijk eveneens de 
territoriale niet-aansluiting met de overige Europese Unie het gunstig effect. 

« Entry was generally accompanied by an increase in capital inflows » (34). Deze toename 
was bijzonder groot in Spanje en Ierland en iets minder in Portugal. 

Bovendien zou de uitbreiding naar Midden-Europa een verplaatsing van het geografisch 
centrum van Europa met zich meebrengen die op een duurzame wijze de activiteitsvestigingen die 
de voorkeur wegdragen, zou kunnen beïnvloeden. Een blijvende factor zou aldus in het voordeel 
van verscheidene landen, waaronder misschien sommige Midden-Europese, kunnen spelen. 

Baldwin heeft getracht de expansie van de investeringen na uitbreiding te rationaliseren, 
om aldus een formalisering en prognoses mogelijk te maken. Hij stelt vast : 

« EU memhership will make the CEECs (36) less risky sites for physical investments » ; 

« Country risk does correlate with rates of return » ; 

« the CEEC average country risk [could] move[s] down to the range of Portugal after EU 
accession » ; 

« this implies that the [rate of] return demanded by savers for investment in the region 
should drop by roughly [ ... ] 45 basis points (1996) » ; 

« the CEEC capital stock must rise substantially to bring CEEC capital's actual rate of 
return down to the new assumed steady state level ». 

34 Etudes économiques de l'O.C.D.E.: Pologne, 1998. 
35 BALDWIN et alii (1997), op.cit. 
36 Landen van Midden- en Oost-Europa, met inbegrip van Slowakije, Roemenië, Bulgarije en de Baltische Staten. 
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Volgens de berekeningen van Baldwin zou dit effect een stijging veroorzaken van meer dan 
65% van de kapitaalvoorraad op lange termijn. 

1.10.5 Ramingen van de weerslag van de uitbreiding op het BBP van de oude en nieuwe 
lidstaten van de Unie 

Elke dergelijke raming hangt af van een reeks veronderstellingen. 

De Iberische ervaring kan weliswaar als leidraad dienen, maar, zoals Baldwin 
herhaalt : « EU memhership in the rnid-1980s involved far fewer constraints on dornestic policy 
than it does now ». 

In het kader van Agenda 2000 is de Commissie van oordeel (37) dat, zo het 
onwaarschijnlijk is dat de kandidaten bij de toetreding volledig aan de eurozone kunnen 
deelnemen, zij niettemin ertoe gehouden zijn: 

de regels van de begrotingsdiscipline na te leven ; 

de vrijmaking van het kapitaalverkeer te voltooien; 

de doelstelling van prijsstabiliteit na te leven ; 

storende schommelingen van de nominale wisselkoersen te voorkomen ; 

de onafhankelijkheid van de Centrale Bank te waarborgen. 

Een zeker aantal vragen of moeilijkheden die met deze beperkingen verband houden, 
worden elders aangehaald (zie 1.11). 

In de praktijk vormen de voorwaarden van de overgangsfase die op de toetreding volgt, een 
grote onbekende. 

Verscheidene auteurs hebben niettemin getracht een evaluatie van de weerslag van de 
uitbreiding te maken, dikwijls door meerdere alternatieve scenario's uit te werken. Enkele van die 
resultaten worden voorgesteld in tabel 25 (38). 

Een belangrijke gemeenschappelijke conclusie bij al deze studies is dat de weerslag van de 
uitbreiding op een hoog niveau van aggregatie (EU, LMOE of Visegrad-groep) voor elkeen op 
lange termijn positief is. 

De vooruitzichten inzake bijkomende economische groei voor de EU zijn betrekkelijk 
gelijklopend, in een orde van grootte van 10 tot 15 miljard ECU van 1992, hetzij een betrekkelijk 
bescheiden voordeel in procent van het communautaire BBP (van 0,15 tot 0,25%). 

37 Agenda 2000, Bijlage. Gevolgen van de uitbreiding met de Midden- en Oost-Europese landern voor het beleid van de 
Unie (Effectrapportage) ; Bulletin van de Europese Unie, supplement 5/97. 

38 Geen enkele van de voorgestelde pogingen tot evaluatie neemt in haar veronderstellingen een gedetailleerde versie op 
van de werkingswijze van het GLB of van de structuurfondsen die op een nauwkeurige wijze de voorstellen van Agenda 
2000 weerspiegelen. 
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De gevolgen voor deLMOE bevinden zich, naar gelang van de scenario's, binnen een veel 
groter bereik. 

Een globaal posttteve weerslag kan min of meer belangrijke nationale of regionale 
verschillen verbergen. 

Baldwin, François en Partes hebben getracht de op communautair niveau geraamde baten 
uit te splitsen per land. Zij onderstrepen zelf de rudimentaire kanten van het experiment. 

Kwalitatief uitgedrukt, blijkt het dat bepaalde landen meer begunstigd zouden worden dan 
andere. De landen die een deel van de verwachte winst oogsten dat groter is dan hun relatief 
gewicht in de Unie, zouden volgens de prognose van Baldwin, eerst en vooral Duitsland zijn, maar 
ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje of Zweden. België zou betrekkelijk slecht 
begiftigd worden, Italië nog slechter. Ierland en Griekenland zouden zeer weinig begunstigd 
worden. Portugal is de enige lidstaat van de Unie die bij de uitbreiding licht zou kunnen verliezen. 
Al deze vooruitzichten hangen sterk af van de sectoriële structuur van de economieën en, in het 
bijzonder voor Portugal, van de plaats die de textielsector er bekleedt. 
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Tabel25 
Enkele ramingen van de weerslag van de uitbreiding van de EU naar het Oosten op het BBP 

Brown (1995) Beschouwt enkel de zogenaamde Visegrad-landen. 
Veronderstelt een vrijhandel EU-LMOE en geen ccnheidsmarkt en 
bijgevolg geen gemeenschappelijk buitentarief. 

Stijging van het BBP van de EU (IS) in miljarden ECU tegen constante prijzen: + 13,3 

aangehaald door Baldwin et al.(1997) 

Baldwin (1997) 

Scenario 1 Algemeen evenwichtsmodel. 
Eenheidsmarkt. Gestyleerd GLB. 
Opname van de allocatieve en accumulatieve effecten ten gevolge van de 
vrijmaking van de handel. 

Stijging van het BBP in ECU tegen constante prijzen, ten opzichte van de basisprognose 

Oost-Europa 
DeiS 

Scenario 2 

ecus van 1992 Procentuele verandering 
+ 2,S + l,S 
+9,8 +0,2 

Opname van de weerslag van het verminderd risico op de investeringen 

Stijging van het BBP in ECU tegen constante prijzen, ten opzichte van de basisprognose 

Oost-Europa 
DeiS 

ecus van 1992 Procentuele verandering 
+ 30,I + 18,8 
+ 11,2 + 0,2 

De gevoeligheid van de verwachte baten in Midden-Europa voor de verandering van de risicopremie is uiterst 
hoog. 

Stijging van het BBP in ecus van 1992 

geen vermindering van de risicopremie 
vermindering van S% 
vermindering van 10% 
vermindering van IS% 

Cazes en consoorten- O.F.C.E./D.I. W. (1996) 

Integratiescenario Eenheidsmarkt. 

Oost-Europa 
+ 2,S 
+ 6,2 

+ 14,S 
+ 30,I 

Vermindering van de risicopremie. 

DeiS 
+ 9,8 

+ 10,0 
+ I0,3 
+ II,2 

Inbreng van de structuurfondsen volgens de regels die thans in de EU van 
toepassing zijn. 

LMOE 
DeiS 

Stijging in 2012 van het BBP in ECU in constante prijzen, in procent 

+ 29,4% 
+0,4% 



56 

1.11 Enkele vragen betreffende de problemen die een snelle toetreding 
stellen 

Ten opzichte van de voorgaande uitbreidingen van de Europese Gemeenschap vertoont de 
uitbreiding naar het Oosten ten minste twee fundamentele verschillen : de afwijking inzake 
ontwikkeling tussen de lidstaten en de kandidaten en de mate van de ontwikkeling van de 
communautaire verworvenheden. 

Zoals men gezien heeft, zijn de economisch positieve aspecten van de uitbreiding in termen 
van investeringen en groei sterk verbonden met de opheffing van de onzekerheid omtrent de 
toekomst van de landen van Midden-Europa via de versterking en de formalisering van hun 
banden met de Europese Unie. Dat zou, zoals verschillende beschouwingen van politieke aard, 
ertoe kunnen strekken in de richting te duwen van een snelle uitbreiding. 

Niettemin stellen er zich ten minste twee problemen : 

- a) in welke mate is een snelle aanpassing van deze landen aan de communautaire 
verworvenheden denkbaar en realistisch? 

- b) in welke mate is de overname van bepaalde aspecten van deze verworvenheden niet 
ongunstig voor de inhaalbeweging? 

a) Op principieel vlak is het van belang niet te evolueren in de richting van een Europa à la 
carte en bijgevolg de communautaire verworvenheden niet in schijfjes te snijden. Na een 
overgangs- of aanpassingsperiode moet het geheel van deze verworvenheden overgenomen zijn 
door de nieuwkomers. 

Er dient echter ook erkend te worden dat op een aantal domeinen, zoals de normen inzake 
leefmilieu, de ontwikkeling van de sociale dialoog, de aanpassing van de administratieve 
structuren aan de invoering van de communautaire regelgeving, er misschien veel tijd nodig is 
alvorens de gelijkschakeling van de Oost-Europese landen met de Europese referentie mogelijk 
zou worden. 

Zelfs indien zij realiseerbaar is, zou een geforceerde, te vlugge aanpassing aan de 
voorwaarden van de verworvenheden bovendien (te) hoge kosten kunnen hebben ; denken wij 
bijvoorbeeld aan de leefmilieu-aspecten. 

In het licht van de bezorgdheid om vlug vooruit te gaan in de richting van de bestendiging 
van het partnerschap Midden-Europa - Europese Unie, mag men niet de indruk geven de 
kandidaten te onderwerpen aan beperkingen die andere kandidaten niet hebben gekend. Men moet 
echter verzekerd zijn van een toestand van voldoende voorbereiding om de verworvenheden over 
te nemen. 
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In het geval van de landen van het Iberisch schiereiland duurden de onderhandelingen, 
voorafgaand aan de toetreding, lang (8 jaar). Nadien werden op bepaalde domeinen 
overgangsmaatregelen getroffen, die in bepaalde gevallen (GLB, vrij verkeer van personen) 
betrekking hadden op perioden van 7 tot 10 jaar. 

Er zullen ook hier akkoorden over de overgangsperiode onderhandeld moeten worden. 
Daarbij moet er op worden gelet dat de goedgekeurde beschikkingen geen aanleiding geven tot 
concurrentieverstoringen en de goede werking van de Eenheidsmarkt bijgevolg niet in vraag 
stellen. 

Zoals de SER (39) suggereert, zou men zich kunnen voorstellen dat er gedurende de 
overgangsfase een zeker verband zou gelegd worden tussen de rechten en de plichten van de 
nieuwkomers teneinde de hervorming aan te moedigen. 

Men moet er zich ongetwijfeld eveneens voor hoeden de perspectieven te sterk te 
verminderen voor de landen die niet als bevoorrechte gesprekspartner voor de eerste 
onderhandelingsronde in aanmerking kwamen. Een wedijver in het hervormingsproces komt 
opbouwender over dan het resultaat van de schijnbare creatie van een eens en voor altijd verstarde 
wachtlijn. 

b) Er kan een zekere moeilijkheid zijn bij de combinatie van de nominale convergentie en de 
inhaal beweging. 

De inhaalbeweging gaat in het algemeen gepaard met een dynamische groei maar ook met 
een tamelijk hoge inflatie en met een zeker tekort op de verrichtingen met het buitenland, dat 
binnen draaglijk geachte grenzen wordt gehouden. 

Bovendien is de onderwaardering van de munt gunstig voor de inschakeling in de 
internationale handelsverrichtingen. Het zou mogelijk zijn dat de stabiliteit van de wisselkoersen 
en het verlies van de wisselkoers als beleidsinstrument voor sommige landen te zware beperkingen 
inhouden. 

Op dit punt is de uiteenzetting van de Commissie in Agenda 2000 betrekkelijk 
dubbelzinnig. 

Er is weliswaar geen sprake van dat de landen van Midden-Europa op korte termijn tot de 
eurozone toetreden. Men roept hen nochtans op tot een zekere stabiliteit van de wisselkoersen, 
gezien grote muntschommelingen de eenheidsmarkt kunnen schaden. Er wordt nochtans erkend 
dat «een vroegtijdige nadruk [op de convergentiecriteria] wellicht onwenselijk is voor de 
overgangseconomieën » (40). 

39 Sociaal-Economische Raad (Nederland) ; Agenda 2000: de uitbreiding en financiering van de EU; 98/04. 
40 Agenda 2000 - Bijlage - Effectrapportage op.cit. 
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De ervaring met Spanje gedurende de jaren 1985-92/93 geeft een illustratie van de 
moeilijkheid om convergentie en inhaalbeweging met elkaar te verzoenen (41). De crisis rond de 
Tsjechische kroon in 1997 illustreert de problemen die voortspruiten uit de keuze voor een vaste 
wisselkoers in een economie in overgang (42). Daarentegen heeft in Polen de keuze voor een 
langzame afremming van de inflatie, gepaard gaand met een modulatie van de wisselkoers en de 
intrestvoeten het mogelijk gemaakt de economische groei te vrijwaren. 

Gelijklopend daarmee merken Fayolle en Le Cacheux overigens op dat : « la zone euro 
incorpore des pays [men kan bijvoorbeeld aan Portugal denken] dont la compétitivité [. .. ] pourrait 
s'avérer particulièrement vulnérable à la concurrence salariale est-européenne, sans que ces pays 
soient désormais maîtres de leur taux de change ». 

In elk geval zou de grote heterogeniteit van een uitgebreide Unie de coördinatie van het 
economisch beleid alleen maar ingewikkelder kunnen maken. 

De toename van het aantal lidstaten brengt een grotere complexiteit van de besluitvorming 
met zich mee, vooral op die vlakken waar de unanimiteitsregel van toepassing is, zoals 
bijvoorbeeld inzake fiscale harmonisatie of het minimumpeil van sociale bescherming. 

Het is reeds uiterst moeilijk tot eenparigheid te komen met 15. Zij zal praktisch 
onbereikbaar worden met 20 of 25. 

De gemeenschappelijke verklaring van België, Frankrijk en Italië waarbij deze landen van 
oordeel zijn dat een versterking van de communautaire instellingen « een essentiële voorwaarde is 
voor het afsluiten van de eerstvolgende toetredingsonderhandelingen » gaat bijgevolg in de goede 
richting, indien men een blokkering wil vermijden van niet alleen de vooruitgang maar zelfs van 
de doeltreffende werking van de Unie. 

Er zijn nog andere aspecten die verbonden zijn met de thans voorziene uitbreiding, 
waaromtrent dikwijls moeilijkheden worden aangehaald. Wij zullen twee ervan in aanmerking 
nemen: 

41 CAZES et al. (1996), op.cit., vatten de Spaanse episode als volgt samen: 
«Dans la première phase de !'ouverture et de l'intégration régionale I' ancrage nomina! de la monnaie nationale au SME 
apparaît comme un instrument utile de stabilisation macro-économique, notamment parce qu' i! permet de contenir les 
tensions inflationnistes. Maïs tant que l'inflation intérieure demeure supérieure à celle des partenaires, la fixité du taux de 
change nomina! engendre une appréciation réelle de la monnaie nationale, confortée par les entrées de capitaux privés 
aussi longtemps que Ie processus est jugé « crédible >> et/ou que les taux d'intérêt sont maintenus à un niveau jugé 
suffisant par les investisseurs internationaux pour compenser Ie risque de dépréciation nominale. La tendance persistante 
à l'appréciation réelle de la monnaie correspond à une perte de compétitivité, génératrice de déséquilibres commerciaux 
durables, même si, à terme, la réussite du processus de rattrapage doit se traduire par la restauration de la compétitivité et 
de l'équilibre extérieur. Mais la stabilisation du taux de change nomina! est alors, à tout moment, menacée par des crises 
de défiance des investisseurs internationaux prenant soudainement conscience de l'ampleur des déséquilibres. Ces crises 
risquent de contraindre les autorités nationales à des orientations macro-économiques plus strictes, compromettant Ie 
rattrapage >>. 

42 BEGG D., Pegging out: Lessonsfrom the czech exchange rate crisis ;CEPR Discussion paper n°1956, 1998. 
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1. De mobiliteit van de arbeidskrachten 

Het hoge werkloosheidspeil heeft het thema van de immigratie uiterst gevoelig gemaakt. 

A priori kan men aannemen dat aanzienlijke loonverschillen tussen West- en Oost-Europa 
van die aard zijn dat zij de migraties begunstigen. De immigratie vanuit het Oosten zou op het 
eerste gezicht voornamelijk op het onderste gedeelte van de loonschaal betrekking hebben, maar 
men mag een toevloed van geschoolde werknemers niet uitsluiten. In de praktijk zal veel afhangen 
van de overgangsvoorwaarden. Indien de overgangsfase, gedurende dewelke beperkingen op het 
vrije verkeer zeker behouden zullen blijven, lang is, zullen de loonverschillen afnemen en zullen 
de bewegingen minder groot zijn. In een langetermijnperspectief zouden de migratiestromen op 
een positievere wijze bekeken kunnen worden; zij kunnen eerder als een factor van flexibiliteit 
beschouwd worden, rekening houdend met de demografische ontwikkeling in het Westen. 

De loonverschillen zijn niet de enige parameters waarmee rekening wordt gehouden bij de 
beslissing tot migratie. 

Men kan bijvoorbeeld vaststellen dat de landbouw in Polen nog ongeveer een kwart van de 
actieve bevolking tewerkstelt. Volgens de OESO (43) vormen minstens 15% van de werknemers in 
de landbouwsector een overbezetting en bijgevolg een verdoken werkloosheid van 600 tot 900.000 
personen. Bovendien gaat het hier om een land waar de demografische druk groot is : de bevolking 
op actieve leeftijd stijgt met 0,5% per jaar. Er is dus een aanzienlijke reserve aan arbeidskrachten 
die de schepping van arbeidsplaatsen moeilijk kan opvangen. Bijgevolg is er een potentiële bron 
van emigratie die zou kunnen worden vergemakkelijkt door de sterke aanwezigheid van vroegere 
Poolse emigratie naar het Westen. 

De familiale, culturele en communautaire banden kunnen immers een sterke rem zetten op 
de emigratie. Een recente peiling van de Internationale Organisatie voor de Migratie (44) strekt er 
overigens toe om aan te tonen dat slechts een betrekkelijk beperkt deel (10 tot 15%) van de 
Tsjechische, Hongaarse of Poolse bevolking zegt bereid te zijn om een emigratie in overweging te 
nemen. Zij zeggen echter massaal (35 à 45%) geïnteresseerd te zijn om in de grensstreek (vooral in 
Duitsland of Oostenrijk) of gedurende enkele weken of maanden in het buitenland te werken. 

Elke voorspelling terzake is in werkelijkheid uiterst delicaat. Nog delicater om in te 
schatten is de vraag van de bevolkingsbewegingen van landen uit het Oosten die buiten de Unie 
zullen blijven en in het bijzonder van de bevolkingen uit de ex-USSR. 

In het geval van de uitbreiding zal zich de vraag stellen naar de mogelijkheid van de 
administraties van de nieuwe lidstaten om de bevolkingsbewegingen aan hun oostgrens te 
controleren. 

Dit verwijst naar een tweede moeilijkheid die samengaat met de uitbreiding : 

43 O.C.D.E., Etudes économiques: Pologne, 1998. 
44 Le Monde, décembre 1998. 
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2. De kloof tussen landen in overgang 

Zoals J. Sgard (45) het uitdrukt: «la stratégie d'élargissement de l'Union [ ... ] ne doit en 
aucune mesure être conçue comme un instrument de soutien à une transition lente, peu crédible ou 
contestée ». 

Het blijft niettemin zo dat de toetreding van een eerste groep van landen van Midden
Europa de kloof dreigt te vergroten met andere landen, die in het beste geval zouden evolueren 
naar een weinig gunstige internationale specialisatie, gericht op lage loonkosten, of in het slechtste 
geval zouden kunnen afglijden naar economische, sociale en politieke instabiliteit. 

Het is dus van belang de perspectieven op uitbreiding open te laten. Wellicht kan men 
daarbij nadenken over de mogelijkheid van wat Sgard de « integratietrappen » noemt. Hij erkent 
evenwel zelf de moeilijkheden van dit begrip. 

1.12 Eerste conclusies 

A. De uitbreiding vormt vooreerst een wijze van consolidatie van de stabiliteit en de veiligheid 
van Europa. 

De versterking van de stabiliteitsvooruitzichten in Midden- en Oost-Europa kan op zichzelf 
enkel maar een positieve impact hebben op economisch vlak. Alle studies die hebben getracht de 
weerslag van een uitbreiding naar het Oosten op het binnenlands product van de 15 en van de 
nieuwkomers te benaderen, kwamen tot het besluit van de aanwezigheid van een positief effect op 
lange termijn. 

De aanwezigheid van een globaal positieve weerslag op lange termijn kan min of meer 
belangrijke nationale, regionale of sectoriële verschillen verbergen. De uitbreiding kan problemen 
opleveren voor bepaalde regio's, bepaalde sectoren en bepaalde ondernemingen. In sommige 
gevallen zullen fundamentele aanpassingsinspanningen noodzakelijk zijn. 

De posttleve weerslag zou bijzonder groot zijn in de landen van Midden-Europa. Hij 
stimuleert een beweging om de achterstand in ontwikkeling in te halen. Deze achterstand ten 
opzichte van West-Europa is aanzienlijk. Zo bedroeg bijvoorbeeld het gemiddeld inkomen per 
hoofd in Polen (46) in 1997 ongeveer een derde van het niveau in België en ongeveer de helft van 
dat in Spanje. 

45 SGARD J., L 'élargissement de l'Union et la divergence entre économies en transition; Revue française d'économie; 
n°2 1997. 

46 Koopkrachtpariteitsbasis. 
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8. De economische baten van de uitbreiding die het spoedigst waarneembaar zijn, worden 
in het algemeen toegeschreven aan de integratie in de eenheidsmarkt, die, anders dan een 
eenvoudig mechanisme van vrijhandel, een grotere voorspelbaarheid van de toekomst waarborgt, 
alsook een rechtszekerheid en bijgevolg een vermindering van het risico voor de binnenlandse en 
internationale investeerders, die in staat is de investeringen en bijgevolg de economische groei te 
stimuleren. 

C. De openstelling van de markten voor industriële producten tussen de Europese Unie en 
de kandidaat-lidstaten is nu reeds in zeer aanzienlijke mate verwezenlijkt. Zowel de 
douanerechten als de kwantitatieve beperkingen bij de invoer in de Unie zijn bijna totaal 
verdwenen ten aanzien van producten afkomstig uit Polen, de Tsjechische Republiek of Hongarije. 
Zij zijn aan het verdwijnen wat betreft de richting van de Europese Unie (EU) naar de landen van 
Midden-Europa. 

De stijging van de handelsverrichtingen tussen deze landen en de Europese Unie was 
gemiddeld genomen sterk gedurende de jaren '90. De toename van de uitvoer van de EU-landen 
naar de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) was nog meer uitgesproken en regelmatiger 
dan die van de invoer vanuit laatstgenoemde landen. Niettemin blijft de plaats van de LMOE in de 
buitenlandse handelsbetrekkingen van de Unie bescheiden (ongeveer 2,5% in 1996), terwijl de EU 
overheersend is geworden (rond 60%) in die van de LMOE. 

Binnen de uitvoer van de EU naar de LMOE bekleedt het materiaal voor industriële of 
private uitrusting (machines, elektrische apparaten, voertuigen) een plaats van eerste rang. 

Wat de uitvoer van de LMOE naar de EU betreft, ziet men dat er zich enerzijds 
handelsverrichtingen ontwikkelen die verbonden zijn aan industrieën die laaggeschoolde arbeid 
inzetten waarvoor de arbeidskosten en de beschikbaarheid een doorslaggevende rol spelen 
(bijvoorbeeld kleding). Anderzijds blijkt er vooruitgang te zijn in de sectoren van producten met 
hogere toegevoegde waarde (voertuigen, verscheidene machines), welke een andere combinatie 
van productiefactoren vereisen. 

Onder de kandidaat-lidstaten blijken Hongarije en Slovenië het duidelijkst te evolueren 
naar producten met hogere toegevoegde waarde, terwijl Polen eerder gericht zou blijven op 
producten die veel laaggeschoolde arbeid vereisen. De Tsjechische Republiek zou een 
tussenpositie innemen. 

Binnen de handelsverrichtingen EU-LMOE gaat het aandeel van de handelsverrichtingen 
binnen de sectoren die gebaseerd zijn op verschillen in kwaliteit of in design en die de handel 
kenmerken tussen landen met een vergelijkbaar ontwikkelingspeil, in stijgende lijn. Het is echter 
nog steeds minder groot dan bij de gemiddelde handelsverrichtingen binnen de Unie. Deze soort 
van handel is het meest vertegenwoordigd in de betrekkingen met de Tsjechische Republiek. Dit 
land wordt gevolgd door Slovenië en Hongarije. Polen volgt op een grote afstand. 

In de meeste sectoren lijkt de uitvoer van de landen van Midden-Europa naar de Europese 
Unie eerder de laagste kwaliteit te betreffen. 
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D. Er blijkt een verband te kunnen worden gelegd tussen de kwaliteitsverbetering en de 
ontwikkeling van handen met Westerse ondernemingen, weze het in de vorm van toelevering of 
van rechtstreekse investeringen. 

De toelevering is geconcentreerd bij de kledingsector en in bijkomende orde bij de sector 
van elektrisch materiaal. De sectoriële verdeling van de rechtstreekse investeringen is vrij 
gediversificeerd. 

Vanuit het oogpunt van de LMOE vormen de aldus gesmede banden met Westerse 
ondernemingen een bevoorrechte mogelijkheid tot overdracht van technologie, van know-how en 
van het aanleren van wijzen van beheer en van arbeidsorganisatie. 

Vanuit het oogpunt van de investeerder tonen verscheidene onderzoeken aan dat de 
voornaamste beweegredenen voor rechtstreekse investeringen in Oost-Europa eerst en vooral de 
aanwezigheid op de markt en vervolgens het loonkostenpeil zijn. 

Wat betreft noodzaak van een aanwezigheid op deze markten, zou de opname ervan in de 
eenheidsmarkt en de verdwijning van alle handelsbelemmeringen haar minder van doorslaggevend 
belang maken. De uitbreiding van de Unie naar Midden-Europa zou echter een verplaatsing van 
het geografische centrum van Europa met zich meebrengen, welke op een duurzame wijze de 
activiteitsvestigingen die de voorkeur wegdragen, zou kunnen beïnvloeden. 

Wat het lage loonpeil betreft, dient dat te worden beschouwd in het licht van het eveneens 
zeer lage productiviteitspeil. De loonkosten per eenheid blijken tijdens de jaren '90 te zijn 
gestegen, waarschijnlijk het sterkst in Polen en de Tsjechische Republiek en op een gematigder 
wijze in Hongarije en Slovenië. Het schijnt dat men redelijkerwijze het niveau van de loonkosten 
per eenheid in de Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen kan ramen tussen 30 en 45% van 
deze kosten in België. 

Op basis van onderzoeken blijkt de arbeidsproductiviteit hoger in de ondernemingen met 
buitenlandse deelneming. De rechtstreekse investeringen kunnen een belangrijke stuwende rol 
spelen in de vooruitgang van de productiviteit in Oost-Europa. 

De rechtstreekse investeringsstromen zijn van omzeggens nul begonnen bij het begin van 
de periode van overgang. Zij zijn geleidelijk gestegen tot in 1994 en blijkbaar veel sterker nadien. 
Hongarije was er eerst de bevoorrechte bestemming van ; vanaf 1995 zijn de investeringen in 
Polen sterk toegenomen. 

E. De banden die sinds het begin van de overgang met de landen van Midden-Europa 
werden gesmeed, zijn niet alle even intens voor alle lidstaten van de Europese Unie. De haten 
die zij a priori van de uitbreiding kunnen verwachten, zijn dat evenmin. 

Duitsland neemt een overwegende plaats in bij de handelsbetrekkingen met de kandidaat
lidstaten. Het staat in voor ongeveer 25 tot 30% van hun in- en uitvoer. Het komt duidelijk op de 
eerste plaats van de landen waarvan de rechtstreekse investeringen komen, alhoewel het slechts 
vanop een vrij grote afstand Oostenrijk volgt voor wat betreft het aandeel van de rechtstreekse 
investeringen gericht op de LMOE. 
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Rekening houdend met alle voorzichtigheid die met dergelijke voorspellingen gepaard 
moet gaan, lijkt het eveneens dat Duitsland een van de landen is die een deel van de verwachte 
baten van de uitbreiding (in termen van bijkomende economische groei) zou kunnen oogsten dat 
groter is dan zijn relatief gewicht in de Unie. Andere begunstigden zouden Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje of Zweden (47) zijn. 

F. In het kader van dergelijke vooruitzichten, die sterk afhangen van de sectoriële structuur 
van de economieën, zouden de baten die België terecht mag verhopen, betrekkelijk beperkt zijn. 

De handelsverrichtingen tussen België en de landen van Midden-Europa zijn sterk gestegen 
gedurende de jaren '90. Als men echter de drie voornaamste kandidaat-lidstaten van de eerste 
groep beschouwt, is het slechts in het geval van Polen dat de Belgische uitvoer een plaats bekleedt 
die bij benadering in verhouding staat tot het gewicht van België in de Europese buitenlandse 
handelsverrichtingen. 

Alhoewel het saldo van de verrichtingen met deze landen positief is, zou bovendien blijken 
dat in de periode 1993-97 de invoer vanuit Hongarije of ex-Tsjecho-Slowakije naar België sterker 
gestegen is dan de uitvoer van België naar deze landen, hetgeen zou afwijken van het gemiddelde 
Europese schema. 

Vanuit een sectorieet oogpunt komen de sterke punten voor de uitvoer vandeLMOE in vrij 
grote mate overeen met de Belgische industrietakken die als « sterk blootgesteld » (48) worden 
beschouwd. De landen van Oost-Europa hebben op de Belgische markt beduidende vorderingen 
gemaakt op domeinen zoals kleding en schoeisel, meubelen, elektrische toestellen of 
uitrustingsgoederen. Het gaat om sectoren waar de tewerkstellingsvernietigende concurrentie niet 
nieuw is. 

België bekleedt slechts een bescheiden plaats onder de landen die rechtstreekse 
investeringen doen in de LMOE. Tenminste in Hongarije of in de Tsjechische Republiek neemt het 
echter een plaats in die conform zijn relatief gewicht in de handelsverrichtingen van de Europese 
Unie is. 

De studie van het Planbureau die gewijd was aan het verschijnsel van de delokalisatie (48) 
heeft aangetoond dat dit verschijnsel in strikte zin - stopzetting of vermindering van de activiteit 
en/of van de werkgelegenheid in België - weinig ontwikkeld is. Het zou echter om 37% van de 
industriële vestigingen in Oost-Europa gaan, waar het belang van de lage loonkosten een 
doorslaggevende factor is voor de vestiging in de sectoren die ruimschoots gebruik maken van 
laaggeschoolde arbeid, zoals de kleding, de meubelen maar ook de audio-, video- en 
telecommunicatieapparatuur. 

Omgekeerd komen de domeinen waar het Belgische dynamisme voor de uitvoer het grootst 
is (chemie en plastiek, machines, voertuigen, maar ook glas) voor het grootste deel overeen met 
die domeinen die het sterkst vertegenwoordigd zijn bij de invoer van de LMOE. 

47 Zie BALDWIN R. (1997), op.cit. 
48 BERNARD P. et al.. Federaal Planbureau, 1998. 
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De positionering van de Belgische producten op een schaal van vooruitstrevendheid of van 
technologische vernuftigheid zal zeer duidelijk de ontwikkeling bepalen van de 
handelsbetrekkingen met de opkomende economieën in het algemeen en met die van het Oosten in 
het bijzonder. De betrekkelijk hoge scholingsgraad van de arbeidskrachten in de landen van 
Midden-Europa opent nochtans het perspectief van de mogelijkheid van een betrekkelijk snelle 
evolutie naar een vrij grote vernuftigheid van het aanbod in die landen, of tenminste in sommige 
ervan. 

G. De integratie in Europa zou de economische betrekkingen met de landen van Midden
Europa verduidelijken en veiligstellen, waarbij de laatste onzekerheden worden opgeheven die 
zouden kunnen overblijven wat de stabiliteit van hun toekomst betreft. Dat alles zou van die aard 
zijn dat de investeringen en de economische groei worden versterkt. 

Nochtans maakt de mate van vernuftigheid die werd bereikt door de communautaire 
verworvenheden, de stap naar een snelle toetreding tot de Unie voor de economieën in overgang 
van de kandidaat-lidstaten tot een buitengewone uitdaging. 

Op een aantal gebieden, zoals de normen met betrekking tot het leefmilieu, de ontwikkeling 
van de sociale dialoog, de aanpassing van de administratieve structuren aan de invoering van de 
communautaire regelgeving, weegt het verleden nog op het heden. Het zal waarschijnlijk nog veel 
tijd vergen alvorens de gelijkstelling van de landen van het Oosten op het peil van de Europese 
referentie mogelijk zal zijn. Wat meer is, op die gebieden waar zij denkbaar is, zou een 
geforceerde, zeer snelle aanpassing een hoge kostprijs kunnen hebben. 

Bovendien kan er een zekere moeilijkheid zijn bij de combinatie van de nominale 
convergentie en de inhaalbeweging. 

In het licht van de bezorgdheid om vlug vooruit te gaan in de richting van de bestendiging 
van het partnerschap Midden-Europa - Europese Unie, mag men niet de indruk geven de 
kandidaten te onderwerpen aan te strenge beperkingen. Men moet echter verzekerd zijn van een 
toestand van voldoende voorbereiding om de verworvenheden over te nemen. 

Er moet een juist evenwicht worden gevonden tussen de vooruitgang die moet worden 
gemaakt in de fase van begeleiding tot de toetreding en de bepaling van de voorwaarden en de 
duur van de overgangsperiode die erop zal volgen. 

Men moet er zich bovendien ongetwijfeld eveneens voor hoeden de perspectieven te sterk 
te verminderen voor de landen die niet als bevoorrechte gesprekspartner voor de eerste 
onderhandelingsronde in aanmerking kwamen. Een wedijver in het hervormingsproces komt 
opbouwender over dan het resultaat van de schijnbare creatie van een eens en voor altijd verstarde 
wachtlijn. 

H. Er is in het Oosten waarschijnlijk een betrekkelijk grote potentiële emigratiereserve. 

Aanzienlijke loonverschillen zijn van die aard dat zij de migraties bevorderen. Andere 
factoren echter, in het bijzonder familiale of culturele, zijn evenwel belangrijke remmen. 
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Elke voorspelling op dat vlak is uiterst delicaat. Veel zal waarschijnlijk afhangen van de 
mate van verkleining van het loonverschil die wordt bereikt op het einde van de overgangsperiode, 
gedurende dewelke sommige beperkingen op het vrije verkeer van arbeidskrachten zullen worden 
behouden. 

I. De grote heterogeniteit van een uitgebreide Unie zou de coördinatie van het economisch 
beleid alleen maar ingewikkelder kunnen maken. 

De toename van het aantal lidstaten brengt een grotere complexiteit van de besluitvorming 
met zich mee, vooral op die vlakken waar de unanimiteitsregel van toepassing is, zoals 
bijvoorbeeld inzake fiscale harmonisatie. 

De gemeenschappelijke verklaring van België, Frankrijk en Italië waarbij deze landen van 
oordeel zijn dat een versterking van de communautaire instellingen « een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de afsluiting van de eerste toetredingsonderhandelingen » gaat bijgevolg in de 
goede richting, indien men een blokkering wil vermijden van niet alleen de vooruitgang maar zelfs 
van de doeltreffende werking van de Unie. 

De toetreding van de landen van Midden-Europa stelt fundamenteel het probleem van de 
« timing » van de verbetering van de mechanismen voor de uitwerking van een coherent 
economisch beleid op Europees vlak (zoals het opgeven van de unanimiteitsregel in fiscale 
aangelegenheden). Die verbetering zou bijzonder moeilijk gemaakt worden indien vóór de 
toetreding niet duidelijk vooruitgang op dat vlak zou gemaakt zijn. 
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2. De openbare financiën van de Europese 
Gemeenschappen 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de evolutie van de begroting van de EU geschetst. Na een 
toelichting van het toepassingsgebied van de Europese begrotingen komen eerst de 
ontvangsten, de uitgaven en de globale openbare financiën aan bod. De evolutie wordt 
geschetst in het kader van de uitbreiding van het geografische en functionele beleidsterrein 
van de Unie. Meer in het bijzonder wordt toegelicht hoe die uitbreiding aanleiding gaf tot 
wijzigingen van het financieringssysteem en hoe de middelen werden aangepast om beter de 
uitgaven, die mettertijd strikter worden gepland en beheerst, te kunnen financieren. De 
gekozen begrotingsjaren in de tabellen zijn niet lukraak, maar betekenen vóór 1993 telkens 
een breuk met het verleden wegens een structurele wijziging in de begroting. Vervolgens 
worden enkele hangende budgettaire problemen toegelicht: de weerslag van de toetredingen 
op de structuur van de ontvangsten en de politiek gevoelige materie van de netto-bijdragen. 
Een laatste deel behandelt de mogelijke toekomstige evolutie van de openbare financiën van 
de EU. Tenslotte wordt een samenvatting gegeven van het hoofdstuk met enkele algemene 
besluiten. 

2.1 Toepassingsgebied van de algemene begroting en de andere 
begrotingen 

Bij het Fusieverdrag van 1965 worden de administratieve begroting van de EGKS en 
de huishoudelijke begroting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(EGA) (Euratom) in de algemene EEG-begroting geïntegreerd. Bij het Verdrag van 
Luxemburg van 22 april 1970 werd de begroting voor onderzoek en investeringen van de 
EGA in de algemene begroting geïntegreerd, zodat er sindsdien, afgezien van het buiten de 
Gemeenschapsbegroting gevoerde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (49), enkel nog twee 
begratingsinstrumenten zijn, de algemene begroting en de operationele begroting van de 
EGKS (so). 

49 De ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landcn (zowat 70 staten, van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan) wordt voornamelijk gevoerd via het EOF. Het EOF wordt gefinancierd door bijdragen van de lidstaten, 
wel is voorzien dat het een geringe bijdrage uit de algemene begroting zal genieten. 

50 EUROPESE COMMISSIE. Begrotingsvademecum, Uitgave 1998, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties 
der Europese Gemeenschappen, p. 26. 
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De EGKS kent verschillende vormen van steun toe met betrekking tot de sector kolen 
en staal. In het vooruitzicht op het aflopen van het EGKS-Verdrag op 23 juli 2002, waarbij de 
EGKS-activiteiten dan zullen worden opgenomen in de algemene begroting, werd in 1997 de 
steun in de vorm van rentesubsidies voor omschakelingsleningen gestopt; toch wordt het 
omschakelingsbeleid nog in beperkte mate voortgezet. De heffingen op de productie van 
kolen en staal werden in 1998 voor het eerst op 0% vastgesteld. De leningsactiviteiten vallen 
buiten de begroting. De door de Gemeenschap verstrekte leningen zijn sinds enkele jaren 
enkel nog afkomstig van de Europese Investeringsbank (EIB), en voor een veel geringer 
bedrag, van de EGKS en van de EEG als steun voor betalingsbalansen. Vroeger werden ook 
leningen verstrekt door de EGA en het in 1979 ingestelde Nieuw Communautair Instrument 
voor de bevordering van de investeringen. 

2.2 De ontvangsten 

2.2.1 De traditionele eigen middelen 

Bij het Besluit van 21 april 1970 tot invoering van een stelsel van eigen middelen 
(EM) werden de financiële bijdragen van de lidstaten op basis van hun aandeel in het 
gemeenschappelijke BNP (dotaties) vervangen door EM die de Gemeenschap van rechtswege 
toekomen. Tot en met 1978 bestonden de ontvangsten enkel uit de traditionele eigen middelen 
en diverse middelen, in hoofdzaak financiële bijdragen, omdat door gebrek aan harmonisering 
van de grondslag de BTW-middelen pas gedeeltelijk in 1979 en volledig in 1980 in alle 
toenmalige lidstaten werden geïnd. 

De traditionele EM bestaan uit /andbouwrechten, heffingen en bijdragen op suiker 
en isoglucose en douanerechten. Landbouwheffingen zijn variabele rechten op de invoer uit 
niet-lidstaten van landbouwproducten die onder een gemeenschappelijke marktordening 
vallen en die het verschil tussen de lagere wereldmarktprijzen en de communautaire prijzen 
compenseren. Sinds 1 juli 1995 zijn de landbouwrechten in de plaats gekomen van de 
landbouwheffingen, die sedert 1971 volledig door de Gemeenschap worden geïnd en die als 
gevolg van de in het kader van de GA TT bereikte overeenkomsten, grotendeels vervangen 
zijn door douanerechten. De tweede soort traditionele EM, die in 1977 werden ingevoerd, zijn 
productieheffingen en opslagbijdragen. De inning van de douanerechten op communautaire 
basis kwam geleidelijk tot stand in de periode 1971-1975; ingevolge een bepaling uit een 
Besluit van 31 oktober 1994 behoren sindsdien ook de rechten op de EGKS-producten tot de 
douanerechten. Als vergoeding voor de inningskosten houden de lidstaten 10% in op de af te 
dragen traditionele EM, die met ingang van de begroting 1988 als negatieve ontvangsten 
worden geboekt. 
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Door de daling van de waarde van de import ingevolge de verlaging van de olieprijzen 
in 1986 daalden de traditionele eigen middelen, die door de algemene economische malaise 
onvoldoende gecompenseerd werden door de groei van de BTW-middelen (51) (cf. infra). 
Opvallend is de trendmatige daling van het aandeel van de traditionele eigen middelen, 
waarvan de opbrengst sedert 1987 schommelt in een vork tussen de 12 tot 14 miljard ecu en 
dus grotendeels stabiel blijft (zie tabel 1). Die daling is te wijten aan de weerslag van de 
tariefverlagingen ingevolge de handelsliberalisatie in het kader van de GA TT die onvoldoende 
gecompenseerd werd door de uitbreiding van de wereldhandel (52), alsmede aan de 
toenemende zelfvoorzieningsgraad inzake voedingsmiddelen die een neerwaartse invloed 
uitoefent op de invoer uit derde landen. 

2.2.2 De BTW-middelen 

De BTW -middelen worden gevormd door toepassing van een uniform percentage op 
de uniforme BTW -grondslag. Doordat de BTW -middelen wegens de voorafgaande 
noodzakelijke harmonisering van de grondslag ervan slechts vanaf 1979 de communautaire 
begroting spijzigden, werd het vermelde EM-besluit pas vanaf 1980 volledig toegepast en 
zorgden in die overgangsperiode (in de post "diverse ontvangsten" opgenomen) degressieve 
bijdragen van lidstaten tot in 1979 voor het financieel evenwicht van de algemene begroting. 
Griekenland, dat op 1 januari 1981 lid werd, betaalde zijn bijdragen tot de communautaire 
begroting tot 1 januari 1987, datum van de invoering van de BTW, op basis van zijn aandeel 
in het BNP, de Gemeenschap restitueerde in de periode 1981-1985 elkjaar een afnemend deel 
van die bijdragen. Daar ook Portugal de uniforme grondslag van de BTW in de beginperiode 
nog niet toepaste, betaalde het tot 1 januari 1989 nog een financiële bijdrage. De 
Gemeenschap restitueerde in de overgangsperiode van 1986 tot en met 1991 elk jaar een 
afnemend deel van zijn financiële bijdrage en van de geleidelijk ingevoerde BTW. Dezelfde 
restitutie-regeling, waarvan de uitgaven waren opgenomen in de post "terugbetalingen" (53), 

was ook van toepassing op Spanje, dat bij zijn toetreding wel reeds de BTW had ingevoerd. 

Bij het Besluit van 7 mei 1985 (op basis van de overeenkomsten van de Raad van 
Fontainebleau van juni 1984) werd het BTW -plafond verhoogd van 1% tot 1,4% en werd een 
correctiemechanisme ingesteld voor de begrotingsonevenwichtigheden van het Verenigd 
Koninkrijk (VK) als sterke netto-betaler. Voor 1985 genoot het VK een forfaitaire 
vermindering van zijn BTW-bijdrage met 1.000 mln ecu. Vanaf 1986 krijgt het VK een 
compensatie in de vorm van een vermindering van zijn BTW -afdracht gelijk aan 66% van het 
verschil tussen zijn (theoretisch) procentueel aandeel in de BTW -betalingen en zijn aandeel in 
de over de lidstaten omgeslagen uitgaven. Die compensatie komt ten laste van alle lidstaten en 
wordt nog eens gecorrigeerd voor Duitsland dat slechts twee derden van zijn theoretische 
aandeel draagt. In 1988 werd dit correctiemechanisme aangepast door als verdeelsleutel voor 
de compenserende verhoging van de BTW -afdracht van de lidstaten niet meer de BTW
grondslag maar het BNP te nemen 

51 HITIRIS, Th., European Union Economics, London, Prentice Hall Europe, 1998, p. 104. 
52 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, Verslag van de Commissie over de 

werking van het stelsel van eigen middelen, in: Bulletin van de Europese Unie, Supplement 2/98, Luxemburg, 
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, p. 11. 

53 Ook de uitgaven in verband met de waardevermindering van de landbouwvoorraden (cf. infra) behoorden tot die 
uitgavenpost 
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Door de toename van de welvaart in de Gemeenschap neemt het aandeel van de private 
consumptie, de voornaamste component van de BTW -grondslag, in het BNP af, zodat de 
groei van de BTW -middelen achterloopt op de groei van de economische bedrijvigheid, die 
daarenboven in de eerste helft van de jaren tachtig zelf structureel zwak was. Aanvankelijk 
bedroeg het afroepingspercentage maximaal 1%, tussen 1986 en 1994 mocht het maximale 
afroepingspercentage 1,4% niet overschrijden. Het eigenlijke uniforme BTW -percentage is 
lager dan het maximale afroepingspercentage, omdat, zoals reeds vermeld is, het 
compensatiebedrag voor de financiering van de VK-correctie niet meetelt; aldus bijvoorbeeld 
bedroeg het uniforme BTW-percentage in 1988 1,27% en in 1994 1,28% (s4). De quasi
stagnatie van de BTW -middelen in absolute termen (zie tabel 1) is te wijten aan de 
economische recessie in de jaren 1992-1994, die het noodzakelijk maakte de residuele BNP
financiering te verhogen (ss). 

De BTW -grondslag is regressief ten opzichte van de welvaart daar het aandeel van de 
BTW -grondslag in het BNP hoger is bij de minder welvarende landen dan bij de welvarende 
landen die een relatief grotere export- en spaarquote hebben, zodat de minder welvarende 
landen relatief meer BTW -middelen afdragen dan de meer welvarende landen. 
Billijkheidshalve werd daarom in 1988 een algemeen aftoppingspercentage bij de BTW
grondslag ingevoerd van 55% van het BNP, zodat de minder welvarende lidstaten minder aan 
BTW -middelen hoefden af te dragen. Desondanks bleef hun BTW -grondslag in % van het 
BNP nog boven het EG-gemiddelde. Met ingang van 1995 werd het maximale 
afroepingspercentage jaarlijks met 0,8%-punt verlaagd van 1,32% tot 1% in 1999, wat ertoe 
leidde dat het uniforme BTW-percentage daalde van 1,25% tot 0,84% in 1999. Met ingang 
van 1995 werd daarnaast dit aftoppingspercentage verlaagd tot 50% voor de lidstaten die in 
1991 een BNP per inwoner hadden van minder dan 90% van het communautair gemiddelde, 
namelijk Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal en voor de andere lidstaten wordt het 
jaarlijks in gelijke stappen (met één %-punt) verlaagd tot 50% in 1999. In 1998 is de BTW
grondslag van 4 lidstaten afgetopt, waardoor de BTW-middelenbron in feite een BNP
middelenbron wordt (s6). De verlaging van het maximale BTW -afroepingspercentage en de 
regeling in verband met het aftoppingspercentage zijn bedoeld om het aandeel in de begroting 
van de BTW -middelen en dus het regressief karakter ervan te verminderen. De verlaging van 
het BTW -aandeel, vooral sinds 1996, gaat dan tezamen met de toename van de billijkere 
vierde middelenbron. 

S4 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, p. 13. 
SS Ibidem, p. 13. 
S6 Ibidem, p. 18. 
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2.2.3 BNP-middelen en de algemene evolutie van de eigen Middelen 

In 1988 werd de "Vierde middelenbron" ingevoerd, een uniform percentage op het 
totale BNP van alle lidstaten tezamen. Deze aanvullende middelenbron, die in feite een 
verkapte nationale financiële bijdrage is, dient tot financiering van het verschil tussen de 
uitgaven, die vóór de benodigde financieringsmiddelen worden bepaald, en de overige 
begrotingsmiddelen, zodat het verplichte begratingsevenwicht gewaarborgd is. Terloops dient 
er hier op gewezen dat het krachtens artikel 199 van het Verdrag van Rome ingestelde verbod 
op tekortfinanciering en de relatief bescheiden omvang van de EU-begroting als gevolg 
hebben dat de EU -begroting een heel geringe macro-economische stabilisatiefunctie heeft. Elk 
jaar dient het opvragingspercentage van die BNP-middelen vastgesteld te worden. Daar deze 
middelenbron gebaseerd is op de meest representatieve indicator van de economische 
bedrijvigheid of welvaart van de lidstaten, zijn de door de lidstaten af te dragen BNP
middelen meer in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel en dus billijker dan de BTW
middelen. De BNP-middelen dienen ook tot financiering van de reserves. De BNP-middelen 
speelden tot 1992 een beperkte rol. Vanaf 1993 echter beliepen de BNP-middelen met 
uitzondering van het jaar 1995 meer dan 20% van de begroting (zie tabel 1). Voor 1998 en 
1999 is zelfs een aandeel voorzien dat 40% ruimschoots overschrijdt en dat vooral ten nadele 
van de BTW -middelen. 

Tenslotte zijn er naast de "eigen middelen" ook nog de "diverse ontvangsten", zoals 
bijvoorbeeld de opbrengst van de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, de 
voornaamste categorie ervan, alsmede de overgedragen overschotten, die pas vanaf 1988 een 
belangrijk onderdeel vormen van deze post. 

In het algemeen kan- zo blijkt uit tabel 1 - in de jaren negentig (en vooral sinds 1995) 
een structurele stijging van het aandeel van de BNP-middelen en een structurele daling van 
het aandeel van de BTW -middelen en de verdere, reeds lang aan de gang zijnde, afname van 
het aandeel de traditionele EM vastgesteld worden. De endogene trendmatige achteruitgang 
van de laatste twee soorten eigen middelen alsmede de beleidsmatige daling van de rol van de 
BTW sinds 1988 en vooral sinds 1995 (cf. supra) verklaren gedeeltelijk de ontoereikendheid 
van die ontvangsten tot financiering van de sterke stijging van de uitgaven wegens de 
uitbreiding naar armere lidstaten, de versterking van het bestaande beleid en de invoering van 
nieuwe beleidsmaatregelen. De tot vóór de hervorming van 1988 en 1992 moeilijke 
beheersing van de communautaire landbouwuitgaven, alsmede het negatieve financiële effect 
op de begroting van de uitbreiding van de Gemeenschap met Griekenland, Spanje en Portugal 
als nettobegunstigden van de Gemeenschapsbegroting verklaren mede de discrepantie tussen 
die twee soorten middelen en de behoeften van de Gemeenschap. 

Als besluit kan worden gesteld dat de ontvangsten tot 1995-1996 snel toenamen totdat 
in 1997 een restrictieve begratingspolitiek werd ingevoerd zodat de ratio eigen middelen -
BNP sindsdien afneemt. De uitbreiding van de Gemeenschap met nieuwe lidstaten ging 
telkens gepaard met een wijziging in de financieringswijze, hetgeen wordt toegelicht in 
paragraaf 2.5. 



Tabeli 
Communautaire ontvangsten van 1971 tot en met 1999 

in miljoen ecu/euro 

Categorie ontvangsten 1971 1973 1975 1979 1981 1986 1988 1990 1991 
Bedrag o/o Bedrag o/o Bedrag o/o Bedrag o/o Bedrag o/o Bedrag % Bedrag o/o Bedrag % Bedrag % 

Landbouwrechten 713,8 30,6 510,3 10,4 590,1 9,2 2143,5 14,4 1747,4 9,2 2287,0 6,8 2605,8 6,2 1875,7 4,0 2486,6 4,4 

Douanerechten 582,3 25,0 1986,3 40,4 3151,0 49,3 5189,1 34,8 6392,4 33,8 8173,0 24,3 9310,2 22,3 10285,1 22,1 11475,4 20,4 

' BTW 4737,7 31,8 9187,8 48,6 22223,4 66,0 23927,6 57,2 27440,1 59,1 31406,2 55,8 

Vierde middelenbron 4445,8 10,6 94,9 0,2 7468,3 13,3 

Diversen 1033,2 44,4 2417,7 49,2 2644 41,4 2821,2 18,9 1590,4 8,4 983,8 2,9 1554,0 3,7 6773,3 14,6 3412,9 6,1 

Totaal 2329,3 100 4914,3 100 6385,1 100 14891,5 100 18918,0 100 33667,2 100 41843,4 100 46469,1 100 56249,4 100 

Categorie ontvangsten 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag o/o Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag o/o 

Landbouwrechten 1987,8 3,3 1929,9 2,9 2074,1 3,1 1944,6 2,6 1821,5 2,2 1925,3 2,4 1670,9 2 1921,1 2,2 

Douanerechten 11292,4 18,9 11055,6 16,8 11178 16,9 12508,6 16,7 11762,2 14,5 12247 15,2 11144,3 13,3 11893,9 13,8 

BTW 34659,2 58 34489,9 52,5 33254,5 50,4 39183,2 52,2 33962,9 41,8 34222,5 42,5 34134,5 40,9 30374,2 35,2 

Vierde middelenbron 8322,2 13,9 16517,9 25,2 17682,2 26,8 14191,2 18,9 23549,1 29 26898,2 33,4 35911,3 43 41530,4 48,1 

Diversen 3450,1 5,8 1679,5 2,6 1813,3 2,7 7249,5 9,7 10179,4 12,5 5254,7 6,5 668,1 0,8 630,9 0,7: 

Totaal 59711,73 100 65672,7 100 66002,1 100 75077,1 100 81275,1 100 80547,7 100 83529,2 100 86350,4 100 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, uitgave 1998. 



Tahel2 
EU-middelen afkomstig van België 

(in miljoen BEF/in% BNP) 

1987 1988 1989 1990 1991 

Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP 

Invoer 23.243 0,44 27.406 0,48 30.928 0,50 32.970 0,51 35.096 0,51 

Heffingen 16.8I3 0,32 I 0.300 O,I8 7.704 O,I3 7.29I O,I I 9.044 O,I3 

BTW 33.600 0,63 36.832 0,65 37.890 0,62 4I.I32 0,63 46.300 0,67 

BNP(*) 9.383 O,I 7 4.136 0,07 1.186 0,02 I I.802 0,17 

Totaal 73.656 I ,39 83.92I 1,48 80.658 I,31 82.579 1,27 102.242 I,49 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP Bedrag in% BNP 

Invoer 36.746 0,51 34.057 0,46 38.208 0,49 40.031 0,49 39.405 0,47 46.068 0,52 

Heffingen 4.524 0,06 5.340 O,ü7 3.978 0,05 3.306 0,04 2.891 0,03 2.709 0,03 

BTW 45.651 0,63 43.825 0,59 47.294 0,60 45.159 0,55 40.939 0,49 39.842 0,45 

BNP(*) 13.594 0,19 18.945 0,25 24.966 0,32 23.845 0,29 33.458 0,40 35.473 0,40 

Totaal 100.515 1,39 102.167 I ,37 114.446 1,46 112.341 1,37 116.693 I ,38 I24.092 I ,41 

Bron : Schatkisttoestand en Algemene Toelichting Staatsbegroting (*) 
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2.3 De uitgaven 

Oorspronkelijk werd het communautair beleid overheerst door het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid ( GLB). In 1962 werd het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw (EOGFL) opgericht, het werd in 1964 opgesplitst in een afdeling "Garantie" voor 
de uitgaven die voortvloeien uit het afzet- en prijzenbeleid en in een afdeling "Oriëntatie" 
voor de uitgaven van het structuurbeleid ten behoeve van de landbouw. 

De in het kader van de gemeenschappelijke marktordening toegekende garantie
uitgaven bestaan uit exportsubsidies (restituties) en uit interventies tegen gewaarborgde 
mtmmumprijzen. Een bijzondere uitgave inzake landbouw is de zogenaamde 
medeverantwoordelijkheidsheffing, een soort belasting op overproductie van zuivel 
(ingevoerd in 1977) en granen (ingevoerd in 1986), bedoeld om de sterke stijging van de 
landbouwuitgaven voor dat soort producten te voorkomen en die als een negatieve uitgave bij 
de interventie-uitgaven wordt geboekt (57). Daarnaast is er ook nog een gemeenschappelijk 
visserijbeleid, officieel ingesteld eind januari 1983 en gericht op marktprijsstabilisatie, onder 
meer door de invoering van een quotasysteem. Die traditionele steunmaatregelen werden in 
1988 aangevuld met aanbodbeperkende maatregelen. Vanaf 1993 komen nieuwe uitgaven bij, 
zoals de begeleidende maatregelen in het kader van de hervorming van het GLB (vervroegde 
uittreding, milieu, bebossing) (cf. infra), de uitgaven voor inkomenssteun en tenslotte de 
uitgaven uit hoofde van het Garantiefonds voor de visserij. 

De toetreding van Spanje en Portugal in 1986, de dollardepreciatie na de lente van 
1985 en in het eerste semester van 1986 en de daling van de internationale goederenprijzen 
droegen sterk bij tot de verhoging van de kosten van de exportrestituties. Door de terugval van 
de uitvoer ingevolge de dollardaling namen de voedseloverschotten fors toe, zodat ook de 
voorraaduitgaven beduidend toenamen. Vanaf 1989 wordt in het kader van de nagestreefde 
strengere begrotingsdiscipline (waarvan de beginselen zijn vastgesteld bij de Beschikking van 
24 juni 1988 betreffende de begrotingsdiscipline, bevestigd door de Europese Raad van 
Edinburgh in december 1992) de ontwikkeling van de landbouwgarantie-uitgaven afgeremd 
door de instelling van het landbouwrichtsnoer (guideline), op grond waarvan de jaarlijkse 
stijging van die uitgaven beperkt wordt tot 74% van de groei van het communautaire BNP. 

De grootschalige hervorming van het GLB in 1992 is gericht op de beheersing van de 
landbouwuitgaven door een verlaging van de interventieprijzen, de beperking van de 
productiecapaciteit en het toekennen van rechtstreekse inkomenssteun voor de landbouwers 
als compensatie voor het inkomensverlies. Het landbouwrichtsnoer blijft nog steeds geldig, de 
toepassing ervan is echter verruimd tot alle uitgaven die te maken hebben met het hervormde 
GLB en met het Garantiefonds voor de visserij. 

57 KERREMANS, K. & MATTHIJS, H., De Europese begroting, Antwerpen, Intersentia Uitgevers NV, 1997, p. 98. 
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De sinds 1988 voorziene kredieten van de monetaire reserve (residuaire 
financieringsbron) dienen om de budgettaire gevolgen op te vangen van de veranderingen van 
de dollar/ECU-pariteit en, sinds 1993, om de begratingskosten te dekken ingevolge monetaire 
aanpassingen in het EMS bij ontoereikendheid van het landbouwrichtsnoer. Met ingang van 
1995 werd die jaarlijkse voorziening verlaagd van 1000 mln ECU naar 500 mln ecu, hetgeen 
mogelijk werd gemaakt doordat het hervormde landbouwbeleid de uitgaven minder gevoelig 
maakte voor schommelingen van de wisselkoers van de dollar. 

Tot en met 1980 vormden de landbouwgarantie-uitgaven minstens twee derden van het 
Gemeenschapsbudget. Tussen 1981 en 1988 schommelde het tussen de 60% en de 70%. Sinds 
1989 daalt het aandeel trendmatig, vooral in en sinds 1992 (zie tabel 3) dank zij de tragere 
groei van de uitgaven ingevolge de hervorming van het GLB en de toepassing van het 
landbouwrichtsnoer, alsmede dank zij nieuwe andere beleidsprioriteiten. 

Het toenemend belang van het structuurbeleid versterkte de herverdelende functie van 
de communautaire begroting (58) ten gunste van de minder welvarende landen, wat een soort 
tegengewicht vormt voor het grotere voordeel dat vooral de rijkere economieën zouden 
hebben van de liberalisering van de economie met de ontwikkeling van de interne markt. 

Oorspronkelijk werd het structuurbeleid enkel gevoerd via het EOGFL-Oriëntatie, dat 
bijdraagt tot de aanpassing van de landbouwstructuur en de bevordering van de 
plattelandsontwikkeling. Later volgde het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot bevordering van 
de werkgelegenheid. In 1975 werd het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) opgericht tot vermindering van de regionale ongelijkheid in de Unie door de 
ontwikkeling en de structurele aanpassing van de achtergebleven regio's en van de regio's met 
verouderende industrieën; de uitgaven van het EFRO kenden een grote opwaartse sprong in 
1986 door de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG, die een jaar tevoren aanleiding gaf 
tot de start van de geïntegreerde mediterrane programma's. 

De uitvoering met het pakket-Delars I van de Europese Akte, waarin de bevordering 
van de economische en sociale samenhang in de Gemeenschap als onmisbaar wordt 
voorgesteld voor de realisatie van de interne markt in 1993, gaf in de periode 1988-1992 een 
sterke impuls aan het structuurbeleid. Op de Europese Raad van Brussel in februari 1988 
werd toen als onderdeel van een algemene hervorming van de communautaire financiën 
besloten tot de hervorming voor de periode 1989-1993 van de drie traditionele 
structuurfondsen, die, door de nauwe coördinatie ervan en door het structuurbeleid op vijf 
algemene doelstellingen te richten, moest bijdragen tot de verkleining van de verschillen 
tussen de regio's en van de achterstand van de minst begunstigde regio's. Aldus werd het 
aandeel van de middelen van de structuurfondsen in de totale middelen ongeveer verdubbeld 
tussen 1987 en 1993. 

58 HITIRIS. Th .. op.cit., p. 110. 
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In het zogenaamde« pakket-Delors II »van de Commissie van februari 1992 blijft de 
economische en sociale samenhang een grote beleidsprioriteit voor de periode 1993-1999, 
naast de nieuwe prioriteiten van de externe maatregelen en de versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese industrie. Daarom zijn in rubriek 2 van de financiële 
vooruitzichten (cf. infra) de maxima voor de structuurfondsen - wat reeds het geval was voor 
de vorige financiële vooruitzichten - en het Cohesiefonds ook streefcijfers, die ieder jaar in de 
begroting moeten worden opgenomen. 

In de op het « pakket-Delors II » gebaseerde financiële vooruitzichten 1993-1999, 
vastgesteld door de Europese Raad van Edinburgh in december 1992, worden de totale 
uitgaven (hoofdzakelijk steun in de vorm van medefinanciering van meerjarenprogramma's 
die aanvullend is ten opzichte van de nationale steunverlening) voor de versterking van de 
economische en sociale samenhang verhoogd met ongeveer drie kwart (tussen 1992 en 1999) 
en wordt de concentratie van de begrotingsmiddelen op de minst begunstigde gebieden 
versterkt. Het betreft met name de regio's waarvan het BNP per hoofd minder dan 75% van 
het communautair gemiddelde bedraagt (de regio's van doelstelling 1 (59) (60) die bijdraagt tot 
de economische aanpassing van de regio's met een ontwikkelingsachterstand) en de vier 
landen die thans steun ontvangen uit het hierna toegelichte Cohesiefonds. 

Het « Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij » (FIOV) en het 
budgettair veel belangrijkere Cohesiefonds werden in 1993 opgericht bij het Verdrag van 
Maastricht betreffende de Europese Unie van februari 1992, waardoor het structuurbeleid een 
verdere uitbreiding kreeg. Het Cohesiefonds helpt de armste landen van de Europese Unie 
tegemoet te komen aan de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde 
convergentievoorwaarden, mits zij een economisch convergentieprogramma met het 
vooruitzicht op de EMU ten uitvoer leggen. Dat Cohesiefonds financiert 80% tot 85% van de 
kosten van milieuprojecten en de trans-Europese vervoernetwerken in lidstaten met een het 
BNP per inwoner van minder dan 90% van het communautair gemiddelde, gemeten op basis 
van de koopkrachtpariteit. In concreto betreft het thans Spanje, Griekenland, Portugal en 
Ierland. 

Ingevolge een beslissing van juli 1993 zouden de beschikbare middelen voor de vier 
traditionele structuurfondsen in de periode 1994-1999 reëel met 30% stijgen, te vergelijken 
met een verhoging met 9% voor de uitgaven voor het GLB. Voor doelstelling 1 wordt voor 
die periode 68,1% van de totale middelen van de structuurfondsen voorzien (61). Vanaf 1996 
bedraagt het aandeel van de structuurfondsen in de totale uitgaven meer dan 30% (zie tabel 3). 
Tenslotte dient nog vermeld dat de financiële steun van de structuurfondsen met leningen en 
garanties van de EIB kan worden aangevuld (62). 

59 Met ingang van 1994 behoren de nieuwe Duitse deelstaten alsmede Henegouwen tot de regio's van doelstelling 1. 
Normalerwijze zou Henegouwen evenwel vanaf 2000 die steun verliezen. 

60 De structuurfondsen kunnen voor doelstelling 1 tot 75% van een project financieren, voor de andere doelstellingen 
is de cofinanciering hoogstens 50%. 

61 EUROPESE COMMISSIE, De openbare financiën van de Europese Unie, Kenmerken, regels en werking van het 
Europese financiële stelsel, Uitgave 1995, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese 
Gemeenschappen, 1995, p. 96. 

62 KERREMANS. K. & MATTHIJS, H., op.cit., p. 107. 
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Als gevolg van de uitbreiding op 1 januari 1995 met Oostenrijk, Finland en Zweden is 
bij het structuurbeleid een zesde doelstelling toegevoegd, ten behoeve van regio's waarvan de 
bevolkingsdichtheid in principe niet hoger mag zijn dan 8 inwoners per km2 (met name enkele 
regio's in het noorden van Scandinavië en Finland) en is tevens een subrubriek gecreëerd 
« financieel mechanisme van de Europese Economische Ruimte (EER) », waarin de 
verplichtingen zijn opgenomen die de nieuwe lidstaten hebben aangegaan in het kader van de 
Overeenkomst betreffende de EER. Vooruitlopend op de toetreding van nieuwe lidstaten in de 
21e eeuw is door de Commissie in de financiële vooruitzichten 2000-2006 een structureel 
pretoetredingstands voorzien met een jaarlijkse toewijzing van 1.040 mln ecu aan 
vastleggingskredieten 

De interne beleidsmaatregelen hebben als gemeenschappelijke doelstelling de 
totstandbrenging van de grote interne markt te bespoedigen. Het belang van de interne 
beleidsmaatregelen nam fors toe na de goedkeuring van de Europese Akte in februari 1987. 
Dat zeer heterogeen geheel van acties bevat acties op gebied van onder meer 
werkgelegenheid, energie, het met de Europese Akte ingevoerde milieubeleid, acties ter 
versterking van de interne markt onder meer door de steun aan de ontwikkeling van trans
Europese netwerken en onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO). De grote 
doorbraak inzake OTO kwam m 1984 met het ESPRIT -programma inzake 
informatietechnologie. 

Volgens de conclusies van de Europese Raad van Edinburgh in december 1992 (met 
vaststelling van de financiële vooruitzichten 1993-1999) mogen de uitgaven voor intern beleid 
in die periode met ongeveer 30% in reële termen stijgen. Onderzoek blijft weliswaar reeds 
vele jaren de grootste uitgavenpost, maar thans genieten bij het soberder begratingsbeleid de 
ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, telecommunicatie en 
energie, de sterkste groeipost bij de interne maatregelen, en de stimulering van de KMO's, 
financiële prioriteit, daar die uitgaven worden geacht het meest de groei, het 
concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren. In de begroting voor 1998 is in 
het kader van het nieuwe werkgelegenheidsinitiatief een nieuwe titel inzake intern beleid 
gecreëerd« Arbeidsmarkt en technologische innovatie» met 191 mln ecu. 

De externe maatregelen omvatten alle uitgaven van de Gemeenschap ten gunste van 
derde landen en bestaan hoofdzakelijk uit hulp voor ontwikkelingssamenwerking. Ze kunnen 
opgesplitst worden in samenwerkingsacties van horizontale aard (voornamelijk de uitgaven 
voor humanitaire hulp en voedselhulp) en naar geografisch gebied ingedeelde samenwerkings
en hulpacties, die tot doel hebben bij te dragen tot de economische ontwikkeling en 
herstructurering van derde landen. Tot de uitgaven voor samenwerkingsacties van horizontale 
aard behoort ook de steun uit hoofde van het bij het Verdrag van Maastricht ingestelde 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), dat als een afzonderlijke 
rubriek, gescheiden van de externe maatregelen, in de begroting is opgenomen en waarvoor 
thans slechts een marginaal bedrag is voorzien. 
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De financiële middelen voor de externe maatregelen werden in de financiële 
vooruitzichten voor de periode 1993-1999 reëel met ruim 40% verhoogd. Indien rekening 
wordt gehouden met de creatie van twee nieuwe reserves, de reserve voor noodhulp en de 
reserve voor garanties op leningen, ingesteld om snel middelen te kunnen vrijmaken voor 
onverwachte uitgaven, werden de middelen met niet minder dan 55% verhoogd (63). De 
middelen van het Garantiefonds dat in 1994 is ingesteld tot dekking van de risico's van de 
door de algemene begroting verstrekte garanties inzake leningen, zijn voornamelijk afkomstig 
van die reserve voor garanties. Samen met de monetaire reserve vallen die reserves binnen de 
maximumgrens van de totale uitgaven van de financiële vooruitzichten. Sinds 1994 bedraagt 
het aandeel van de uitgaven voor externe maatregelen elk jaar ongeveer 5% van de totale 
uitgaven. Bij de concrete toewijzing van de kredieten krijgen de gebieden die het dichtst bij de 
Gemeenschap liggen, met name de landen van Oost-Europa en die aan de Middellandse Zee, 
bijzondere aandacht. In 1989 werd het PHARE-programma ingevoerd voor steun aan de 
herstructurering van de landen van Midden- en Oost-Europa. Het helpt die landen bij hun 
overgang naar een op een markteconomie gebaseerde democratie en bereidt hen ook voor op 
hun latere toetreding tot de EU. Op de Raad van Cannes van 26 juni 1995 is beslist 6,7 mld 
ecu ervoor te voorzien voor de periode 1995-1999. 

Wat de overige uitgaven betreft, zijn er vooreerst de administratieve uitgaven, die de 
laatste jaren strikt worden in de hand worden gehouden. Bij de beleidsuitgaven zijn er 
tenslotte nog de diverse uitgaven in verband met enerzijds garanties en reserves (zie 
landbouwuitgaven (64) en externe maatregelen) en anderzijds de compensaties of 
terugbetalingen aan de lidstaten. De nieuwe lidstaten Oostenrijk, Finland en Zweden krijgen 
degressieve agro-budgettaire compensaties van 1995 tot 1998 om de rechtstreekse financiële 
gevolgen van hun toetreding op landbouwgebied te verzachten. 

Heel schematisch kan vastgesteld worden dat de uitgaven tot de algemene budgettaire 
hervorming van 1988 vlugger stegen dan erna (zie tabel 4). Wat meer de recente periode 
1993-1999 betreft, stijgen de uitgaven voor structurele maatregelen duidelijk sneller (+52, 1% 
in lopende prijzen) en de landbouwuitgaven duidelijk trager (+ 17,2%) dan de totale uitgaven 
(+33,3%), hetgeen in overeenstemming is met de doelstellingen. 

63 EUROPESE COMMISSIE, De openbarefinanciën van de Europese Unie, Uitgave 1995, p. 33. 
64 De voorziening voor de monetaire reserve behoort tot de kredieten voor het EOGFL-Garantie, maar is in de 

financiële vooruitzichten niet opgenomen onder de kredieten voor het GLB, maar onder die voor de reserves. 



Tabel] 
Ontwikkeling van de Communautaire uitgaven van 1959 tot en met 1999 

(in miljoen ecu/euro en in %) 

Gebied 1959 1961 1965 1966 1968 1970 1973 1975 1981 
Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

Algemene begroting 
EOFL-Garantie 28,7 8,5 50,7 12,9 1.259,7 77,4 3.108,1 86,9 3.614,4 76,8 4.327,7 70,9 11.063,7 59,7 
Structuurfondsen waarvan 8,6 11,1 4,6 1,4 22,1 5,6 58,5 3,6 95,4 2,7 259,1 5,5 375,3 6,2 3.566,8 19,2 

-EOGFL-Oriëntatie 34,0 2,1 58.4 1,6 10,8 0,2 76,7 1.3 539,9 2,9 
-EFRO 150,0 2,5 2.406,5 13,0 
-ESF 24,5 1,5 37,0 1,0 248,3 5,3 148,6 2,4 620,4 3,3 
-Cohesiefonds 
-FIOV 

Onderzoek 73,4 4,5 63,4 1,8 70,1 1,5 115,9 1,9 311,6 1,7 
Externe maatregelen 0,9 0,2 1,0 0,1 1.4 0,0 63,3 1.3 250,9 4.1 738,4 4,0 
Administratie 18,1 37,4 25,4 32.8 43,3 12,8 50,9 12,9 94,7 5,8 115,3 3,2 245,3 5,2 364,0 6,0 941,8 5,1 
Terugbetal. en overige 0,6 0,6 0,0 1,6 0,0 253,0 5,4 383,1 6,3 1.103,7 6,0 

Totaal alg.begroting 18,1 37,4 34,0 43,9 76,6 22,6 125,2 31,8 1.487,9 91,5 3.385,2 94,7 4.505,2 95,8 5.816,9 95,3 17.726,0 95,7 

EOF 15,8 20,4 106,7 31,5 108,3 27,5 106,5 6,5 145,6 4,1 157,8 3,4 208,5 3,4 663,7 3,6 
EGKS 21,8 45,0 20,8 26,8 35,7 10,5 31,0 7,9 32.4 2.0 45.6 1.3 40,5 0,9 76,0 1,2 139,7 0,8 
EGA 8,5 17,6 6,9 8,9 120,0 35,4 129,2 32,8 

Totaal-generaal 48,4 100,0 77,5 100,0 339,0 100,0 393,7 100,0 1.626,8 100,0 3.576,4 100,0 4.703,5 100,0 6.101,4 100,0 18.529,4 100,0 

Gebied 1986 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

Algemene begroting 
EOFL-Garantie 22.118,1 61,7 25.604,6 56,1 34.935,8 52,4 32.952.8 53,6 34.490,4 50,4 39.324,2 50,0 40.423,0 49,5 40.937,0 47,8 40.940,0 46,3 
Structuurfondsen waarvan 5.664,7 15,8 9.591,4 21,0 20.478,5 30,7 15.872, I 25,8 19.223,3 28,1 24.624,1 31.3 26.304,9 32,2 28.594,7 33,4 31.153,8 35,2 

-EOGFL-Oriëntatie 771,2 2,2 1.825,3 4,0 2.914,2 4,4 2.476,5 4,0 2.530,6 3,7 3.360,3 4,3 3.580,0 4,4 3.521,5 4,1 3.852,0 4,4 
-EFRO 2.456,7 6,9 4.554,1 10,0 9.545,6 14,3 6.331,2 10,3 8.373,6 12,2 I 0.610,3 13,5 11.539,6 14, I 12.045,3 14,1 12.965,0 14,6 
-ESF 2.436,8 6,8 3.212,0 7,0 5.382,6 8,1 4.315,4 7,0 4.546,9 6,6 6.031,6 7,7 6.143,4 7,5 6.807,8 7,9 7.396,0 8,4 
-Cohesiefonds 795,0 1.2 851,6 1.4 1.699,3 2,5 1.872,2 2,4 2.323,0 2,8 2.648,8 3,1 2.877,0 3,3 
-FIOV 395,0 0,6 248,1 0,4 421,6 0,5 486,9 0,6 390,0 0,5 492,0 0,6 

Onderzoek 775,4 2,2 1.790,3 3,9 2.232,5 3,3 2.480,8 4,0 2.477,9 3,6 2.878,7 3,7 2.981,1 3,7 2.999,3 3,5 3.056,0 3,5 
Externe maatregelen 1.057,3 3,0 1.430,6 3,1 2.857,5 4,3 3.055,2 5,0 3.406,2 5,0 3.855,0 4,9 3.888,9 4,8 4.508,3 5,3 4.590,5 5,2 
Administratie 1.533,9 4,3 2.332,9 5,1 3.319,1 5,0 3.541,7 5,8 3.870,3 5,7 4.011,1 5,1 4.198,3 5, I 4.353,4 5,1 4.435, I 5,0 
Terugbetal. en overige 3.526,0 9,8 3.313,1 7,3 960,1 1,4 1.370,5 2,2 3.079,3 4,5 2.339,0 3,0 2.138,8 2,6 2.116,3 2,5 2.152,0 2,4 

Totaal alg.begroting 34.675,4 96,8 44.062,9 96,6 64.783,4 97,1 59.273,1 96,4 66.547,4 97,3 77.032,2 98,0 79.935,0 98,0 83.529,2 97,5 86.350,4 97,6 

EOF 846,7 2.4 1.256,5 2,8 1.353,6 2,0 1.781,6 2,9 1.563,7 2,3 1.317,4 I, 7 1.213,0 I ,5 1.948,0 2,3 1.955,0 2.2 
EGKS 298,1 0,8 288,6 0.6 596,4 0,9 424,0 0,7 297,5 0,4 255,3 0,3 459,8 0,6 179,0 0,2 211,0 0,2 
EGA 

Totaal-generaal 35.820,2 100,0 45.608,0 100,0 66.733,4 100,0 61.478,7 100,0 68.408,6 100,0 78.604,9 100,0 81.607,8 100,0 85.656,2 100,0 88.516,4 100,0 
-·--

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, uitgave 1998. 



Nom.jaarL groei in % 
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Tabel4 
Ontwikkeling van de Communautaire uitgaven in verhouding tot het totaal van 

begrotingen van de Lidstaten en tot het BBP van de Gemeenschap 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

21,0 32,3 121,8 23,6 22,1 30,7 16,1 

27,0 112,2 17,3 16,9 26,1 12,5 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

0,03 0,04 0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

73,1 -32,6 37,1 42,3 7,5 20,7 29,4 

61,5 -37,2 27,1 30,5 -3,8 6,6 18,2 

2,0 1,2 1,4 1,3 1,2 1.2 1.3 
0,74 0,45 0,55 0,53 0,50 0,54 0,61 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

11,4 12,6 15,0 19,4 10,3 2,8 24,2 

-0,1 2,5 6,1 12,6 4,9 -1,8 20,4 

1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 2.1 
0,80 0,81 0,85 0,94 0,97 0,93 1,00 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

7,9 20,6 10,6 9,7 -7,9 11,3 14,9 

3,2 14,7 6,8 8,1 -9,6 9,6 11,3 

2,0 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,3 

0,95 1,05 1,11 1,21 1,06 1.06 1,16 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, uitgave 1998. 

1967 1968 1969 

90,0 117,5 27,0 

84,3 104,2 21,3 

0,6 1,1 1,3 

0,22 0,42 0,48 

1977 1978 1979 

15,0 37,8 18,1 
5,8 28,0 8,6 

1,4 1,7 1,8 
0,63 0,78 0,81 

1987 1988 1989 

1.2 17,3 -0,5 

-1.3 12,4 -5,3 

2,0 2,2 2.0 
0,96 1,04 0,95 

1997 1998 1999 

3,8 5,0 3,3 
1,2 3,1 1,4 

2,3 2,4 2,4 
1,14 1,15 1,13 
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2.4. Evolutie van de openbare financiën van de EU 

De algemene geschiedenis van de openbare financiën staat in het teken van het zoeken 
naar toereikende middelen om de toename van het aantal lidstaten en de uitbreiding van de 
beleidsterreinen van de EG te kunnen financieren. De evolutie van de financiën weerspiegelt 
sterk de vergroting van de Gemeenschap. Op 1 januari 1973 werden het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Denemarken lid; op 1 januari 1981 werd Griekenland lid; op 1 januari 1986 traden 
Spanje en Portugal toe, en op 1 januari 1995 Finland, Oostenrijk en Zweden. Voorts nemen 3 
van de 7 lidstaten van de EVA (65) in het kader van de EER deel aan verschillende delen van 
het beleid van de Gemeenschap, waarvoor zij een financiële bijdrage betalen die is berekend 
in verhouding tot hun BNP. 

In een eerste periode waren de middelen nagenoeg uitsluitend bestemd voor de 
landbouwuitgaven, die door een systeem van prijsgarantie tot een overaanbod leidden en dus 
op endogene wijze escaleerden, hetgeen de financiële problemen vóór de budgettaire 
hervorming van 1988 voor een groot deel verklaart. De traditionele middelen daarentegen 
hink(t)en achterop en de BTW-middelen groei(d)en trager dan het BNP. Voordat het 
maximum afroepingspercentage van de BTW werd verhoogd van 1% naar 1,4% van het BNP 
in 1986, werd een voorlopige oplossing gegeven aan de financiële problemen van de 
Gemeenschap door het toekennen door de lidstaten van respectievelijk terugvorderbare en 
niet-terugvorderbare voorschotten in 1984 en 1985. 

Een voorlopig sluitende oplossing werd geboden door het Besluit van de Raad van 
24 juni 1988 die een eerste belangrijke hervorming inluidde van de communautaire financiën 
en die de uitwerking van de Europese Akte concreet gestalte moest geven. Bij die hervorming 
van 1988 werd ervoor gezorgd dat de Gemeenschap over de nodige middelen zou kunnen 
beschikken, door voor elk jaar een maximum van de EM vast te stellen in % van het 
communautaire BNP, oplopend van 1,15% in 1988 tot 1,20% in 1992, en door de invoering 
van de vierde middelenbron. In afwachting van een nieuw besluit over de EM bleef het 
maximum van 1,20% van toepassing voor de begrotingsjaren 1993 en 1994. 

Met de vaststelling van de financiële vooruitzichten voor 1988-1992 wordt een 
harmonieuze en beheerste ontwikkeling van de grote uitgavenrubrieken nagestreefd, door 
voor elk ervan een jaarlijks maximumbedrag aan vastleggingskredieten vast te leggen. Voor 
de totale vastleggingskredieten werd voor 1992 een maximum vastgesteld van 1,30% van het 
totale BNP van de Gemeenschap, dat krachtens het vermelde Besluit van 31 oktober 1994 
mag oplopen tot 1,335% in 1999, met inachtneming evenwel van een gepaste verhouding 
tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten. Tevens wordt een maximum totaalbedrag 
voor de betalingskredieten in mln ecu en in % van het BNP van de Gemeenschap bepaald. 
Met het oog op de coherentie tussen de ontwikkeling van de ontvangsten en die van de 
uitgaven wordt tussen het plafond van de EM en het maximum van de betalingskredieten een 
marge voorzien voor onvoorziene uitgaven en om de minderontvangsten op te vangen van een 
onverwachte vertraging van de economische groei. 

65 IJsland, Noorwegen sinds de inwerkingtreding van de EER op 1 januari 1994 en Liechtenstein sinds mei 1995. 



82 

De (in een eerste fase in vaste prijzen opgestelde en jaarlijks tegen lopende prijzen 
omgerekende en aangepaste) financiële vooruitzichten zijn geen louter indicatieve financiële 
programmering en zijn ook geen meerjarenbegroting, daar de jaarlijkse begratingsprocedure 
noodzakelijk blijft om het werkelijke niveau van de uitgaven binnen dit bindende kader van 
de financiële vooruitzichten te bepalen (66). De vaststelling van de financiële vooruitzichten 
beoogt een sterkere begrotingsdiscipline, die in de eerste plaats van toepassing is op de 
beheersing van de landbouwuitgaven door de vaststelling van het landbouwrichtsnoer, dat ook 
geldt bij de financiële vooruitzichten 1993-1999, die dezelfde begrotingstechnische principes 
hebben als de vorige financiële vooruitzichten. 

De rechtstreekse budgettaire gevolgen van het Verdrag van Maastricht zijn niet zo 
groot. Dat Verdrag kende in tal van sectoren nieuwe communautaire bevoegdheden toe en 
leidde in het bijzonder tot een uitbreiding van het structuurbeleid met de oprichting in 1993 
van het Cohesiefonds en het FIOV, alsmede tot nieuwe beleidsterreinen van de Europese 
Unie, de zogenaamde tweede (samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken) en derde 
pijler (GBVB). De administratieve uitgaven van die twee pijlers worden gedragen door de 
communautaire begroting. De beleidsuitgaven komen slechts ten laste van de communautaire 
begroting als de Raad daarmee akkoord gaat, zoniet worden deze uitgaven gedragen door 
bijdragen van de lidstaten. 

Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Edinburgh van 
december 1992 dat de financiële vooruitzichten 1993-1999 (Pakket-Delors II) vaststelde, werd 
op 31 oktober 1994 een nieuw besluit betreffende het stelsel van eigen middelen vastgesteld. 
Naast de reeds toegelichte bepalingen inzake de BTW-middelen (verlaging van het uniforme 
BTW- afroepingspercentage en van het aftoppingspercentage) die een verhoging van het 
aandeel van de vierde middelenbron tot gevolg hebben, wordt met dit besluit het maximum 
van de EMstapsgewijze verhoogd van 1,21% in 1995 tot 1,27% in 1999. Tijdens de trialoog 
van 29 november 1994 werd een akkoord bereikt over de financiële vooruitzichten voor 1995-
1999 voor de Gemeenschap van de vijftien, waarbij de maxima van de uitgavenrubrieken 
werden verhoogd hoofdzakelijk wegens de nieuwe behoeften ingevolge de toetreding van de 
drie nieuwe lidstaten (67). 

66 EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, Uitgave 1998, p. 11. 
67 Ingevolge de toetreding van drie nieuwe lidstaten werd bijvoorbeeld het landbouwrichtsnoer verhoogd in de 

verhouding 74% van de toename van het BNP tengevolge van de uitbreiding, werd het maximum voor de interne 
beleidsmaatregelen verhoogd met 7%, wat overeenkomt met de verhouding van het BNP van de nieuwe lidstaten 
tot dat van de oude, en werd het maximum voor de externe maatregelen verhoogd met 6,3%, de verhouding van de 
bevolking van de nieuwe lidstaten tot die van de oude. 
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De van de lidstaten geëiste sanering van hun openbare financiën in het perspectief van 
de EMU leidde ertoe dat de Europese begroting geen toenemende belasting mocht vormen 
voor de lidstaten. Bijgevolg wordt vanaf 1997 een voorzichtig en duidelijk soberder 
uitgavenbeleid gevoerd, dat, in combinatie met het optrekken van het EM-plafond, leidt tot 
een stijgende marge ten opzichte van de maxima van de financiële vooruitzichten en van de 
EM (68). Die stijgende marge is ook toe te schrijven is aan relatief gunstige omstandigheden, 
in casu de onverwachte stijging van de landbouwprijzen en de eruit voortvloeiende 
vermindering van de landbouwuitgaven en de traagheid van sommige lidstaten in het gebruik 
van de structuurfondsen (69). Vanaf 1997 nemen de effectieve uitgaven, die dus sedertdien 
beduidend onder het in de financiële vooruitzichten toegestane peil liggen (70), duidelijk 
trager toe dan voordien. In die context van bezuinigingen wordt voorrang gegeven aan groei
en werkgelegenheidsbevorderende uitgaven, zoals de trans-Europesenetwerken en het nieuwe 
werkgelegenheidsinitiatief, beslist op de topconferentie te Luxemburg over werkgelegenheid 
van november 1997. Het voorontwerp van begroting 1999 tenslotte vormt een 
overgangsbegroting, die zowel de voltooiing van het « pakket-Delars II » gestalte geeft, als 
voor de eerste maal voorrang geeft aan de beleidsprioriteiten van Agenda 2000 (71). 

2.5 Weerslag van de toetredingen op de structuur van de 
ontvangsten 

Tussen de toetreding van nieuwe lidstaten en de structuur van de ontvangsten kan in 
het verleden niet zozeer een rechtstreeks en ogenblikkelijk causaal verband vastgesteld 
worden. Wel heeft de toetreding van minder welvarende landen zeker bijgedragen tot de 
invoering van middelen die meer rekening houden met de bijdragecapaciteit van de lidstaten; 
in die zin is er wel een structureel verband. De opvallende achteruitgang van het aandeel van 
de landbouwrechten en de gelijktijdige toename van het aandeel van de douanerechten in 
1973 is wellicht globaal niet toe te schrijven aan de toetreding van het VK, Ierland en 
Denemarken, daar de toetreding van het VK als minder ontwikkelde landbouwstaat met een 
grote import van voedselproducten uit de Commonwealth-landen eerder het aandeel van de 
landbouwheffingen had moeten verhogen, effect dat ietwat geneutraliseerd is door Ierland en 
Denemarken die wel een ontwikkelde landbouw hebben. Die verschuiving heeft eerder te 
maken met de invoering van het geharmoniseerd douanetarief in het kader van de GA TT dan 
met de nieuwe toetreding; tevens kan de forse prijsstijging van de aardolie door OPEC een rol 
gespeeld hebben in de toename van het aandeel van de douanerechten. 

68 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, p. 14-15. 
69 DEHOUSSE, F., Les enjeux de l'élargissement de l'Union européenne, Courrier hebdomadaire n° 1600-1998, 

Centre de recherche et d'information socio-politiques CRISP, p. 22 en SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD, 
Advies Agenda 2000: de uitbreiding en financiering van de EU, 98/04, 20 maart 1998, p. 47. 

70 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, Bijlage 1: De ontwikkeling van het 
financieringssysteem van de EU, p. 46. 

71 EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, Uitgave 1998, p. 101. 
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De duidelijke achteruitgang van het aandeel van de douanerechten in 1986 is vooral te 
wijten aan de daling van de waarde van de import ingevolge de verlaging van de olieprijzen in 
1986. De toetreding van minder welvarende lidstaten Spanje en Portugal in 1986 heeft 
enerzijds, gezien de verwachte uitgavenontwikkeling, onrechtstreeks geleid tot het optrekken 
van het BTW-middelenplafond van 1% tot 1,4% (72) en heeft anderzijds op politiek vlak sterk 
bijgedragen tot de invoering van de aftopping van de BTW -grondslag op 55% van het BNP in 
1988, waardoor het relatief aandeel van de BTW -middelen daalde. De invoering van de vierde 
middelenbron is er gekomen op aandringen van de armere zuidelijke lidstaten en Ierland die 
vreesden dat vooral de meer welvarende lidstaten zouden profiteren van de interne markt en 
de opportuniteiten geboden door de liberalisatie van de economie en de handel. De toetreding 
van de kleinere landen Finland, Oostenrijk en Zweden - de twee laatstgenoemde zijn 
nettobetalers - met een welvaart die niet sterk afwijkt van het EU-gemiddelde, heeft de 
samenstelling van de ontvangsten waarschijnlijk weinig beïnvloed, te meer daar de BTW
middelen structureel door beleidsmaatregelen afnemen en de traditionele EM door de toename 
van de intracommunautaire handel en door de handelsliberalisatie met de afschaffing van 
tariefbarrières reeds lange tijd trendmatig afnemen en verder zullen dalen in de toekomst. 

De grootschalige toekomstige uitbreiding met duidelijk minder welvarende lidstaten 
zou het aandeel van de BTW -middelen ietwat positief kunnen beïnvloeden daar die landen 
een hoge BTW -grondslag in % van het BNP hebben; dat effect zal evenwel beperkt zijn door 
de aftopping van de grondslag en de globale beperking van het BTW -afroepingspercentage. 
Daar die landen hun buitenlandse handel sterk zullen oriënteren op EU-lidstaten, zal er ook 
geen positieve impuls van uitgaan op de traditionele EM, waarvan het belang in het algemeen 
afneemt. 

Tenslotte dient nog vermeld dat bij het door de Commissie ter vereenvoudiging van 
het stelsel bepleit voorstel van de vervanging van de traditionele EM en de BTW -middelen 
door BNP-middelen (73), nog meer rekening zou kunnen gehouden worden met de 
bijdragecapaciteit Door de veralgemening van de BNP-bron zou de financiering van de EU 
opnieuw volledig met nationale bijdragen geschieden en zou ze dus de communautaire 
dimensie ontberen, bovendien zou dat leiden tot een forse verhoging van de Belgische 
bijdrage (74). Dat door de Commissie gesteund voorstel zou anderzijds wel een oplossing 
bieden voor het probleem van de begrotingsonevenwichtigheden van sommige lidstaten en 
zou daarbij de kortingsregeling voor het VK overbodig maken. Een nog grotere progressiviteit 
in de bijdragen zou kunnen ingevoerd worden door de grondslag voor de BNP-middelen aan 
te passen door het gebruik van een index van het BNP per capita. Ofschoon aldus de bijdragen 
nog meer de relatieve welvaart van elke lidstaat zouden weerspiegelen en vooral de armere 
landen uit dat door Spanje verdedigd voorstel voordeel zouden halen, dient er op gewezen dat 
de algemene EU -beleidsfilosofie is dat de solidariteit wordt ingebracht via de uitgaven, in 
casu de structurele maatregelen en de bevordering van de reële convergentie door 
investeringen (b.v. Trans-Europese Netwerken (TEN)), en niet via de ontvangsten. Aldus telt 
het criterium van BNP per hoofd reeds mee bij de toekenning van steun uit de 
structuurfondsen (75). 

72 BREHON, N-J., Le budget de l'Europe, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudencc, 1997, p. 25. 
73 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, p. 36. 
74 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Verslag namens de Commissic voor de 

Financiën en de Begroting, uitgebracht door de Heer Yves Leterme, Rijksmiddelenbegroting en Ontwerp van 
Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, 1783/3-98/99, 10 december 1998, p. 198. 

75 BREHON, N-J., op.cit., p. 110. 
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2.6 De nettobijdragen van België tot de EU-begroting en de 
problematiek van de budgettaire compensaties 

De ontvangsten uit en de bijdragen aan de EU-begroting leiden voor de lidstaten tot 
netto-bijdragen of begratingssaldi (76), die voor sommige lidstaten positief en voor andere 
negatief zijn. Voordat de waarde van het concept van die begratingssaldi verderop in de tekst 
wordt geëvalueerd, wordt hierna ingegaan op verschillende gangbare definities ervan. Het 
meest rudimentaire en eenvoudig te berekenen saldo is het boekhoudkundig saldo, het verschil 
tussen de totale ontvangsten uit en de afdrachten aan de EU-begroting. Zoals tabel Sa laat zien 
is het boekhoudkundig saldo voor België elk jaar positief (meer inkomsten dan bijdragen) (in 
1997 0,50% van het BNP). Indien geen rekening wordt gehouden met de administratieve 
uitgaven, die geen transfers zijn aan een nationale schatkist maar wel betalingen zijn voor 
goederen en diensten, bekomt men het operationele begrotingssaldo. Dat operationele 
begratingssaldo is voor België, waar verschillende EU-instellingen zijn gevestigd en de 
administratieve uitgaven dus zeer hoog zijn in vergelijking met die in vele andere lidstaten, 
negatief (in 1997 -0,52%). 

Het begratingssaldo van het type « Britse correctie », het min of meer officieel in 
aanmerking genomen saldo (77), houdt de facto geen rekening met de traditionele eigen 
middelen, die in België erg hoog zijn omwille van de aanwezigheid van belangrijke havens. 
Opvallend is dat dat « Britse correctie »-begrotingssaldo voor België hoger ligt (in 1997 
0,83% vóór en 0, 79% na correctie voor de korting voor het VK) dan het boekhoudkundige 
saldo, ofschoon de traditionele EM in het laatstgenoemde saldo voluit meetellen en dus 
wegens het zogenaamde haveneffect aanleiding geven tot een positieve vertekening, en bij het 
eerstgenoemde begratingssaldo die middelen voor België geringer zijn omdat ze worden 
toegerekend in verhouding tot de betalingen van BTW- en BNP-middelen. Die theoretische 
toerekening wordt uitgevoerd omdat de last van die heffingen gedragen wordt niet door het 
land dat de douanerechten int, maar door de landen waar de eindgebruikers van de betreffende 
met die heffingen belaste goederen wonen, zodat er een a priori zuivering is van de naar 
andere EU-landen verzonden goederen. 

76 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, Bijlage 3: Concept en berekening 
van het begratingssaldo. 

77 Het « Britse correctie >>-begratingssaldo is het enige dat een zekere graad van formele erkenning geniet omdat het 
gebaseerd is op de overeenkomst van Fontainebleau en gebruikt wordt voor de berekening van de correctie ten 
gunste van het VK. Bij dat begratingssaldo worden correcties toegepast, aldus worden de traditionele EM 
omgeslagen over de lidstaten in functie van hun betaling aan BTW- en BNP-middelen, de administratieve uitgaven 
tellen evenwel wel mee. Het operationeel begratingssaldo wordt door de Commissie sinds 1995 op confidentiële 
wijze meegedeeld aan de lidstaten. 



1992 1993 
% % 

BNP BNP 

Mln. Ecu 1.224,2 0,71 1.333,1 0,72 

Mln. BEF 51.257,3 53.454,0 

1992 1993 
% % 

BNP BNP 

Mln. Ecu -280,2 -0,16 -458,3 -0,25 

Mln. BEF -11.732,0 -18.376,7 

1992 1993 
% % 

BNP BNP 

Mln. Ecu 1.884,9 1,09 2.078,9 1,13 

Mln. BEF 78.920,8 83.358,7 

TabeiSa 
Begrotingssaldi van België 

I. Boekhoudkundige begrotingssaldi (1) 

1994 1995 
% 

BNP 

1.139,6 0,58 1. 718,2 

45.945,8 67.082,8 

--------- ------

11. Operationele begrotingssaldi (2) 
1994 1995 

% 
BNP 

-922,9 -0,47 -381,2 

-37.209,0 -14883,0 

% 
BNP 

0,81 

--

% 
BNP 

-0,18 

111. "Britse correctie"- Begrotingssaldi (voor correctie) (3) 
1994 1995 

% % 
BNP BNP 

2.037,5 1,03 2.530,5 1,20 

82.146,9 98.797,0 

1996 1997 
% % 

BNP BNP 

1.415,8 0,66 1.079,5 o.so I 

53.414,6 42.912,8 

I 

1996 1997 
% % 

BNP BNP 

-636,4 -0,30 -1.137,6 -0,52 

-24.009,8 -45.222,4 

1996 1997 
% % 

BNP BNP 

2.113,4 0,99 1.809,7 0,83 

79.733,3 71.940,1 



IV. "Britse correctie" - Begrotingssaldi (na correctie) (3) 

1992 1993 1994 1995 1996 

% % % % 
BNP BNP BNP BNP 

----

Mln. Ecu 1.740,8 1,00 1.928,4 1,05 1.924,0 0,97 2.455,2 1,16 1.961,1 

Mln. BEF 72.887,3 77.324,0 77.570,9 95.857.1 73.987,4 

(1) Totale EU-uitgaven (beleids- en werkingsuitgaven)- Totale eigen middelen (trad. EM, BTW- en BNP-middelen). 
(2) Beleidsoitgaven-Totale eigen middelen. 
(3) Gebruikt voor de berekening van de correctie ten gunste van het VK. De afdrachten van de traditionele EM worden 

impliciet weer aan de lidstaten toegerekend naar gelang van hun BTW- en BNP-afdrachten. 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie. 
Omrekening in BEF door het Secretariaat op basis van de ECU-koers van 31 december van het voorgaande jaar. 

1997 
% % 

BNP BNP 

0,91 1.712.0 0,79 

68.056.3 
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Het feit dat de netto-financiële positie van een land dus erg kan verschillen afhankelijk 
van de berekeningswijze van het begrotingssaldo, relativeert het belang van het concept netto 
financiële positie. In feite heeft het begrip begratingssaldo evenwel slechts een beperkte 
relevantie omdat het slechts de budgettaire kasstromen meet. Die begrotingsantvangsten en -
uitgaven zijn niet representatief voor de economische baten en kosten. Ondanks het feit dat 
begrotingsantvangsten en -uitgaven macro-economische effecten hebben op de belangrijkste 
componenten van de welvaart, de economische groei, de werkgelegenheid en de 
inkomensverdeling, hebben de budgettaire kasstromen immers maar een losse relatie met de 
belangrijkste componenten van de economische welvaart. Doordat begratingstransacties dus 
enkel een beperkte rechtstreekse weerslag hebben op de welvaart, houdt het concept netto 
financiële positie geen rekening met afgeleide, indirecte en externe effecten, factoren waarmee 
een algemene kosten-batenanalyse wel rekening houdt. De afweging van de voor- en nadelen 
van het lidmaatschap van de EU voor een lidstaat op grond van budgettaire ontvangsten en 
bijdragen is dus niet verantwoord. De weerslag op de overheidsbegroting van een land is 
slechts één factor bij de beoordeling. Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap van de 
EU is immers politiek van aard en dat is niet in numeraire waarde weer te geven. Hierna wordt 
wat dieper ingegaan op de relatie tussen begratingstransacties en werkelijke economische 
voor- en nadelen. 

Bij de door een bepaalde lidstaat geïnde traditionele eigen middelen gelden slechts de 
invoerrechten op de goederen die voor dat invoerland zelf zijn bestemd als een reële 
economische last voor dat land. Terwijl weliswaar de afgedragen bijdragen van de lidstaten 
aan BTW- en BNP-middelen precies kunnen worden bepaald en juist overeenkomen met de 
economische last ervan, kunnen de directe communautaire uitgaven aan een land zeker niet 
gelijkgesteld worden met de algemene economische voordelen voor een lidstaat. Aldus 
bijvoorbeeld leiden structurele acties ten gunste van een bepaalde regio tot bestellingen uit 
andere lidstaten, wordt een deel van de wedden aan de EU-ambtenaren niet besteed in het land 
waar de EU-instelling is gevestigd en komt een deel van de huur van de gebouwen terecht bij 
vastgoedmaatschappijen van een andere lidstaat dan die waarin de betreffende gebouwen zijn 
gevestigd. Volgens Iris Consulting zou er van het op 79 mld BEF geraamde bedrag van de 
door de EU-instellingen gegenereerde werkingsuitgaven 43 mld BEF in België blijven; 
daarnaast leidt de aanwezigheid van de EU-instellingen echter tot een uitgavenstroom van 
39 mld BEF van heel wat volledig van de EU afhankelijke te Brussel gevestigde organisaties 
en van 84 mld BEF van door de EU beïnvloede sectoren (78). 

Tenslotte dient benadrukt dat het concept zelf van nettobalans gelijk aan nul strijdig is 
met het expliciet in de EU-beleidsfilosofie ingebouwde principe van de solidariteit. Aldus kan 
de expliciet beoogde herverdelingsfunctie van het structuurbeleid, dat na de verruiming nog 
sterker zal worden, moeilijk samengaan met een correctiemechanisme dat de uit dat beleid 
voortvloeiende begrotingsonevenwichtigheden zou compenseren. Bovendien biedt die 
noodzakelijke solidariteit tussen lidstaten van eenzelfde gemeenschap de verantwoording van 
een relatief hogere bijdrage van rijke landen. 

78 De sociaal-economische impact van de Europese en de internationale instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, toespraak door de Heer J. CHABERT, Minister van Economie en Externe Betrekkingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 15 september 1998. 
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De grote netto-ontvangers zijn in termen van het boekhoudkundig begratingssaldo en 
het "Britse correctie"-begratingssaldo zoals blijkt uit tabel Sb, thans Luxemburg en de vier 
landen die steun ontvangen uit het Cohesiefonds. Daar rijkere landen principieel eerder 
nettobetalers zouden moeten zijn in verhouding tot hun rijkdom, kan het moeilijk billijk 
genoemd worden dat de twee rijkste lidstaten, Luxemburg en Denemarken, netto-ontvangers 
zijn. In maart 1998 deelden vier lidstaten, met name Duitsland, Nederland, Oostenrijk en 
Zweden mee dat hun negatief begratingsonevenwicht excessief was ten opzichte van hun 
welvaart in termen van de overeenkomst van de Raad van Fontainebleau van 1984. Doordat 
sinds de invoering van het correctiemechanisme de toestand van het Verenigd Koninkrijk 
veranderd is en het Verenigd Koninkrijk thans een welvaart heeft die heel dichtbij het EU
gemiddelde ligt en na toetreding van de Midden- en Oost-Europese Landen erboven zalliggen 
en door de zojuist vermelde negatieve financiële positie van andere lidstaten, zal de exclusieve 
correctie voor het VK mettertijd moeilijk te verantwoorden en houdbaar zijn. 
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Tabel Sb 
Begratingssaldi van de lidstaten van de EU 

(in % van hun BNP, cijfers voor 1997) 

B OK D EL E F IRL I L NL A p FIN s UK 

Boekhoudkundige saldi 0,50 0,05 -0,60 4,13 1,28 -0,06 4,84 -0,01 4,89 -0,71 -0,40 3,12 0,06 -0,59 -0,16 

Operationele saldi -0,52 0,03 -0,60 4,12 1,27 -0,08 4,82 -0,02 -0,35 -0,73 -0,41 3,11 0,04 -0,59 -0,17 

Saldi "correctie UK" 0,83 0,11 -0,60 4,12 1,24 -0,10 5,11 -0,01 4,87 -0,34 -0,44 3,12 0,05 -0,58 -0,27 
voor correctie 
Saldi "correctie UK" 0,79 0,07 -0,62 4,07 1,19 -0,14 5,07 -0,06 4,82 -0,38 -0,48 3,07 0,00 -0,62 -0,06 
Na correctie 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie. 
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Daarom kan de invoering van een algemeen geldend compensatiemechanisme 
(nettobegrenzer) overwogen worden, daarbij evenwel ermee rekening houdend dat 
interstatelijke herverdeling inherent is aan het EU-beleid en dat pas een correctie geoorloofd 
kan geacht worden als het negatieve saldo een bepaalde grenswaarde overstijgt. Voorts is er 
ook een recent voorstel van Duitse professoren om de bijdragen te berekenen in functie van 
het BBP en voor een gering gedeelte in functie van het aantal stemmen van het land in de 
Europese Raad. 

In het algemeen kan verwacht worden dat de toekomstige uitbreiding van de EU 
gemiddeld beschouwd zal leiden tot een verslechtering van de netto financiële positie van de 
huidige lidstaten die op 0,15% van hun BNP tegen het jaar 2006 werd geraamd (79) en die 
wegens dit gering bedrag niet in aanmerking komt voor compensatie. De verklaring van die 
verslechterende positie van de huidige lidstaten dient gezocht in het feit dat het BNP van de 
toekomstige lidstaten duidelijk onder het EU-gemiddelde ligt en dat die landen een grote 
behoefte hebben aan structurele maatregelen en aan maatregelen die hen aanpassen aan de 
economische eenheidsmarkt. Hun BTW -afdracht zou echter eerder aan de hoge kant liggen 
door hun hoge consumptiequote als economisch minder ontwikkeld land, ook zullen hun 
landbouwers in een eerste fase niet genieten van rechtstreekse inkomenssteun en zal de totale 
structurele steun per land beperkt zijn tot maximaal 4% van het BBP; die drie factoren 
verkleinen de omvang van hun toekomstige netto positieve financiële positie. 

Gezien de geringe relevantie van het concept netto financiële bijdrage, lijkt het 
zinvoller enkel na te gaan of de (bruto)bijdragen van een lidstaat rechtvaardig zijn door min of 
meer in overeenstemming te zijn met het BNP-aandeel of de koopkracht per hoofd. Uit de 
tabel Sc die een vergelijking biedt van de totale brutobijdragen van de lidstaten met hun BNP
aandeel blijkt dat Italië en het UK volgens hun bijdragecapaciteit ruimschoots onvoldoende 
bijdragen. Een door de EU-Commissie gesuggereerde verhoging van het aandeel van de BNP
middelen zou de financiering in het algemeen dan ook billijker maken. Als men abstractie 
maakt van de traditionele eigen middelen, bevindt België zich inzake de bijdrage per inwoner 
ongeveer op het gemiddeld peil van de meer welvarende lidstaten (80). 

79 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Commissie, p. 33. 
80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Vragen en Antwoorden (GZ 1996-1997), 

Antwoord van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Buitenlandse Handel op vraag nr. 993 van de 
heer Francis Van den Eynde van 28 juli 1997 over de Belgische bijdrage aan de Europese Unie, p. 13121. 



B OK D EL 

Aandeel in de financiering 3,9 2,0 28,2 1,6 

Trad. EM 7,4 2,0 24,2 1,2 

BTW/BNP 3,1 2,0 29,1 1,7 

Aandeel in BNP 3,1 1,9 26,0 1,5 

Tabel Sc 
Aandeel van de lidstaten in de financiering van de EU 

en in het BNP van de EU 

(in % van het totaal, cijfers voor 1997) 

E F IRL I L NL A p FIN s UK 

7,1 17,5 0,9 11,5 0,2 6,4 2,8 1,4 1,4 3,1 11,9 

4,5 10,9 1,6 7,9 0,2 12,2 1,8 1 '1 1,0 2,6 21,5 

7,8 19,0 0,8 12,4 0,2 5,1 3,0 1,5 1,5 3,2 9,6 

6,6 17,2 0,8 14,2 0,2 4,5 2,6 1,2 1,4 2,7 16,1 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie. 
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2.7 De toekomstige openbare financiën van de EU 

2.7.1 De financiële vooruitzichten 2000-2006 van de Europese Commissie 

In de door de Commissie in maart 1998 voorgestelde nieuwe financiële vooruitzichten 
2000-2006 (zie tabel 6) is rekening gehouden met de diverse voorstellen van « Agenda 
2000 », waaronder in het bijzonder de eerste toetredingen, alsmede met de 
pretoetredingssteun. Volgens de Commissie kan de ontwikkeling van de hervormde 
communautaire beleidsmaatregelen en de belangrijke uitbreiding gefinancierd blijven met 
behoud, tot het jaar 2006, van het maximum van de EM op 1,27% van het BNP, de 
plafondwaarde voor hetjaar 1999. De grote marge van de verwachte betalingen in 1999 onder 
dit plafond is daarbij een goede uitgangspositie die de haalbaarheid daarvan vergemakkelijkt. 
Het behoud van het middelenplafond wordt mogelijk gemaakt door de verlaging van de 
structuuruitgaven in de huidige lidstaten, waardoor budgettaire ruimte vrijkomt voor 
bijkomende uitgaven in de nieuwe lidstaten, waarvan het aantal en het toetredingstempo in de 
budgettaire uitgangspunten van de Commissie overigens beperkt wordt (81). Uitgaande van 
een geschatte economische groei van 2,5% per jaar voor de huidige lidstaten en van 4% per 
jaar voor de kandidaat-lidstaten, wordt een verhoging van de middelen verwacht voor het jaar 
2006 van ongeveer 20 mld ecu (prijzen van 1997). Daar volgens raming in die periode 2000-
2006 de totale uitgaven met 17% zouden toenemen en het BNP in reële termen met 24%, zou 
er budgettaire ruimte beschikbaar zijn. 

81 DEHOUSSE. F., op.cit., p. 22. 
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Tahe/6 
Financiële vooruitzichten 2000-2006(1) 

(in miljoenen euro-prijzen 
1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kredieten voor vastleggingen 

1. Landbouwrichtsnoer 46050 46920 47820 48730 49670 50630 51610 
waarvan : pretoetredingssteun 520 520 520 520 520 520 520 

2. Structurele maatregelen 36640 37470 36640 35600 34450 33410 32470 
Structuurfondsen 32600 33430 32600 31560 30410 29370 28430 
Cohesiefonds 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Structureel pretoetredingsinstrument (SPTI) 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 

3. Intern beleid 6390 6710 6880 7050 7230 7410 7600 

4. Extern beleid 6870 7070 7250 7430 7610 7790 7900 
waarvan : pretoetredingssteun 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

5. Administratieve uitgaven 4730 4820 4910 5010 5100 5200 5300 

6. Reserves 850 850 600 350 350 350 350 
Monetaire reserve 500 500 250 0 0 0 0 
Reserve voor spoedhulp 200 200 200 200 200 200 200 
Reserve voor garanties 150 150 150 150 150 150 150 

Maximum van de kredieten voor 101530 103840 104100 104170 104410 104790 105230 
vastleggingen 

Maximum van de kredieten voor betalingen 98800 101650 102930 103520 103810 104710 104560 

Maximum van de kredieten voor betalingen 
(in % van het BNP) 1,24 1,24 1,22 1,20 1 '18 1 '15 1 '13 
Marge in% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Reserve voor de toetredingen in % 0,02 0,04 0,06 0,09 0,11 
Maximum van de eigen middelen in % 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

(1) COM (1998) 164 def. 

Bron: EUROPESE COMMISSIE, Begrotingsvademecum, uitgave 1998. 



Gelet op de vroegere gemiddelde economische groei over een langere termijn, lijkt die 
groeihypothese nogal optimistisch en zou het middelenplafond van 1,27% dus niet gemakkelijk 
houdbaar kunnen zijn. Doordat de nieuwe lidstaten duidelijk minder welvarend zijn, zal hun 
toetreding budgettaire offers vragen van de huidige lidstaten, want enerzijds zullen de LMOE 
relatief minder bijdragen tot de EU-begroting en anderzijds zullen zelfs bij constant beleid de 
transfers vanuit de EU-begroting toenemen, zodatdeLMOE nettobegunstigden zullen zijn. Terwijl 
als gevolg van de uitbreiding in principe enkel tegenvallers mogelijk zijn bij de landbouwuitgaven, 
omdat het open-einde-uitgaven zijn, kunnen de bijkomende overige uitgaven goed gebudgetteerd 
worden (82). Al bij al zullen de ambitieuze beleidsdoelstellingen inzake allocatie, stabilisatie en 
herverdeling slechts binnen dit plafond van 1,27% kunnen gerealiseerd worden als de huidige 
lidstaten bereid zijn minder uit de EU-begroting te ontvangen, wat dan wel verdelingsproblemen 
stelt tussen de meer en minder welvarende huidige lidstaten. Het behoud van dit beperkend 
middelenplafond kan anderzijds wel het begratingsbeleid sturen in de richting van een betere 
afweging van de uitgaven en een grotere efficiëntie en doeltreffendheid ervan. 

De kosten van de uitbreiding op landbouwgebied zouden volgens de Commissie kunnen 
gefinancierd worden uit de marge die in de Gemeenschap met 15 lidstaten onder het op hetzelfde 
niveau gehandhaafde landbouwrichtsnoer beschikbaar is gelaten. Die kosten zouden volgens de 
Commissie niet aanzienlijk zijn, onder meer omdat aanvankelijk geen rechtstreekse inkomenssteun 
zal hoeven toegekend te worden. Van de totale reële toename (prijzen van 1997) van de 
landbouwuitgaven in de periode 2000-2006 van 4,3 mld euro zou 3,3 mld euro bestemd zijn voor 
de kandidaat-lidstaten (83). 

De door de Commissie voorgestelde gedeeltelijke (75%) terugbetaling van rechtstreekse 
steun aan landbouwers aan de lidstaten die die GLB-uitgaven eerst prefinancierden, is een vorm 
van cofinanciering door de lidstaten en komt volgens sommige lidstaten neer op een gedeeltelijke 
hernationalisering van de GLB-uitgaven die de EU-uitgaven en dus de behoefte aan middelen 
vermindert. Hierbij dient opgemerkt dat slechts de financiering van die uitgaven gedeeltelijk 
genationaliseerd zou worden, het GLB-beleid en de totale GLB-uitgaven, weliswaar gedeeld 
tussen de EU en de nationale schatkisten, zou gemeenschappelijk blijven. Die cofinanciering zou 
de budgettaire onevenwichten van de nettobetalers verbeteren omdat die een groter aandeel hebben 
in de EU-financiering dan in de ontvangen GLB-uitgaven. 

82 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD. Advies Agenda 2000: de uitbreiding en financiering van de EU, 98/04, 20 maart 
1998. p. 49. 

83 Ibidem, p. 71. Berekend op basis van tabel 2 uit "EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Voor een sterkere en grotere 
Unie, in: Bulletin van de Europese Unie, Supplement 5/97, p.79. 
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De Commissie wil de uitgaven in reële termen voor structurele maatregelen in % van het 
BNP op het huidige peil van 0,46% van het BNP houden, wat overeenkomt met 275 mld euro 
(prijzen van 1997) voor de hele periode (tegenover 200 mld ecu (prijzen van 1997) voor de huidige 
periode 1994-1999 van slechts zes jaar). Van dat bedrag is 210 mld euro bestemd voor uitgaven uit 
de structuurfondsen in de huidige lidstaten, 20 mld euro voor steun aan de huidige lidstaten uit het 
Cohesiefonds en 45 mld euro voor de nieuwe lidstaten, met inbegrip van de pretoetredingssteun 
(voor uitgaven aan de kandidaat-lidstaten voor infrastructuur, vervoer en milieu van 1 mld per 
jaar). Aldus zullen de structuuruitgaven voor de huidige lidstaten dalen in % van het BNP. De 
huidige lidstaten en in het bijzonder de nettobetalers zullen geleidelijk minder ontvangen uit de 
structuurfondsen, wat financiële ruimte vrijmaakt ten gunste van de toetredende landen. Die 
verminderde ontvangst zal het gevolg zijn van de concentratie van de interventie op een kleiner 
aantal regio's. Daarenboven zullen de voorwaarden om steun te verkrijgen in het kader van 
doelstelling 1 strikter moeten nageleefd worden. Wegens de verlaging van het gemiddelde 
communautaire BNP als gevolg van de nieuwe toetredingen zullen regio's die thans nog net in 
aanmerking komen voor steun, die steun mogelijkerwijs verliezen. 

Tevens wordt voorgesteld de landelijke ontwikkelingsmaatregelen van de structurele 
uitgaven over te brengen naar de landbouwuitgaven en structurele steun aan een nieuwe lidstaat 
geleidelijk te verhogen en te beperken tot 4% van het BNP om grote absorptieproblemen te 
voorkomen. 

De toewijzing van het Cohesiefonds blijft in de betreffende periode constant met 2,9 mld 
ecu per jaar. Er kan over gediscussieerd worden of de huidige door het Cohesiefonds begunstigde 
lidstaten die thans reeds deel uitmaken van eurozone, verder steun uit het Cohesiefonds mogen 
ontvangen, te meer daar door de uitbreiding Ierland en mogelijk ook Spanje niet meer aan het 
inkomenscriterium zullen voldoen. Daar de toetredende landen een grote behoefte hebben aan 
structuursteun en gezien ook de doeltreffendheid van de bestaande uitgaven voor structuursteun 
aan de huidige lidstaten erg wordt in vraag gesteld, bestaat er aanleiding om de fondsen veel 
selectiever aan te wenden. Agenda 2000 bevat een aanvang van deze nieuwe politiek (84). 

Men kan zich afvragen of, rekening gehouden evenwel met de grenzen van hun beperkter 
absorptievermogen, niet meer middelen moeten worden gereserveerd voor de nieuwe (kandidaat
)lidstaten om hun integratie in de eenheidsmarkt te versnellen. Zoals de Nederlandse Sociaal
Economische Raad stelt, kan ervoor gepleit worden de structurele steun op grond van de regionale 
doelstellingen te beperken tot alleen de probleemregio's in de armere lidstaten en niet meer tot de 
probleemregio's in alle lidstaten. 

Naast het bedrag van 1 mld uit de structuurfondsen bestaat de jaarlijkse pretoetredingssteun 
nog uit 1,5 mld ecu voor het extern beleid bestemd voor PHARE-programma (waarvan 70% voor 
de financiering van investeringen vooral in milieu en vervoer) en 0,5 mld ecu voor de 
ontwikkeling van de landbouw en voor de versterking van de plattelands(infra)structuur; over de 
ganse betrokken periode zou dus 21 mld aan pretoetredingssteun worden besteed. 

84 Zie hoofdstuk 4 over de structuurfondsen. 
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De uitgaven respectievelijk voor het intern en het extern beleid zouden maximaal jaarlijks 

met gemiddeld 2,5% en 2% stijgen. De tragere stijging van de uitgaven voor het externe beleid dan 
van het EU-BNP is toe te schrijven aan het feit dat de nieuwe lidstaten vanaf hun toetreding ipso 
facto geen steun meer uit de rubriek externe beleidsmaatregelen zullen ontvangen. De monetaire 
reserve zal als gevolg van de hervorming van het GLB die de landbouwbegroting minder gevoelig 
maakt voor schommelingen van de dollarkoers, geleidelijk afgeschaft worden. De 
financieringsbehoeften voor de andere rubrieken zullen worden gedekt uit de in de financiële 
vooruitzichten van de Vijftien voorziene marge voor onvoorziene uitgaven en een nieuw in te 
voeren marge tot dekking van de uitbreidingskasten die zou oplopen van 0,02% van het BNP in 
2002 tot 0,11% in 2006, en door de bijkomende EM als gevolg van de toetreding. In dit verband 
dient benadrukt dat de nieuwe restrictieve begratingspolitiek sinds 1996-1997 voor bijkomende 
middelen zorgt doordat de effectieve uitgaven steeds meer onder het uitgavenplafond liggen, 
hetgeen mede bijdraagt tot de financierbaarheid van de voorstellen van Agenda 2000. 

2.7.2 Het scenario van de reële nulgroei van de uitgaven 

Daarnaast bestaat er ook een door sommige lidstaten gesteund voorstel van financiële 
vooruitzichten 2000-2006 (zie tabel 7a en 7b) dat gebaseerd is op een bevriezing van de totale 
uitgaven (betalingskredieten) voor de 15 huidige lidstaten in reële termen op het niveau in absolute 
termen van het begrotingsontwerp van 1999 (85,8 mld ecu). Dat voorstel op basis waarvan de 
uitgaven trager zouden groeien dan het EU-BNP (ss) en dus trager dan volgens het voorstel van de 
Commissie, maakt minder ruimte vrij voor het GLB en de structuurfondsen dan het voorstel van de 
Commissie, stabiliseert de nettobijdragen op hun huidig niveau en zou het voorstel van de 
cofinanciering door de nationale schatkisten van een deel van de GLB-uitgaven overbodig maken. 
In tabel 7a en 7b zijn de twee varianten ervan opgenomen, bij de eerste variante is de 
pretoetredingssteun opgenomen in de maximumbedragen voor het landbouwbeleid, het 
structuurbeleid en het totale maximum van betalingen, bij de tweede komt de pretoetredingssteun 
bovenop die maxima. Bijzonder is dat de beschikbare bedragen voor het intern en extern beleid 
bekomen worden als saldo met de limiet van 85 mld ecu en dat dat saldo jaarlijks groeit. De 
constructie van het modelleidt tot volgende belangrijke gevolgen. 

De landbouwstructuuruitgaven moeten verder aangerekend worden op de 
structuuruitgaven en bij de landbouw zijn besparingen nodig om het plafond niet te overschrijden. 
Het totaal van de structuuruitgaven in die periode zou lager liggen dan het totaal van de vorige 
periode (1993-1999) wat inhoudt dat de omvang van de steun, afgezien van die voor de regio's die 
verder steun ontvangen, afneemt. Bij het intern en extern beleid zullen nieuwe 
vastleggingskredieten in 2000 onmogelijk zijn en de volledige aanwending van de 
betalingskredieten voor die beleidssectoren zal slechts mogelijk zijn als elders bespaard wordt. 

85 Bij een reële nulgroei van de uitgaven in% van het BNP is de groeivoet van beide grootheden even groot. 
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Dit rigide schema is louter ingegeven door besparingsmotieven en houdt onvoldoende 
rekening met de te realiseren doelstellingen van het beleid. Ofschoon budgettaire krapte kan 
aanzetten tot een grotere prioriteitenstelling en de doelmatigheid van de uitgaven aldus kan 
verhogen, is het best mogelijk dat aldus moeilijk nog een echt beleid kan gevoerd worden, te meer 
daar door de beperkte budgettaire manoeuvreerruimte van de lidstaten in het kader van het 
Stabiliteits- en Groeipact, de macro-economische functie van de EU-begroting (de 
stabilisatiefunctie door het financieren van groei- en werkgelegenheidsbevorderende investeringen 
(TEN) en de cohesieverhogende herverdelingsfunctie) aan belang zou moeten winnen. In dit 
verband en omwille van de moeilijke maar noodzakelijke coördinatie van de nationale begrotingen 
kan voor de creatie van stabilisatoren op middellange of lange termijn die nodig zijn voor de goede 
werking van de EMU principieel gedacht worden aan de totstandbrenging van een werkelijk 
federale begroting met een eigen Europese belasting die een duidelijke band zou hebben met een 
communautaire beleidstak (zie hieronder : een mogelijk nieuw eigen middel). 



Tabel 7a 
Financiële vooruitzichten 2000-2006 bij een nulgroei van de totale uitgaven van de totale uitgaven 

Variante nr.l 
Miljoenen euro - Prijzen van 1999 - Kredieten 1999 1999 Begrot 2000 2001 2002 2003 2004 
voor vastleggingen ontwerp(**) 

1. Landbouw 45188 40459 39480 39480 39480 39480 39480 

2. Structurele maatregelen 39025 39025 29380 28760 28150 27530 26920 
Structuurfondsen 32731 32731 26880 26260 25650 25030 24420 
Cohesiefonds 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 
uitgevoerde aanpassingen 3294 3294 0 0 0 0 0 

3. Intern beleid 6386 5982 1000 3000 4600 5980 5980 

4. Extern beleid (*) 5470 4471 1000 2000 3200 4470 4470 

5. Administratieve uitgaven 4723 4560 4560 4560 4560 4560 4560 

6. Reserves 1192 1192 850 850 600 350 350 
Monetaire reserve 500 500 500 500 250 0 0 
Reserve voor noodhulp 346 346 200 200 200 200 200 
Reserve voor garanties 346 346 150 150 150 150 150 

7. Pretoetredingssteun 3120 3120 3120 3120 3120 
Landbouw 520 520 520 520 520 

SPTI 1040 1040 1040 1040 1040 
PHARE (kandidaatlanden)(*) 1400 1400 1560 1560 1560 1560 1560 

Maximum van de kredieten voor 103384 97089 79390 81770 83710 85490 84880 
vastleggingen 

Maximum van de kredieten voor betalingen 96663 85816 86570 85010 85060 84110 83110 

Maximum van de kredieten voor betalingen 
(in % van het BNP) 1,24% 1,10% 1,08% 1,04% 1,01% 0,98% 0,94% 
Beschikbaar voor toetreding 2880 5330 8130 
(betalingskred.) 
Landbouw 1600 2030 2450 
Overige uitgaven 1280 3300 5680 

Maximum totaal van de kredieten voor 96663 85816 86570 85010 87940 89440 91240 
betalingen 
Ma.im"m totaal vao do k"diotoo (io% vao hot I 
BNP) 1,24% 1,10% 1,08% 1,04% 1,05% 1,04% 1,03% 
Marge voor onvoorziene uitgaven 0,03% 0,17% 0,19% 0,23% 0,22% 0,23% 0,24% 
Maximum van de eigen middelen 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

(*) Voor 1999 werddePHARE-steun aan de kandidaat-landen afgetrokken van rubriek 4 (raming). 
(**) Begrotingsontwerp na de eerste lezing van het Parlement (zonder rekening te houden met de "bridging amendments"). 
Bron: Raad van de Europese Unie. 

2005 2006 

39480 39480 

26300 25680 
23800 23180 

2500 2500 
0 0 

5980 5980 

4470 4470 

4560 4560 

350 350 
0 0 

200 200 
150 150 

3120 3120 
520 520 

1040 1040 
1560 1560 

84260 83640 

82980 82610 

0,92% 0,89% 
10990 13870 

2930 3400 
8060 10470 

93970 96480 

1,04% 1,04% 
0,23% 0,23% 
1,27% 1,27% 



Miljoenen euro - Prijzen van 1999 - Kredieten 
voor vastleggingen 

1. Landbouw 

2. Structurele maatregelen 
Structuurfondsen 
Cohesiefonds 
uitgevoerde aanpassingen 

3. Intern beleid 

4. Extern beleid (*) 

5. Administratieve uitgaven 

6. Reserves 
Monetaire reserve 
Reserve voor noodhulp 
Reserve voor garanties 

7. Pretoetredingssteun 
Landbouw (SAPARD) 
SPTI 
PHARE (kandidaatlanden)(*) 

Maximum van de kredieten voor vastleggingen 

Maximum van de kredieten voor betalingen (excl. 
SAPARDen SPTI) 
Maximum van de kredieten voor betalingen 
Maximum van de kredieten voor betalingen 
(in % van het BNP) 
Beschikbaar voor toetreding (betalingskred.) 
Landbouw 
Overige uitgaven 

Maximum totaal van de kredieten voor betalingen 
Maximum totaal van de kredieten (in% van het 
BNP) 
Marge voor onvoorziene uitgaven 
Maximum van de eigen middelen 

- --

Tahel7h 
Financiële vooruitzichten 2000-2006 hij een nulgroei van de totale uitgaven 

Variante nr. 2 

1999 1999 (begrot. 2000 2001 2002 2003 2004 
ontwerp)(**) 

45188 40459 40000 40000 40000 40000 40000 

39025 39025 30500 29850 29210 28570 27930 
32731 32731 28000 27350 26710 26070 25430 

3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 
3294 3294 0 0 0 0 0 

6386 5982 1000 3000 4600 5980 5980 

5470 4471 1000 2000 3200 4470 4470 

4723 4560 4560 4560 4560 4560 4560 

1192 1192 850 850 600 350 350 
500 500 500 500 250 0 0 
346 346 200 200 200 200 200 
346 346 150 150 150 150 150 

3120 3120 3120 3120 3120 
520 520 520 520 520 

1040 1040 1040 1040 1040 
1400 1400 1560 1560 1560 1560 1560 

103384 97089 81030 83380 85290 87050 86410 

86530 85090 85070 84120 83120 

96663 85816 87550 86310 86440 85670 84650 

1,24% 1,10% 1,09% 1,05% 1,03% 0,99% 0,96% 
2880 5330 8130 
1600 2030 2450 
1280 3300 5680 

96663 85816 87550 86310 89320 90900 92780 

I 
1,24% 1,10% 1,09% 1,05% 1,06% 1,06% 1,05% 
0,03% 0,17% 0,18% 0,22% 0,21% 0,21% 0,22% 
1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

(*) Voor 1999 werddePHARE-steun aan de kandidaat-landen afgetrokken van rubriek 4 (raming). 
(**) Begrotingsontwerp na de eerste lezing van het Parlement (zonder rekening te houden met de "bridging amendments"). 
Bron: Raad van de Europese Unie. 

2005 2006 

40000 40000 

27290 26650 
24790 24150 
2500 2500 

0 0 

5980 5980 

4470 4470 

4560 4560 

350 350 
0 0 

200 200 
150 150 

3120 3120 
520 520 

1040 1040 
1560 1560 

85770 85130 

82970 82570 

84500 84100 

0,93% 0,91% 
10990 13870 

2930 3400 
8060 10470 

95490 97970 

1,06% 1,06% 
0,21% 0,21% 
1,27% 1,27% 
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2.7.3 Verbreding van de fiscale grondslag door de invoering van een nieuw eigen 
middel 

In sommige kringen wordt reeds geruime tijd voorgesteld een nieuw communautair 
middel in te stellen. Gedacht wordt aan één of meerdere communautaire belastingen of sterk 
geharmoniseerde nationale belastingen die aan de EU worden overgemaakt. Meer concreet 
wordt gedacht aan belastingen onder meer op het grensoverschrijdende milieu (C02-taks), op 
sommige vormen van energie, op financiële inkomsten (bijvoorbeeld op inkomsten van niet
inwoners uit sparen in de vorm van intresten). 

De verantwoording van deze gebeurlijke nieuwe belastingen ligt buiten het domein 
van de financiering van de verruiming van de EU, maar eerder op het gebied van de milieu- en 
tewerkstellingspolitiek en de bevordering van een billijke inkomensverdeling. In dit verband 
zou het trouwens raadzaam zijn dat men de logica volgt van een Europese belasting, wat 
vooruitgang in de fiscale coördinatie noodzakelijk maakt. Anderzijds dient wel toegegeven 
dat een nieuw eigen middel de trendmatige relatieve achteruitgang van de traditionele eigen 
middelen en van de BTW -middelen enigszins zou kunnen compenseren en een vermindering 
van de BNP-bijdrage mogelijk zou kunnen maken. Aldus zou de financiële autonomie van de 
EU kunnen versterkt worden. De unanimiteitsregel belemmerde tot op heden de invoering van 
dergelijke nieuwe belastingen. 

Oriënterende kengetallen 

Totale EU -begrotingsuitgaven voor 1999 
86,4 mld euro 

1,13% van het BNP 

Totale bijdrage van België aan de EU-begroting voor 1999 
3,3 mld euro 

1,4% van het BNP 

2.8 Algemene conclusies aangaande de budgettaire problematiek 

De algemene evolutie van de openbare financiën van de EU staat in het teken van het 
zoeken naar toereikende middelen om het door het Verdrag van Rome vereiste nulsaldo tussen 
uitgaven en inkomsten te realiseren mede als gevolg van de uitbreiding van de 
beleidsterreinen en de toetreding van nieuwe lidstaten. In dit laatste verband kan worden 
opgemerkt dat met elke toename een onmiddellijke of een vertraagde herziening van het 
financieringsstelsel gepaard ging. 

Macro-economisch bekeken blijven de EU-financiën van bescheiden omvang: 1,13% 
van het BNP in 1999 (86 mld euro) tegenover 0, 7 4% in 1970, 080% in 1980 en 0,95% in 
1990. 
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Sedert de jaren tachtig vermindert de betekenis van de traditionele eigen middelen, met 
name de landbouwheffingen en de douanerechten. Ook de opbrengst van BTW -middelen 
blijft ten achter op de evolutie van het BNP. De bijdrage van de lidstaten op grond van het 
BNP, die in 1988 als sluitstuk voor de begroting werd ingevoerd, nam snel toe zowel in 
absolute als in relatieve betekenis. 

In 1999 bedraagt deze vorm van financiering van de EU -begroting 48%. De vermelde 
tendensen van de ontwikkeling van de ontvangsten zullen zich, zonder verandering in het 
beleid, verder doorzetten. 

De uitgaven stegen gemiddeld per jaar aanzienlijk sneller dan het BNP (nominale 
jaarlijkse groeicijfers van resp. 12,5% en 8,7% gedurende de periode 1975-1999). De stijging 
was vrij algemeen, maar in de jaren negentig het meest uitgesproken bij de structuur- en 
cohesiefondsen. In 1999 bedraagt die soort uitgaven 35% van het totaal, tegenover 6% in 
1973. De bestedingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid bedragen in 1999 nog 46% 
tegenover 71% in 1975. Ook die trends zullen vermoedelijk voortduren. 

Het aandeel van België in het BNP van de EU bedraagt voor 1997 3,1 %, dat van de 
bijdragen tot de begroting 3,9% (3,0 mld euro). België is inzake de operationele begroting een 
netto-betaler. De kosten van de in Brussel gevestigde EU-administratie zijn hierbij terecht niet 
meegerekend. Het betreft immers geen transfer aan de Belgische Schatkist maar een ruil van 
goederen en diensten zoals het betalen van huurgelden en van wedden, die slechts voor een 
grote helft in België blijven. 

Agenda 2000 bevat nieuwe financiële vooruitzichten voor de periode 2000-2006. 
Belangrijke elementen in dit verband zijn: 

het behoud van de verhouding eigen middelen/BNP op 1 ,27%, 

de financiering van de uitbreiding naar Oost-Europa door besparingen op de uitgaven 
naar de bestaande lidstaten (vooral landbouw en structuurfondsen) en aanwending van 
ongebruikte marges, 

de nettokosten van de uitbreiding zijn moeilijk exact te bepalen omdat het tijdstip en 
de modaliteiten van de toetreding niet gekend zijn. De Commissie voorziet nagenoeg 
op kruissnelheid in 2006 een uitgave (prijzen van 1997) van 15,7 mld euro (3,3 mld 
euro voor de landbouw en 11,6 mld euro voor structuuruitga ven). 

In verband met het eigen-middelenplafond dient erop gewezen dat het thans zeker nog 
niet is bereikt, zodat er binnen dit plafond nog ruimte is voor bijkomende middelen, eventueel 
in de vorm van een nieuw soort middelen, ofschoon men de vraag kan stellen of bijkomende 
middelen wel echt nodig zijn daar de doeltreffendheid van bepaalde uitgavensoorten niet 
optimaal is. 
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Mede ingevolge de toetreding van nieuwe lidstaten stellen zich op het vlak van de 
begroting van de EU een aantal belangrijke problemen. De beslissingen rond Agenda 2000 
bieden de gelegenheid om terzake oplossingen te bereiken. Het betreft o.m.: 

op welke uitgaven en voor hoeveel besparingen doorvoeren; 

invoering van een integrale heroverweging van de begrotingsposten (zero base 
budgeting), in dit verband kan gedacht worden aan de verdeling van de 
structuuruitgaven; 

correcte opstelling van de netto-begratingsbalans tussen bijdragen van en ontvangsten 
voor de lidstaten en bepaling van de relatie met economische baten en kosten. 

binding van de bijdragen van de lidstaten aan het BNP, evenredig of niet; 

herverdeling van de nettobijdragen van de lidstaten; welke graad en welke vorm van 
solidariteit; 

nieuwe belastingen, bijvoorbeeld op milieu, financiële inkomsten; 

verhoogde cofinanciering van bepaalde uitgaven door de lidstaten (landbouw). 





3. De landbouwaspecten van Agenda 2000 

Het feit dat Agenda 2000 een hervorming van het landbouwbeleid behelst, heeft niets 
bevreemdends. Verscheidene factoren dragen er immers toe bij dat de GLB-hervorming een 
van de belangrijkste pijlers wordt van de ontwikkeling van de EU. Vooreerst brengt de 
uitbreiding naar Oost-Europa bijzondere problemen mee, onder meer van budgettaire aard, 
omwille van de omvang van de landbouwsector in die landen. Een tweede factor is de centrale 
plaats die de landbouw zal innemen bij de internationale onderhandelingen over de 
liberalisering van de handel die binnenkort onder het beschermheerschap van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) zullen aangevat worden. Tot slot is er het feit dat er steeds 
meer kritiek wordt uitgeoefend op het GLB. Het grootste verwijt is dat het een overdreven 
begratingslast met zich meebrengt en dat het niet voldoende rekening houdt met de 
kwalitatieve en met de milieugebonden aspecten van de landbouwproductie. 

In overeenstemming met de structuur van Agenda 2000, zullen wij achtereenvolgens 
de GLB-hervorming en daarna de landbouwaspecten van de uitbreiding naar het Oosten 
bespreken. De andere hierboven aangehaalde punten zullen in dat kader aan de orde komen. 

3.1 De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

De voorstellen van de Commissie gaan uit van de volgende redenering. Na het jaar 
2000 zullen de productiviteitsverhogingen in de niet door productiequota gedekte sectoren 
leiden tot productieoverschotten die, omwille van de in het kader van de GA TT aangegane 
verbintenissen, niet meer met uitvoersubsidies zullen kunnen worden afgezet, en die dus 
zullen moeten opgeslagen worden tegen grote kosten. Maar het is nu zo dat men een 
groeiende vraag naar landbouwproducten voorziet vanwege de opkomende landen. Met het 
oog daarop stelt de Commissie voor, liever dan het aanbod strikter te beheersen, de Europese 
prijzen dichter bij het niveau van de wereldprijzen te brengen, en zo de Europese uitvoer te 
bevorderen. Die liberaal getinte hervorming zou Europa ook in staat moeten stellen om in de 
best mogelijke omstandigheden de toekomstige multilaterale besprekingen aan te vatten die 
vanaf 1999 in het kader van de WTO zullen worden gehouden. Tenslotte zal die hervorming, 
gezien de modaliteiten ervan, ook de kosten van de uitbreiding naar het Oosten verminderen. 

Het is ongetwijfeld nuttig om kort het hoe en het waarom van het Europees 
landbouwbeleid na te gaan, vooraleer wij de voorstellen tot hervorming in detail weergeven. 
Laten wij meer bepaald onderzoeken in welke context de essentiële trekken ervan 
oorspronkelijk werden vastgelegd en hoe die trekken later in functie van die context zijn 
geëvolueerd. 
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3.2 Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Terwijl artikel 39 van het Verdrag van Rome (1957) de oorspronkelijke doelstellingen 
van het GLB verduidelijkt (86), werd de structuur ervan door de Stresa-conferentie (1958) 
opgezet. Tot het stelsel dat in het begin van de jaren '60 werd opgebouwd, behoorden de 
ondersteuning van de marktprijzen voor landbouwproducten, de afbouw van de douanerechten 
binnen de Europese Gemeenschap en de invoering van gemeenschappelijke tarieven ten 
opzichte van derde landen. In feite was het nationale landbouwbeleid van de Zes al gebaseerd 
op prijsondersteuning; vanuit dat oogpunt kan men zeggen dat het oorspronkelijke GLB een 
consolidatie was van de nationale beleidsvoeringen. 

De drie belangrijkste instrumenten van de prijsondersteuning waren: 

de invoerheffingen, die bij de wereldmarktprijzen moeten opgeteld worden en die 
producenten uit derde landen ertoe verplichten binnen de Gemeenschap te verkopen 
tegen prijzen die ten minste gelijk zijn aan de drempelprijs; 

de uitvoerrestituties, die exporteurs compenseren voor het verschil tussen de 
marktprijs binnen de Gemeenschap en de wereldmarktprijs; 

de interventieprijzen, waartegen de overheid van de Gemeenschap landbouwproducten 
aankoopt, wanneer door overproductie de prijzen van de interne markt beneden een 
voorafbepaalde drempel dalen. 

Gestimuleerd door de relatief hoge steunprijzen en door verbeterde 
landbouwtechnieken, heeft de landbouwproductie na 1963 in tien jaar tijd een sprong 
voorwaarts gemaakt van 30%, waardoor de Gemeenschap zelfvoorzienend is geworden voor 
de meeste producten. Aangezien het verbruik niet in dezelfde mate is gestegen, zijn de 
uitgaven van de Gemeenschap inzake interventieaankopen en uitvoerrestituties snel gestegen 
wat tarwe, zuivelproducten en suiker betreft. 

86 «Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel: 
a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en 

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

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

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



door: 
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De jaren '80 zijn voor het GLB bijna ononderbroken crisisjaren geweest, gekenmerkt 

een snelle groei van de begratingsuitgaven als gevolg van interventieaankopen van 
steeds groter wordende overschotten (niet alleen van zuivelproducten, maar ook van 
graan en van rundvlees) (87). De daling van de wereldmarktprijzen heeft de afnemende 
verhogingen van de door de Gemeenschap toegekende steunprijzen immers 
geneutraliseerd. 

pogingen om de overproductie tegen te gaan (in het bijzonder door het instellen van 
melkquota's), welke onvoldoende gebleken zijn. 

In 1988 werd het « landbouwrichtsnoer » ingesteld, dat de uitgaven van het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling «Garantie» (EOGFL-Garantie) 
strikt beperkte. Dit fonds financiert de steunmaatregelen voor de landbouwprijzen en het 
landbouwinkomen. Op dat richtsnoer, dat voor 1988 op 27.500 miljoen ecu werd vastgesteld, 
wordt een jaarlijkse verhoging toegepast die niet groter mag zijn dan 74% van de nominale 
groei van het BBP van de EU. 

Tijdens de onderhandelingen van de Uruguay-ronde (die in juli 1986 begonnen was) 
werd de Gemeenschap geconfronteerd met een sterke vraag naar verandering vanwege de 
grote exporteurs. Om hun uitvoer te bevorderen, hadden de Verenigde Staten net de 
steunprijzen fors verlaagd en die daling gecompenseerd door productiesubsidies (« deficiency 
payments »); zij wilden de protectionistische douanerechten bij invoer drastisch verminderen 
en stonden een verbod van de uitvoersubsidies voor. De Gemeenschap daarentegen, die 
probeerde de tarieven van de douanerechten weer in evenwicht te brengen (voor soja en 
andere veevoederproducten was de invoer zo goed als vrij), was al even vastbesloten om de 
mechanismen van het GLB in stand te houden. 

Het is in die moeilijke context, gekenmerkt door een onderbreking van de 
onderhandelingen in 1990, dat de Commissie de voorstellen deed die in 1992 zouden leiden 
tot de « MacSharry »-hervorming, genaamd naar de Europees Commissaris die in de periode 
1991-1992 belast was met de landbouw. De voornaamste elementen van die hervorming, die 
thans nog in voege is, waren de trapsgewijze vermindering van de steunprijzen vooral voor de 
graangewassen, om die meer in overeenstemming te brengen met de prijzen op de 
wereldmarkt, de daarmee samengaande braaklegging van bouwland en het toekennen van een 
bijkomend inkomen aan de landbouwers in de vorm van rechtstreekse steun. 

87 Er dient aan herinnerd dat het GLB in die tijd steunde op een in 1962 gesloten GATT-overeenkomst, waarin de 
Europese Gemeenschap nulrechten of quasi-nulrechten had aanvaard op soja en andere veevoederproducten (de 
beruchte GVP of graanvervangende producten). In ruil daarvoor had de EG het recht bekomen tot toepassing van 
het hierboven beschreven stelsel van variabele invoerheffingen en van uitvoerrestituties. Mettertijd, en rekening 
houdend met de centrale positie die het veevoeder is gaan innemen in de Europese landbouw, zijn de gevolgen van 
dat compromis aanzienlijk gebleken. De invoer van soja en van GVP is sterk toegenomen, terwijl de 
graanoverschotten gelijklopend daarmee steeds beduidender werden. Op het vlak van de begroting werden de 
invoerrechten op graangewassen (18 miljoen ton in 1967) vervangen door uitgaven voor graanuitvoer (30 miljoen 
ton in 1991), terwijl de 50 miljoen ton ingevoerde en niet aan een invoerrecht onderworpen soja en GVP geen 
inkomsten bezorgden. Vanuit het oogpunt van de productiestructuren ligt die invoer aan de basis van een 
verminderde complementariteit tussen akkerbouw en veeteelt (grote bedrijven van akkerbouwgewassen enerzijds, 
industriële grondloze veehouderij anderzijds). Voor meer details omtrent dit onderwerp of omtrent de Europese en 
Amerikaanse posities bij de Uruguay-ronde, zie SNEESSENS, J.F., << L'accord agricole de !'Uruguay Round. Effet 
sur la dimension et sur la forme du secteur agricole >>,Rejlets et perspectives de la vie économique, mai 1994, pp. 
187-202. 
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Voor de graangewassen was het centrale punt van die hervorming een terugschroeven 
met 29% van de interventieprijzen, gecompenseerd door het invoeren van een hectaretoeslag. 
Deze wordt, behalve voor kleine bedrijven, toegekend onder beding van een gedeeltelijke 
braaklegging van de gronden (aanvankelijk 1S%). Ook voor oliehoudende zaden wordt een 
rechtstreekse steun ingesteld. 

Voor rundvlees werd de interventieprijs met 1S% verlaagd. Als compensatie werd een 
hogere inkomenssteun («premies») per dier voorzien voor mannelijke runderen en 
zoogkoeien. Het aantal toegelaten dieren is per streek en per bedrijf in absolute waarde 
beperkt. Per bedrijf wordt het aantal beperkt door een bezettingsfactor; bij een zwakke 
bezettingsgraad is er daarentegen een bijkomende premie voorzien. 

De hervorming bevatte tenslotte begeleidende maatregelen op verscheidene gebieden. 
Een geheel van milieumaatregelen in de landbouw zou het aanwenden van milieuvriendelijke 
productiemethodes in de hand moeten werken (88). Er waren ook steunmaatregelen voorzien 
voor bebossing van landbouwgronden. Tenslotte werd een nieuw stelsel van vervroegde 
uittreding ingevoerd voor SS-plussers in de landbouw, en dit om de uitbreiding van bestaande 
landbouwbedrijven en de vestiging van jonge landbouwers te vergemakkelijken. 

De druk van buiten uit alleen volstaat ongetwijfeld niet om de overgang van de 
prijsondersteuning naar rechtstreekse steun te verklaren. Er kunnen redenen van structurele 
aard naar voren worden gebracht, waarvan de belangrijkste hier volgen (89). In de periode 
waarin het GLB werd ingevoerd, zou het toekennen van rechtstreekse steunmaatregelen aan 
de toen nog zeer talrijke landbouwers een te grote last zijn geweest voor de begroting. Aan de 
bedragen van de steun had men immers ook de rechtstreekse administratieve kosten moeten 
toevoegen. Anderzijds werd de begroting gestijfd door belangrijke invoerheffingen, doordat 
de Gemeenschap in vele sectoren netto-importeur was. In de tijd van de MacSharry
hervorming was de toestand omgekeerd: de Gemeenschap was voor de meeste producten 
netto-exporteur geworden, waardoor de begroting met de uitvoerrestituties belast werd. De 
rechtstreekse steun daarentegen kon, rekening gehouden met de vermindering van de 
landbouwbevolking en met de bij de technieken van informatieverwerking geboekte 
vooruitgang, ingevoerd worden met veellagere rechtstreekse administratieve kosten. 

Hoe dan ook, dankzij de MacSharry-hervorming heeft de Gemeenschap in 
december 1992 met de Verenigde Staten het zogenaamde « Blair House »-compromis kunnen 
afsluiten. Daardoor werden de landbouwonderhandelingen van de Uruguay-ronde weer in 
gang gezet. Zij werden afgesloten in december 1993 en rnaakten de ondertekening in 1994 
van de Marrakeeh-akkoorden mogelijk. In het landbouwluik daarvan werd een strikte kalender 
voorzien voor de verlaging van de beschermende maatregelen, met ingang van het eerste 
sernester van 199S en gespreid over zes jaren. 

88 De Europese Akte (1986) had van de milieubescherming een van de doelstellingen van de EU gemaakt. In 1992 
voorzag het Verdrag betreffende de Europese Unie dat er in de overige beleidsdomeinen, de landbouw inbegrepen, 
rekening zou worden gehouden met milieuoverwegingen. 

89 Dit probleem wordt uitvoerig behandeld in<< EC Agricultural Policy for the 21st Century>>, European Economy, 
n°4, 1994. 
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Het landbouwakkoord van de Uruguay-ronde 

Hier volgen de belangrijkste beschikkingen van het akkoord : 

Toegang tot de markt 

1) De maatregelen tot beschenning van de buitengrenzen, met uitzondering van de gewone douanerechten 
(in het geval van de EU zijn dat de invoerheffingen ter compensatie van het verschil tussen de 
wereldmarktprijzen en de Europese prijzen), zullen worden vervangen door vaste invoerrechten, 
« tariefequivalenten » genoemd, die tussen 1995 en 2000 gemiddeld (niet gewogen) met 36% en voor 
elk product met ten minste 15% zullen verlaagd worden. 

2) Er zullen invoercontingenten worden opgesteld, die in 2000 ten minste 5% van de binnenlandse markt 
moeten vertegenwoordigen. 

Interne steun 

1) Bepaalde maatregelen van het landbouwbeleid, die in de «groene doos » zitten, zijn volkomen 
aanvaard en moeten niet worden venninderd, omdat zij geacht worden het handelsverkeer niet te 
verstoren. Het gaat hier om de «ontkoppelde» steunmaatregelen (d.i. niet aan de productie van 
bepaalde producten of aan het gebruik van bepaalde productiefactoren gebonden). Tot deze categorie 
behoren zowel de steun voor onderzoek en voorlichting als de steun bij het stopzetten van de 
beroepsactiviteit, de steun voor de milieubeschenning, de steun aan de probleemgebieden, enz. Ook 
maatregelen tot ondersteuning van het landbouwinkomen horen hierbij, op voorwaarde dat zij voldoen 
aan diverse voorwaarden die de ontkoppeling ervan verzekeren. 

2) Een Algemene Steunregeling (ASR) wordt berekend voor de landbouw: zij bevat de steunmaatregelen 
die door de overheid aan het geheel van de landbouwproductie verleend worden. Zij moet ten opzichte 
van de periode 1986-1988 met 20% venninderd worden. 

3) Bepaalde rechtstreekse steunmaatregelen (die in de « blauwe doos » zitten) mogen in de ASR niet 
meegerekend worden, ook al zijn zij niet volledig ontkoppeld, op voorwaarde dat zij verbonden zijn aan 
een programma van productiebeperking. Wat Europa betreft, is dat de rechtstreekse steun voorzien in 
de hervonning van het GLB van 1992, want die is gebonden aan verplichte braaklegging. Dat was ook 

het geval met de Amerikaanse « de.ficiency payments », tot de Fair Act van 1996 ze door ongebonden 
betalingen verving. 

Uitvoersubsidies 

De hoeveelheden landbouwproducten die met behulp van subsidies op de wereldmarkt worden gebracht, zullen 
tussen 1995 en 2000 ten opzichte van de gemiddelde referentieperiode 1991-1992 moeten venninderd worden 
met 21% in volume, en met 36% in waarde. 

Een « vredesclausule » voorziet dat de maatregelen inzake interne steun en de uitvoersubsidies die confonn de 
verbintenissen inzake productievennindering zijn (dat zijn met name de rechtstreekse steun), tot in 2003 niet 
door de GA TT (thans WTO) op losse schroeven kunnen gezet worden. 
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Na afloop van de MacSharry-hervorming heeft het GLB de vorm die wij nu kennen 
(de belangrijkste sectoren zijn in detail terug te vinden in Bijlage I). Het steunt op drie 
grondbeginselen: eenheid van de markt, communautaire voorkeur en financiële solidariteit. 
Het naleven van die beginselen en het nastreven van de doeleinden van het landbouwbeleid 
worden in concrete vorm gebracht binnen de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO's) 
van de diverse producten, die elk een beroep doen op meerdere van de hier volgende 
maatregelen: 

Bijna alle GMO's bevatten een element van marktprijsgarantie. « Marktinterventies » 

betreffen onder meer producten zoals graangewassen, melk, rundvlees, wijn en 
olijfolie. 

Er worden directe betalingen uitgevoerd om de markten op diverse manieren te 
ondersteunen. Daartoe behoren subsidies voor het verbruik, toelagen voor tijdelijke 
opslag, premies voor het stopzetten van de productie (wijn, fruit), steun voor het uit de 
markt nemen of het niet-oogsten van producten, steun voor het aanmoedigen van de 
verwerking of voor het bevorderen van nieuwe soorten, slachtpremies voor jonge 
kalveren, enz.; 

De directe, zogenaamde «compenserende» betalingen, die ingevoerd werden bij de 
hervorming van 1992 tot compensatie van de verlaging van de interventieprijzen, zijn 
een inkomensoverdracht (90). Ze zijn niet gebonden aan de productie maar aan het 
gebruik van bepaalde productiefactoren (aantal hectaren bouwland of omvang van de 
veestapel) (91); 

De beheersing van het aanbod kan gebeuren met productiequota's (melk), 
beperkingen bij het gebruik van bepaalde factoren (braaklegging, extensivering) of nog 
het uitrukken van beplantingen (wijn, fruit). De beheersing van het aanbod op korte 
termijn kan gebeuren door het uit de markt nemen van productieoverschotten. 

Het GLB wordt vooral gefinancierd door het EOGFL, afdeling Garantie, dat onder 
meer de last draagt van de uitvoerrestituties en van de marktondersteuning, alsook van de 
rechtstreekse compenserende steunmaatregelen en van de begeleidende maatregelen. In Tabel 
1 kan men aflezen hoe die diverse uitgaven zijn geëvolueerd ingevolge de hervorming van 
1992. 

90 Conform het ingeburgerd gebruik, verwijzen de in het vervolg van de tekst gebruikte termen « directe betalingen » 

en « rechtstreekse steun >> specifiek naar compenserende betalingen. 
91 Veeteeltpremies bestonden al vóór de hervorming van 1992, maar zijn bij deze gelegenheid aangepast. 



Tabeli 
Evolutie van de structuur van de uitgaven van het EOGFL-Garantie 

Restituties 

1992 
mln ECU 

9.487,4 

«Klassieke» marktsteun (1) 21.789,4 

Compenserende steun (2) 0,0 

Begeleidende maatregelen 0,0 

Andere 673,3 

% 
1993 

mln ECU % 

29,7% 10.159,3 29,4% 

68,2% 21.186,7 61,3% 

0,0% 2866,2 8,3% 

0,0% 221,7 0,6% 

2.1% 156,5 0,5% 

Totaal EOGFL-Garantie 31.950,1 100,0% 34.590,4 100,0% 

1994 
mln ECU % 

8.160,5 24,8% 

12.124,0 36,8% 

11.924,2 36,2% 

490,1 1,5% 

271,6 0,8% 

32.970,4 100,0% 

1995 
mln ECU % 

7.802,2 22.6% 

10.515,8 30,5% 

15.689,9 45,5% 

832,1 2,4% 

-337,3 -1,0% 

34.502,7 100,0% 

1996 
mln ECU % 

5.705,0 14,6% 

11.834,4 30.3% 

20.120,7 51,4% 

1.853,0 4,7% 

-405,0 -1,0% 

39.107,8 100,0% 

1997 
mln ECU % 

5.883,9 14,6% 

13.096,0 32,4% 

19.813,8 49,0% 

2.066,8 5,1% 

-437,3 -1,1% 

40.423,0 100,0% 

(1) Deze rubriek bevat de uitgaven i.v.m. opslagkosten, de aan het uit de markt nemen verbonden kosten, de kosten i.v.m. oriënteringspremies en steun ten behoeve 
van productie, verwerking en afzet van het « klassieke type » 

(2) Steunmaatregelen ingevoerd door de GLB-hervorming van 1992. 

Bron: Verslag 1997 van het EOGFL-Garantie, p. 97. 
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Hier valt te noteren welke omvang de compenserende betalingen hebben aangenomen; 
zij bedroegen in 1997 de helft van de uitgaven van het EOGFL-Garantie. Het is dan ook niet 
moeilijk te begrijpen dat de compenserende betalingen een belangrijk deel zijn gaan uitmaken 
van het landbouwinkomen. In België bedraagt dat deel gemiddeld ongeveer 20%, maar in 
Wallonië is het verhoudingsgewijs dubbel zo groot als in Vlaanderen. Dat verschil is te 
verklaren door het feit dat de producties waarvoor compenserende betalingen worden 
toegekend (akkerbouw en rundvlees) proportioneel veel meer voorkomen in Wallonië dan in 
Vlaanderen. Vanzelfsprekend ligt het aandeel van de compenserende betalingen in het globaal 
inkomen van de landbouwer hoger dan het gemiddelde bij bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in die producten. 

Toch heeft de hervorming van 1992 maar weinig invloed gehad op de manier waarop 
de uitgaven van het EOGFL-Garantie tussen de landbouwbedrijven werden verdeeld in 
functie van hun grootte (vanzelfsprekend voor de betrokken productie). Terwijl de 
prijsondersteuning per definitie een proportionele productiesteun inhield, variëren de 
compenserende betalingen in functie van de productiefactoren (oppervlakte of omvang van de 
veestapel), wat tot een ongeveer identiek resultaat leidt. 

3.3 De in Agenda 2000 voorgestelde hervorming 

3.3.1 Inhoud van de voorstellen 

Afgezien van de afschaffing van de verplichte braaklegging, vindt men dezelfde 
beleidslijnen als in 1992, maar dan versterkt: er zijn nieuwe prijsverlagingen voorzien voor de 
graangewassen (-20%) en voor rundvlees (-30%), die gedeeltelijk worden gecompenseerd 
door een verhoging van de rechtstreekse steun. 

Voor de zuivelproducten zouden de interventieprijzen van boter en magere
melkpoeder met 15% worden verminderd en zou het stelsel van rechtstreekse steun worden 
uitgebreid tot de melkproducenten. 

Bovendien zou er een groter belang worden gehecht aan de milieumaatregelen en de 
instrumenten voor het plattelandsbeleid. 

In bijlage I vindt men een gedetailleerde vergelijking tussen de voorstellen en het 
huidige stelsel. 
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3.3.2 Verwachte weerslag 

3.3.2.1 Qp EUROPEES VLAK 

WEERSLAG OP DE EUROPESE BEGROTING 

Hier wordt alleen de weerslag beschouwd die de voorstellen zouden hebben op de 
uitgaven van het EOGFL-Garantie. De andere uitgaven van het landbouwbeleid van de EU, 
die veel minder omvangrijk zijn, worden gefinancierd door het EOGFL-Oriëntatie. Het gaat 
hier om een structuurfonds dat, alleen of gezamenlijk met andere structuurfondsen, steun 
verleent in het kader van de doelstellingen 1, Sa en Sb en in dat van de communautaire 
initiatieven. 

De Commissie heeft in een onder de betrokken technici ruim verspreid document (92) 
de financiële weerslag geraamd die de voorstellen van maart 1998 zouden hebben op de 
uitgaven ten laste van het EOGFL-Garantie. De globale resultaten van die raming zijn te 
vinden in de tabellen 2 tot 4. Het loont echter de moeite de onderliggende hypothesen inzake 
hoeveelheden en prijzen te onderzoeken. Zij zullen verderop worden verduidelijkt (93). 

92 Commission Européenne, Evaluation de l'incidence financière des propositions de la Commission relative à la 
réforme de la politique agricole commune. Agenda 2000. 2000-2006, Bruxelles, 1998. 

93 Als bijkomende informatie worden de prognoses van de OESO weergegeven. Die zijn te vinden in bijlage 11; zij 
houden geen rekening met de hervormingsvoorstellen van Agenda 2000. 
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Tabel2 
Raming van de totale uitgaven ten laste van het EOGFL - 2000-2006 (Status-quo) 

(in miljoenen ecus) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Akkerbouw 17.940 18.070 18.240 18.450 18.690 18.960 19.280 
Suiker 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 
Olijfolie 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 
Hardvoer 390 390 390 390 390 390 390 
Textielplanten 850 850 850 850 850 850 850 
Fruit en groenten 1.940 1.930 1.910 1.910 1.910 1.890 1.890 
Wijn 800 800 800 800 800 800 800 
Tabak 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Andere plantaardige producten en 
sectoren 430 430 430 430 430 430 430 
Melk en zuivelproducten 2.780 2.770 2.770 2.740 2.710 2.680 2.650 
Rundvlees 4.700 4.930 5.780 6.480 6.130 5.940 5.940 
Schapen- en geitenvlees 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 
Varkensvlees 190 190 190 190 190 190 190 
Eieren en pluimvee 100 100 100 100 100 100 100 
Andere steunmaatregelen ten 
gunste van dierlijke producten 130 130 130 130 130 130 130 
Voortbrengst van de visserij 50 70 70 70 70 70 40 
Restituties producten buiten 475 415 415 415 415 415 415 
bijlage 11 
Steun voedingssector 380 380 380 380 380 380 380 
Controlemaatregelen 50 50 50 50 50 50 50 
Aanzuivering van de rekeningen 
Afzetbevordering 100 100 100 100 100 100 100 
Totaal 38.365 38.665 39.665 40.545 40.405 40.435 40.695 
Begeleidende maatregelen 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 

Totaal 40.985 41.285 42.285 43.165 43.025 43.055 43.315 

Totaal « huidig » GLB 40.985 41.285 42.285 43.165 43.025 43.055 43.315 

Herzien richtsnoer EU-15 46.940 48.750 50.630 52.600 54.650 56.790 59.020 
Marge 5.955 7.465 8.345 9.435 11.625 13.735 15.705 

Bron : Europese Commissie. 
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Tabel3 
Financiële weerslag van de hervorming 2000-2006 

(in miljoenen ecus) 
2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 

Akkerbouw -1.090 1.0SO 930 770 S60 300 -30 
Suiker 0 0 0 0 0 0 0 
Olijfolie 0 0 0 0 0 0 0 
Hardvoer 0 0 0 0 0 0 0 
Textielplanten 0 0 0 0 0 0 0 
Fruit en groenten 0 0 0 0 0 0 0 
Wijn 0 0 0 0 0 0 0 
Tabak 0 0 0 0 0 0 0 
Andere plantaardige producten en 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
sectoren 
Melk en zuivelproducten 0 410 860 1.320 1.790 1.840 1.900 
Rundvlees 0 800 1.340 1.7SO 1.830 1.960 1.990 
Schapen- en geitenvlees 0 0 0 0 0 0 0 
Varkensvlees 0 -1SO -1SO -1SO -1SO -1SO -1SO 
Eieren en pluimvee 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
Andere steunmaatregelen ten gunste 
van dierlijke producten 0 -10 -20 -30 -30 -30 -30 
Voortbrengst van de visserij 0 0 0 0 0 0 0 
Restituties producten buiten 0 -7S -8S -10S -12S -12S -12S 
bijlage 11 
Steun voedingssector 0 -30 -SO -70 -80 -80 -80 
Controleacties 0 0 0 0 0 0 0 
Aanzuivering van de rekeningen 0 0 0 0 0 0 0 
Afzetbevordering 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal -1.090 1.88S 2.71S 3.38S 3.68S 3.60S 3.36S 
Begeleidende maatregelen 180 180 180 180 180 180 180 

Totaal -910 2.06S 2.89S 3.S6S 3.86S 3.78S 3.S4S 

Weerslag van de plafonnering van de 
individuele steun 0 -2SO -32S -400 -400 -400 -400 

Totaal « huidig » GLB -910 1.81S 2.S70 3.16S 3.46S 3.38S 3.14S 

Nieuwe maatregelen ten laste van het 
EOGFL-Garantie 
Veterinaire maatregelen 100 100 100 100 100 100 100 
Structurele maatregelen 
- Compenserende steun 

probleemgebieden 7SO 770 790 810 830 8SO 870 
- Maatregelen « type Sa >> buiten 

doelstelling I 64S 660 670 680 690 700 710 
waarvan visserij 12S 130 130 130 140 140 140 
- Maatregelen « type Sb >> buiten 

doelstelling I sso S60 S70 S80 S90 600 610 

Totaal 1.94S 1.990 2.030 2.070 2.110 2.1SO 2.190 

Uitbreiding 
« Pretoetredingssteun >> S30 S40 sso S60 S70 S90 600 

ALGEMEEN TOTAAL EU-1S 1.66S 4.44S S.2SO S.89S 6.24S 6.22S 6.03S 
Uitbreiding 
- Marktsteun GLB 1.100 1.200 1.200 1.300 1.400 
- Maatregelen plattelandsontwikke-

ling, begeleidende maatregelen 600 1.000 l.SOO 2.000 2.SOO 

Totaal 1.700 2.200 2.700 3.300 3.900 

ALGEMEEN TOTAAL EU-21 6.9SO 8.09S 8.94S 9.S2S 9.93S 

Bron : Europese Commissie. 
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Tabel4 
Raming van de globale uitgaven ten laste van het EOGFL - 2000-2006 (na hervorming) 

(in miljoenen ecus) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Akkerbouw 16.8SO 19.120 19.170 19.220 19.250 19.260 19.2SO 
Suiker 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 
Olijfolie 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 
Hardvoer 390 390 390 390 390 390 390 
Textielplanten 8SO 8SO 8SO 8SO 8SO 8SO 8SO 
Fruit en groenten 1.940 1.930 1.910 1.910 1.910 1.890 1.890 
Wijn 800 800 800 800 800 800 800 
Tabak 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Andere plantaardige producten en 
sectoren 430 420 420 420 420 420 420 
Melk en zuivelproducten 2.780 3.180 3.630 4.060 4.SOO 4.S20 4.SSO 
Rundvlees 4.700 S.730 7.120 8.230 7.960 7.900 7.930 
Schapen- en geitenvlees 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 
Varkensvlees 190 40 40 40 40 40 40 
Eieren en pluimvee 100 0 0 0 0 0 0 
Andere steunmaatregelen ten gunste 
van dierlijke producten 130 120 110 110 100 100 100 
Voortbrengst van de visserij so 70 70 70 70 70 40 
Restituties producten buiten bijlage 47S 340 330 310 290 290 290 
11 
Steun voedingssector 380 3SO 330 310 300 300 300 
Controlemaatregelen so so so so so so so 
Aanzuivering van de rekeningen 
Afzetbevordering 100 100 100 100 100 100 100 

Totaal 37.27S 40.SSO 42.380 43.930 44.090 44.040 44.060 

Begeleidende maatregelen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
Totaal 40.07S 43.3SO 4S.I80 46.730 46.890 46.840 46.860 
Weerslag van de plafonnering van 
de individuele betalingen 0 -2SO -32S -400 -400 -400 -400 

Totaal << huidig >> GLB 40.07S 43.100 44.8SS 46.330 46.490 46.440 46.460 
Nieuwe maatregelen ten laste van 
het EOGFL-Garantie 
Veterinaire maatregelen 100 100 100 100 100 100 100 
Structurele maatregelen 
Compenserende steun 
probleemgebieden 7SO 770 790 810 830 850 870 
Maatregelen << type Sa >>buiten 
doelstelling I 64S 660 670 680 690 700 710 
waarvan visserij 12S 130 130 130 140 140 140 
Maatregelen « type Sb >>buiten 
doelstelling I sso S60 S70 S80 S90 600 610 

Totaal 1.94S 1.990 2.030 2.070 2.110 2.1SO 2.190 
Uitbreiding 
Pretoetredingssteun S30 S40 sso S60 S70 S90 600 

ALGEMEEN TOTAAL EU-IS 42.6SO 4S.730 47.S3S 49.060 49.270 49.280 49.3SO 

HERZIENE RICHTLIJN EU-IS 46.940 48.7SO S0.630 S2.600 S4.6SO S6.790 S9.020 

MARGE EU-IS 4.290 3.020 3.095 3.S40 S.380 7.S10 9.670 

Uitbreiding 
Marktsteun GLB 1.100 1.200 1.200 1.300 1.400 
Maatregelen plattelandsontwikke-
ling, begeleidende maatregelen 600 1.000 l.SOO 2.000 2.SOO 

Totaal EU-6 1.700 2.200 2.700 3.300 3.900 

ALGEMEEN TOTAAL EU-21 49.23S Sl.260 Sl.970 S2.580 S3.2SO 

HERZIENE RICHTLIJN EU-21 S0.940 52.990 SS.120 S7.3SO S9.680 
MARGE EU-21 1.705 1.730 3.1SO 4.770 6.430 

Bron: Europese Commissie. 
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Afzonderlijke sectoren 

De voornaamste hypothesen van de simulatie bij ongewijzigd beleid hebben 
betrekking op de akkerbouw. Het braakleggingspercentage blijft behouden op 17,5% 
gedurende de hele periode 2000-2005. De graanopbrengst per hectare wordt verondersteld te 
zullen stijgen van 5,40 ton/ha in 1999 tot 5,89 ton/ha in 2005. De totale brutograanproductie 
zou 214 miljoen ton bedragen in 2005 (tegen 195 miljoen ton in 1999). Over de hele periode 
worden dezelfde gemiddelde wereldmarktprijzen toegepast : 145 $/ton voor tarwe, 113 $/ton 
voor veevoedergewassen en 260 $/ton voor oliehoudende zaden (94). De uitvoer blijft 
behouden op het niveau van de door de GA TT vastgelegde bovengrenzen. Het eindvolume 
van de in de loop van die zes jaren gevormde interventievoorraden zou 72,5 miljoen ton 
belopen in 2005. 

Als gevolg van de hervorming (braakleggingspercentage teruggebracht tot 0%), zou de 
graanproductie jaarlijks met ongeveer 18 miljoen ton toenemen, met name met 10 miljoen ton 
voor tarwe en met 8 miljoen ton voor veevoedergewassen. 

Rekening houdend met de voorgestelde verlaging van de interventieprijs, acht de 
Commissie het mogelijk dat er tarwe zal worden uitgevoerd zonder dat er uitvoerrestituties 
moeten betaald worden. Aangezien het om niet-gesubsidieerde uitvoer zou gaan, zou de door 
de GATT opgelegde grens van 14,4 miljoen ton niet meer van toepassing zijn, waardoor de 
Commissie een jaarlijkse uitvoer van 30 miljoen ton kan voorzien. Wat de 
veevoedergewassen betreft, zou de uitvoer binnen de door de GA TT opgelegde bovengrenzen 
moeten blijven (10,8 miljoen ton), daar het niveau van de wereldmarktprijs het behoud van de 
uitvoerrestituties zou vereisen. De hervorming zou het dus mogelijk maken de 
interventievoorraad van graangewassen in 2005 te beperken tot iets minder dan 25 miljoen 
ton. 

De besparingen die aldus verwezenlijkt worden op het gebied van de interventies en 
van de uitvoerrestituties zouden echter grotendeels worden tenietgedaan door de verhoging 
van de compenserende steun. In totaal zou de besparing ten hoogste 30 miljoen ecu bedragen 
in 2005. 

Inzake rundvlees zou de prijsverlaging geleidelijkaan leiden enerzijds tot een 
verhoging van het verbruik met ongeveer 200.000 ton per jaar, en anderzijds tot de 
ontwikkeling van nieuwe uitvoermarkten zonder restituties, waarvan het volume stapsgewijs 
zou oplopen tot 200.000 ton per jaar. De interventievoorraad zou bijgevolg in 2006 moeten 
zijn verdwenen, terwijl hij 1,6 miljoen ton zou bedragen als de huidige toestand behouden 
blijft. 

Volgens de raming zou het niveau van de uitvoerrestituties dalen met een bedrag dat 
gelijk is aan dat van de prijsverlaging. Voor de berekening van de uitvoerrestituties werd een 
theoretische wereldmarktprijs van 1.800 ecu/ton in aanmerking genomen. 

De hervorming zou een bijkomende begratingskost van 1.990 miljoen ecu met zich 
meebrengen, die vooral te wijten zou zijn aan de betaling van rechtstreekse steun. 

94 De in aanmerking genomen omrekeningskoers is 0,87 ecu voor 1 dollar. 
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Wat de melk en de zuivelproducten betreft tenslotte, zou de weerslag in tegengestelde 
zin van enerzijds de prijsverlaging en anderzijds de quotaverhoging, per saldo een verhoging 
van de productie en van het verbruik teweegbrengen. Bovendien wordt er van de 
prijsverlaging verwacht dat ze tot een verhoging van de kaasuitvoer zonder restituties zou 
leiden alsook tot een proportionele vermindering van de steun ten gunste van de afzet in de 
Gemeenschap van boter en melkpoeder. Naar verwachting zullen de interventievoorraden van 
boter en melkpoeder respectievelijk in 2001 en 2005 zijn afgebouwd. Zonder de hervorming 
kan er verwacht worden dat het volume van de interventievoorraden van melkpoeder 200.000 
ton zal bedragen in 2006. Die berekening steunt op een geraamde wereldmarktprijs van 1.600 
$/ton (1.390 ecu/ton) voor boter en van 1.950 $/ton (1. 700 ecu/ton) voor melkpoeder. 

Het invoeren van de rechtstreekse steun voor melkkoeien brengt een bijkomende 
begratingskost met zich mee. Voor 2006 worden de totale op het hoofdstuk « melk » aan te 
rekenen kosten op 4.550 miljoen ecu geraamd. De totale budgettaire weerslag van de 
hervorming van de zuivelsector wordt op + 1.900 miljoen ecu geraamd in 2006. 

Tabel 5 laat zien in welke mate de hervorming enerzijds de uitgaven van het EOGFL
Garantie in die drie sectoren zou verhogen en anderzijds ook de verdeling van die uitgaven 
tussen interventies, restituties en rechtstreekse steun zou wijzigen (ten gunste van 
laatstgenoemde). Beide evoluties hangen trouwens nauw samen. Ook al compenseert de 
verhoging van de rechtstreekse steun maar gedeeltelijk de weerslag van de prijsverlaging op 
het inkomen, toch veroorzaakt ze een verschuiving van de kost van de landbouwsteun van de 
consument naar de communautaire begroting (95). 

95 Sommige waarnemers hebben natuurlijk hun verwondering geuit over het feit dat een liberaliseringsbeleid tot een 
bijkomende begratingskost kan leiden. 
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TabelS 
Weerslag van de hervorming op de uitgaven van het EOGFL-Garantie 

Bij ongewijzigd beleid Agenda 2000 
2005 2005 

mln ECU % mln ECU % 
Akkerbouwgewassen 
Marktondersteuning 1.319 7,0% 704 3,7% 
Restituties 723 3,8% 69 0,4% 
Rechtstreekse steun (per hectare) 16.457 86,8% 18.009 93,5% 
Andere 462 2,4% 470 2,4% 

TOTAAL 18.961 100,0% 19.252 100,0% 

Rundvlees 
Marktondersteuning 1.009 17,0% 29 0,4% 
Restituties 806 13,6% 124 1,6% 
Rechtstreekse steun (premies) 4.026 67,8% 7.530 95,3% 
Andere 99 1,7% 215 2,7% 

TOTAAL 5.940 100,0% 7.898 100,0% 

Melk en zuivelproducten 
Marktondersteuning 1.547 57,7% 985 21,8% 
Restituties 1.478 55,2% 821 18,1% 
Rechtstreekse steun (premies) 0 0,0% 2.937 64,9% 
Andere -346 -12,9% -219 -4,8% 

TOTAAL 2.679 100,0% 4.524 100,0% 

Totaal bovengenoemde sectoren 
Marktondersteuning 3.875 14,1% 1. 718 5,4% 
Restituties 3.007 10,9% 1.014 3,2% 
Rechtstreekse steun 20.483 74,3% 28.476 89,9% 
Andere 215 0,8% 466 1,5% 

TOTAAL 27.580 100,0% 31.674 100,0% 

Bron: Eigen berekeningen, steunend op de cijfers uit de « Evaluation de I'incidence financière des 
propositions de Ia Commission relatives à Ia réforme de Ia politique agricole commune. Agenda 
2000. 2000-2006 », Europese Commissie, 1998. 

De weerslag van de hervorming op de verdeling van de rechtstreekse steun onder de 
verschillende lidstaten is weergegeven in de volgende tabel, waarin de in Agenda 2000 
voorziene verdeling voor het jaar 2006 vergeleken wordt met de toestand in 1999. 
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Tabe/6 
Verdeling van de rechtstreekse steun over de lidstaten (in % van het totaal) 

Agenda 2000 
1999 2006 

B 1,1 1, 7 
DK 2,9 3,0 
D 15,2 17,4 

GR 7,9 6,3 
E 14,3 12,3 
F 23,9 23,7 

IRL 2,3 2,9 
I 12,6 12,2 
L 0,1 0,1 

NL 1,3 2,6 
A 1,7 2,0 
p 1,5 1,5 

FIN 1,0 1,2 
s 1,9 2,0 

UK 12,3 11,0 

EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, Verslag van de 
Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen, in : Bulletin van de Europese 
Unie, Supplement 2/98, Bijlage 5, p. 84. 

Plattelandsontwikkeling 

Dat de uitgaven van het EOGFL-Garantie stijgen, hangt ook samen met de voorziene 
ontwikkeling van de begeleidende maatregelen (milieumaatregelen in de landbouw, 
vervroegde uittreding en bebossing) die door de hervorming van 1992 werden ingesteld en 
onmiddellijk (ondanks hun structurele aard) ten laste komen van het EOGFL-Garantie. De 
uitgaven zouden 2.800 miljoen ecu bedragen, tegenover 2.620 miljoen ecu bij ongewijzigd 
beleid. Die verhoging is het gevolg van de voorziene verstrenging van de milieumaatregelen 
in de landbouw. 

De begroting van het EOGFL-Garantie zou tenslotte ook belast worden met bepaalde 
uitgaven waarvoor nu het EOGFL-Oriëntatie instaat. Het gaat enerzijds om de veterinaire 
maatregelen (100 miljoen ecu per jaar) en diverse structurele maatregelen, met name de 
steunregeling ten gunste van de probleemgebieden, de nu onder doelstelling Sa en Sb in alle 
zones buiten doelstelling 1 vallende maatregelen voor plattelandsontwikkeling, en anderzijds 
om maatregelen betreffende de visserijsector. Het voorziene jaarlijkse totaalbedrag schommelt 
tussen 1. 94S miljoen ecu in het jaar 2000 en 2.190 miljoen ecu in 2006 (96). 

Die overdracht, die een gewone verschuiving lijkt te zijn, is ongetwijfeld gegrond op 
het feit dat de uitgaven van het EOGFL-Garantie de enige zijn die begrensd zijn door de 
maxima aangegeven in het richtsnoer. Het deel van de uitgaven voor landbouwbeleid en 
plattelandsontwikkeling dat beïnvloed wordt door die automatische beperking, wordt dus eens 
te meer vergroot. 

96 Zouden dus ten laste van het EOGFL-Oriëntatie blijven : de interventies in het kader van de huidige doelstelling 1 
en die in het kader van het enig overblijvende communautaire initiatief inzake plattelandsontwikkel ing. 
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ANDERE IMPACTSTUDIES 

De Commissie heeft in oktober 1998 de resultaten gepubliceerd van werkzaamheden 
die zijzelf, Eurostat en diverse universitaire onderzoekscentra hebben verwezenlijkt om een 
beter inzicht te verkrijgen in de mogelijke gevolgen van de GLB-hervormingsvoorstellen (97). 

Daarin vindt men een tweede scenario voor Agenda 2000, waarin de verlaging van de 
institutionele prijzen maar gedeeltelijk doorwerkt in de producentenprijzen (in een verhouding 
gaande van de helft tot tweederde). Behalve de raming van de budgettaire weerslag van de 
hervorming, vindt men in die publicatie ook de gevolgen ervan op het landbouwinkomen en 
op de economie in het algemeen. 

Men kan er twee scenario's bij ongewijzigd beleid in onderkennen, naargelang de 
wereldmarktprijzen gunstig of minder gunstig evolueren. Daaruit blijkt dat de budgettaire 
kosten van de GLB-hervorming tegen het jaar 2005 tussen 3,4 en 4,2 miljard ecu zou 
bedragen, die men kan vergelijken met de in tabel 3 vermelde 3.385 miljoen ecu van de 
weerslag van de « huidige » GLB-hervorming. Dat bevestigt dus dat de uitgaven van het 
EOGFL-Garantie relatief weinig gevoelig zijn voor de externe omstandigheden, wat trouwens 
begrijpelijk is, gezien het overwicht van de rechtstreekse steun in die uitgaven. 

Weerslag op het landbouwinkomen 

Het totale reële landbouwinkomen berekend aan de hand van de netto toegevoegde 
waarde tegen factorkosten (waarin de rechtstreekse steun is meegerekend) zou tegen het jaar 
2005 met 2% tot 8% verminderen ten opzichte van het scenario bij ongewijzigd beleid (98), 

dat zelf, al naar gelang van het gebruikte model, -10% of + 3% verschilt van het gemiddelde 
van 1992-1996. Toch zou de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten per arbeidseenheid, 
uitgedrukt in reële termen, tussen 22% en 34% hoger liggen dan het niveau van 1992-1996 als 
men rekening houdt met de autonome vermindering van het aantal arbeidskrachten in de 
landbouw, die, zowel in het referentiescenario als in de scenario's van Agenda 2000, geraamd 
wordt op 2,2% tot 3,7% per jaar. Globaal zou de sterke stijging van de arbeidsproductiviteit in 
de landbouw dus de weerslag van de hervorming op het landbouwinkomen meer dan 
compenseren. 

97 European Commission, CAP Reform Proposals Impact Analyses, Directorale-General for Agriculture (DG VI), 
October 1998, 132 p. 

98 In een in mei 1998 door het Franse Ministerie van landbouw en visserij gepubliceerde studie, komen BLANC et al. 
tot ongeveer dezelfde conclusie. Redenerend op basis van de economische rekeningen van de landbouw (in de 
verscheidene landen) hebben ze een raming gemaakt van de bruto mechanische impact van de hervorming, d.i. 
vóór alle optimale aanpassingen van de productiestelsels. De referentietoestand veronderstelt een verplichte 
braaklegging van 15%. Naargelang de marktprijzen meer of minder zullen dalen als reactie op de daling van de 
interventieprijzen, zou de vermindering van het netto-inkomen van het familiale landbouwbedrijf gemiddeld tussen 
2% en 7% liggen voor het geheel van de EU. Bijna drievierde van die vermindering zou te wijten zijn aan de 
productie in de veesector. Ter herinnering: het netto-inkomen van een landbouwfamilie is gelijk aan de netto 
toegevoegde waarde tegen factorkosten min de landpacht, de renten en de lonen van het bezoldigd personeel. 
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Weerslag op de economie in het algemeen 

De voorgestelde GLB-hervorming zou het mogelijk maken dat de economie in het 
algemeen en de consument in het bijzonder van de voordelen zouden genieten van een betere 
integratie van de Europese landbouw in de internationale handel. Meer concreet tonen de op 
het model QUEST II van de Commissie uitgevoerde simulaties aan dat de GLB-hervorming, 
door de verlaging van de consumptieprijzen die ze met zich meebrengt, een positieve 
weerslag heeft op belangrijke macro-economische variabelen zoals de private consumptie, het 
BBP en de werkgelegenheid. 

De verlaging van de prijzen van de landbouwproducten zou leiden tot een verlaging 
van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze verlaging zou tegen het jaar 2005 tussen 
0,3% en 0,45% bedragen (en daarna op dat niveau blijven), in functie van de manier waarop 
de daling van de institutionele prijzen zou doorwerken in de marktprijzen. In de hier volgende 
tabel kan men aflezen welke de weerslag van die verlaging zal zijn in 2005 en in 2030. 
Naargelang de daling van de kleinhandelsprijzen volledig (scenario 1) of slechts voor 50% 
(scenario 2) zal afgewenteld worden op de lonen, zal de weerslag op de consumptie gepaard 
gaan met een min of meer belangrijke reactie op het vlak van het aanbod, en alleen al die 
reactie kan een langdurige invloed op de productie verzekeren. 

Tabe/7 
Macro-economische weerslag van de GLB-hervorming in 2005 en 2030 

(in % verschil ten opzichte van het referentiescenario) 

Scenario 1 Scenario 2 
2005 2030 2005 

Private consumptie 0,4- 0,6 0,4-0,7 0,3- 0,4 
BBP 0,1-0,2 0,3- 0,4 0,1 
Werkgelegenheid 0,1-0,2 0,2- 0,4 0,1 

2030 
0,3- 0,5 
0,1 - 0,2 

0,1 

Bron : European Commission, CAP Refonn Proposals Impact Analyses, Directorate-General for 
Agriculture (DG VI), October 1998, pp. 124-127. 

3.3.2.2 WEERSLAG VOOR BELGIË 

BEGROTINGSASPECTEN 

In België betreft de voorgestelde hervorming a priori zowel de federale begroting als 
de gewestbegrotingen. De zogenaamde Sint-Michielsakkoorden hebben de landbouw immers 
gedeeltelijk geregionaliseerd. De Gewesten zijn nu bevoegd voor de afzetbevordering inzake 
land- en tuinbouwproducten, voor het Landbouwinvesteringsfonds, voor de landbouwsteun in 
probleemgebieden en voor de plattelandsontwikkeling. Wij zullen nu achtereenvolgens de 
maatregelen in ogenschouw nemen die door het EOGFL-Garantie en door het EOGFL
Oriëntatie gefinancierd worden, en wij zullen een onderscheid maken naargelang zij de 
federale begroting of de gewestbegrotingen betreffen. 
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Tabel8 
Belgische uitgaven ten laste van het EOGFL in 1997 

(in miljoenen franken) 

EOGFL-Garantie 
Restituties 
« Klassieke» marktondersteuning (1) 

Compenserende steunmaatregelen (2) 
Begeleidende maatregelen 
Andere 
Totaal EOGFL-Garantie 

EOGFL-Oriëntatie 
Doelstelling 1 
Doelstelling Sa 
Doelstelling Sb 
Overgangsmaatregelen 
Programma's op communautair initiatief 
Totaal EOGFL-Oriëntatie 

Totaal EOGFL 

In % van het BBP 

20.36S 
8.793 
9.71S 

2S6 
12S 

39.2S3 

0 
919 

9S 
43 
67 

1.124 

40.377 

O,S% 
(1) Deze rubriek bevat de uitgaven i.v.m. opslagkosten, de aan het uit-de-markt-nemen verbonden 

kosten, de kosten i.v.m. oriënteringspremies en steun ten behoeve van productie, verwerking en 
afzet van het « klassieke » type. 

(2) 
Bron: 

Steunmaatregelen ingesteld door de in 1992 overeengekomen GLB-hervorming. 
Eigen berekeningen steunend op de Verslagen 1997 van het EOGFL-Garantie en EOGFL
Oriëntatie. 

Voor de door het EOGFL-Garantie gefinancierde maatregelen, is de weerslag van de 
hervorming op de federale begroting uiteraard zeer beperkt. De Federale Overheid beperkt 
zich hoofdzakelijk tot het prefinancieren van de uitgaven van het EOGFL-Garantie in België, 
en dat via bepaalde uitbetalingsinstellingen zoals het Interventie- en Restitutiebureau. Het gaat 
hier om uitgaven voor uitvoerrestituties, voor marktsteun en voor rechtstreekse steun aan de 
landbouwers. 

Herinneren we er terloops aan dat de Belgische uitgaven van het EOGFL-Garantie niet 
uitsluitend betrekking hebben op producten van Belgische oorsprong. De invoer vanuit andere 
lidstaten van landbouwproducten die bestemd zijn voor verwerking in de Belgische industrie, 
maar ook de uitvoer, via Belgische havens, van landbouwproducten van de andere lidstaten, 
geven aanleiding tot een verschuiving van bepaalde uitgaven (vooral restituties) naar België. 
Aldus zijn er op de 39,3 miljard frank Belgische uitgaven van het EOGFL-Garantie bij raming 
30 miljard die strikt genomen betrekking hebben op de Belgische landbouwsector. Dat feit 
mag niet uit het oog verloren worden wanneer men tracht de positieve netto financiële positie 
van België ten opzichte van de EU te evalueren. 

De weerslag van Agenda 2000 op de Belgische uitgaven van het EOGFL-Garantie zou 
belangrijk zijn, niet in termen van globaal volume (op 36 miljard geraamd, na hervorming) 
maar in termen van verdeling, daar de directe betalingen zouden stijgen tot 20 miljard, 
tegenover 9,7 miljard in 1997. 

Buiten de prefinanciering in strikte zin zijn er ook enkele door het EOGFL-Garantie 
gefinancierde maatregelen die niet alleen geprefinancierd maar ook gecofinancierd worden 
door de federale begroting, in een verhouding gaande van 25% tot 75%. Het gaat hier om de 
volgende maatregelen : 
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Tabe/9 
Op de federale begroting van 1998 ingeschreven kredieten voor door het EOGFL-Garantie 

gecofinancierde maatregelen 

Begeleidende maatregelen van de hervorming van 1992 

- milieubeleid in de landbouw 
- bebossing 
- vervroegde uittreding 

Programma van steun voor het landbouwinkomen 

61,8 
9,2 
5,6 

76,6 
122,7 

(in miljoenen franken) 

Ook de gewestbegrotingen nemen deel aan de financiering van bepaalde begeleidende 
maatregelen (milieubeleid in de landbouw en bebossing), voor een jaarlijks totaalbedrag van 
ongeveer 70 miljoen. Die maatregelen worden ten belope van 50% of van 75% (zone 
doelstelling 1) gecofinancierd door het EOGFL-Garantie. 

Er werd hierboven reeds vermeld dat Agenda 2000 een versterking van de maatregelen 
inzake milieubeleid in de landbouw voorzag, zodat het bedrag bestemd voor de begeleidende 
maatregelen met ingang van het jaar 2000 van 2.620 miljoen ecu zou gebracht worden op 
2.800 miljoen ecu. Rekening gehouden met de zeer lage bedragen van de daarmee 
overeenkomende Belgische financiering (in totaal ongeveer 150 miljoen), zal die versterking 
de Belgische begrotingen slechts weinig beïnvloeden, tenzij de cofinancieringspercentages 
gevoelig verhoogd worden. 

Het EOGFL-Oriëntatie cofinanciert maatregelen die op de federale begroting worden 
aangerekend. In 1997 bedroegen de financieringen respectievelijk 446 miljoen frank en 
1.275 miljoen frank. Voor het grootste deel dekten die bedragen de lasten van rentesubsidies 
inzake investerings- en vestigingssteun. Aangezien het Landbouwinvesteringsfonds in 1993 
werd geregionaliseerd, gaat het hier alleen nog om lasten uit het verleden. De enige denkbare 
weerslag van Agenda 2000 heeft betrekking op de uitoefening van de gedeeltelijke waarborg 
die de Staat verleent (in de begroting 1998 werd daarvoor 377,6 miljoen voorzien), voor het 
geval dat de hervorming een duidelijke vermeerdering van het aantal faillissementen bij de 
begunstigden zou teweegbrengen. 

De Gewesten van hun kant financieren een hele reeks door het EOGFL-Oriëntatie 
gecofinancierde steunmaatregelen op de volgende gebieden: investeringen in 
landbouwbedrijven, vestiging van jonge landbouwers, opleiding, investeringen voor 
verwerking en afzet, bosbouw, aanpassing en reconversie van de landbouw in het kader van 
de plattelandsontwikkeling. In 1997 was dat in totaal goed voor meer dan 2 miljard frank. 
Daarbij kwam dan nog de deelname van het EOGFL-Oriëntatie ten belope van ongeveer 650 
miljoen frank (99). 

99 Hier valt op te merken dat het EOGFL-Oriëntatie in 1997 de betalingen voor doelstelling 1 in Henegouwen nog 
niet had verricht. 
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Zoals reeds vermeld, zouden die maatregelen voor het grootste gedeelte (in feite 
allemaal, behalve die voor doelstelling 1 en die welke genomen worden in het kader van 
communautaire initiatieven) overgenomen worden door het EOGFL-Garantie. Tegelijkertijd, 
en dat is het wat ons aanbelangt, zal « de begratingsenvelop die aan de lidstaten wordt 
toegekend in het kader van de plattelandsontwikkeling door de Commissie worden 
vastgelegd». Met andere woorden, de globale enveloppe (ongeveer 1,8 miljard ecu in 1997), 
waarvan men weet dat ze niet veel zou evolueren (van 1.945 miljoen ecu in 2000 tot 
2.190 miljoen ecu in 2006), zou op een andere manier verdeeld kunnen worden onder de 
lidstaten. Daar de « objectieve » criteria die ten grondslag zullen liggen van die verdeling nog 
niet gekend zijn, is het onmogelijk te zeggen op welk financieringsbedrag België zal kunnen 
rekenen. 

Uit dat alles blijkt dat de weerslag van Agenda 2000 op de Belgische begrotingen zeer 
beperkt zou blijven. En de «nationale enveloppes », bestemd voor de financiering van een 
gedeelte van de compenserende rechtstreekse steun (zie Bijlage I), zouden daar geen 
verandering in brengen. In tegenstelling met wat hun naam doet denken, gaat het om volledig 
communautaire kredieten; zij zouden alleen maar ter beschikking gesteld worden van de 
lidstaten die, binnen bepaalde grenzen, de toekenningscriteria ervan zouden kunnen 
vastleggen. 

Een in oktober jongstleden door de Europese Commissie (100) uitgebracht voorstel 
gaat veel verder. Om het evenwicht te herstellen tussen de nettobijdragen van de lidstaten, zou 
een gedeelte (25% bijvoorbeeld) van de rechtstreekse steun aan de landbouwers ten laste 
worden gelegd van de nationale Schatkisten. Zoals reeds vermeld zou de hervorming voor 
België de rechtstreekse steun op 20 miljard frank brengen, tegenover ongeveer tien miljard nu. 
De begratingslast zou dus met een bedrag dat overeenstemt met 25% van de steun van 2,5 
miljard tot 5 miljard frank stijgen, hetgeen een goed idee geeft van de bedragen die hier in het 
spel zijn. Dat voorstel heeft een uitgebreide discussie teweeggebracht, waarin de volgende 
argumenten naar voren werden gebracht. 

De tegenstanders van de formule beschouwen het, in tegenstelling tot de openlijke 
bedoeling van de Commissie, als een «sluipende hernationalisatie » van het GLB, die ingaat 
tegen de constructie van Europa en het einde aankondigt van de financiële solidariteit tussen 
de lidstaten. Zij benadrukken de mogelijke concurrentieverstoringen tussen lidstaten als 
gevolg van het niveau van de aan de producenten toegekende steun. Deze formule zou de 
begratingsuitgaven doen toenemen en de budgettaire autonomie van de lidstaten aantasten ; 
wat België betreft, zou zij een bijkomend onderwerp kunnen zijn van communautaire 
spanningen (lol). 

De voorstanders van het voorstel vestigen er de aandacht op dat de cofinanciering de 
facto reeds bestaat, waardoor het debat herleid wordt tot een herdefiniëren van de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de Europese Gemeenschap en de lidstaten. Sommigen halen als 
argument aan dat in het voorstel van de Commissie de landbouwreglementering een 
communautaire bevoegdheid zou blijven. Anderen vinden dat de lidstaten zelf het best weten 
welke beslissingen er genomen moeten worden inzake de verdeling van de inkomenssteun. Zij 
vinden dat het subsidiariteitsbeginsel hier dus zou moeten gelden. 

100 EUROPESE COMMISSIE, Agenda 2000, Financiering van de Europese Unie, pp. 36-38. 
101 41,6% van de in 1998 aan België toegekende compenserende directe steun gaat namelijk naar Vlaanderen en 

58,1% naar Wallonië(« Pinxten tegen hernationalisering landbouwuitgaven »,De Financieel-Economische Tijd 
van 30 oktober 1998). 
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WEERSLAG OP HET LANDBOUWINKOMEN 

Het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) heeft op zijn steekproef van 
landbouwboekhoudingen de weerslag gesimuleerd van de in maart 1998 door de Commissie 
voorgestelde hervorming van het GLB op het landbouwinkomen van de Belgische 
landbouwbedrijven (exclusief de tuinbouwbedrijven). De berekeningen werden uitgevoerd 
ceteris paribus, in die zin dat zij uitgaan van de hypothese dat noch de gedragingen van de 
landbouwers noch de structuur van hun bedrijf veranderen ten opzichte van het als basis 
genomen boekjaar 1995-1996 (met een braakleggingspercentage van 5%). Alleen de 
mechanische weerslag van het geheel van de vermelde maatregelen wordt dus gemeten. In dit 
kader bedraagt de gemiddelde inkomensverlaging (loz) per bedrijf ongeveer 10 tot 15%. 
Aangezien echter de hervorming vooral de rundvleessector en de melkproductie treft, is de 
weerslag twee keer groter in Wallonië dan in Vlaanderen. Het door de hervorming van 1992 
veroorzaakte inkomensverlies, dat ex ante berekend was door het CLE volgens dezelfde 
methode, was bij vergelijking twee keer kleiner. 

Men vindt dezelfde orden van grootte terug in de besluiten van een evaluatie 
uitgevoerd op basis van de economische rekeningen van de Belgische landbouw (waarin ook 
de tuinbouw is opgenomen). Bij voornoemde hypothetische prijsverlaging zou het inkomen 
uit arbeid dalen met een bedrag gelegen tussen 5,8 en 8,2 miljard frank, wat overeenkomt met 
een vermindering van 10,5 tot 15 procent (lo3). 

3.3.3 Beoordeling van de voorstellen 

3.3.3.1 IS DE LANDBOUW EEN GEVAL APART? 

Het belang van het GLB en van de voorgestelde hervorming vooronderstelt een 
bevestigend antwoord op die vraag. Welk eigen kenmerk van de landbouwsector kan een 
overheidsinmenging in de werking ervan rechtvaardigen? Het feit dat de vrije markten van 
landbouwproducten de neiging hebben zeer onstabiel te zijn, met alle mogelijke gevolgen 
daarvan op het inkomen van de producenten maar ook op de behoeftenbevrediging van de 
consumenten. De volatiliteit van de landbouwmarkten hangt samen met diverse factoren : de 
inelasticiteit van de vraag, het gebrek aan flexibiliteit van het aanbod op korte termijn, de 
gevoeligheid voor allerlei natuurverschijnselen zoals slecht weer, epidemieën, enz. 

102 Het inkomen uit arbeid vormt het grootste deel van de toegevoegde waarde tegen factorkosten. die ook het 
inkomen uit eigendom bevat. Herinneren we eraan dat zowel de toegevoegde waarde tegen factorkosten als het 
arbeidsinkomen de door de landbouwers ontvangen rechtstreekse steun bevatten. 

103 In de in voetnoot 98 vermelde Franse studie wordt de vermindering van het netto-inkomen van een familiaal 
landbouwbedrijf in België tussen 7% en 15% geraamd, in functie van de verlaging van de marktprijzen. 
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Alle landen steunen trouwens hun landbouwsector, wat weergegeven wordt in 
grafiek 1, waarin per land het niveau aangegeven wordt van de PSE 
(productiesteunequivalenten) (lo4). Er valt echter wel op te merken dat de omvang van de 
steun aan de landbouw van land tot land verschilt en dat zij in het algemeen in de loop van de 
laatste tien jaar is afgenomen. Dat is het gevolg van de Uruguay-ronde, waar voor het eerst 
sinds zeer lange tijd aanvaard werd dat « landbouwproducten producten zijn als alle andere » 

en dat zij dus ook aan de wetten van de concurrentie en aan de marktregulering onderworpen 
moeten zijn. 

104 Het PSE (productiesteunequivalent) geeft de waarde weer van de door de consumenten van landbouwproducten en 
door de belastingbetalers aan de landbouwproductie verrichte overdrachten in geld die het gevolg zijn van een 
geheel van in een bepaald jaar toegekende landbouwsteunmaatregelen. De in procenten uitgedrukte PSE die wij 
hier aantreffen, vertegenwoordigt de totale waarde van de overdrachten in procent van de totale waarde van de 
productie (tegen binnenlandse prijzen), aangepast door er de rechtstreekse steun in op te nemen en er de heffingen 
van af te trekken. 
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3.3.3.2 REFERENTIEWAARDE VAN DE WERELDMARKTPRIJS 

Deze liberalisatie komt tot uiting in een trendmatige aanpassing van de interne prijzen 
op het niveau van de wereldmarktprijzen, die des te minder stabiel zijn naarmate het om 
achterblijvende markten gaat. Meer nog: « de mogelijkheden voor bevoorrading van de 
wereldmarkt zijn structureel groter dan de behoeften van de minderheid die er toegang toe 
heeft. De kunstmatige overvloed op de wereldmarkt [ten opzichte van de werkelijke behoeften 
en die te wijten is aan de economische uitsluiting van een belangrijk deel van de bevolking,] 
heeft tot gevolg dat de daar vastgestelde prijzen structureel laag zijn en ver beneden het 
prijspeil liggen dat in staat is een duurzame wereldvoedselzekerheid te verzekeren. Met de 
eraan verbonden kosten dekken ze meestal zelfs de productiekosten niet van de meest 
begunstigde landen, de nieuwe landen [Verenigde Staten, Australië, Argentinië, ... ] » (105). 

Om voornoemde redenen worden in het in Agenda 2000 voorgestelde model de 
wereldmarktprijzen als referentie genomen, maar worden zij aangevuld door bijkomende 
rechtstreekse steunmaatregelen. Wat moeten wij denken van die rechtstreekse steun? 

3.3.3.3 DE RECHTSTREEKSE STEUN 

Als begratingsuitgaven bieden de rechtstreekse steunmaatregelen het voordeel veel 
voorspelbaarder te zijn dan de marktinterventies en de uitvoerrestituties, en zijn zij dus veel 
beter beheersbaar. Maar dat is dan ook het enige voordeel van de rechtstreekse 
steunmaatregelen zoals zij thans zijn uitgedacht. 

Het is het één of het ander: ofwel wordt de rechtstreekse steun beschouwd als een 
toeslag op een prijs die onvoldoende winstgevend wordt geacht, ofwel is hij niets anders dan 
een vorm van inkomenssteun. In beide gevallen is hij dus sterk betwistbaar. 

Als aanvulling van de steunprijzen zou de rechtstreekse steun moeten schommelen 
naar gelang van het peil van de marktprijs. Zo zouden toestanden vermeden worden waarbij 
de producenten voordeel kunnen trekken van zowel een hoge marktprijs (hoger dan de 
interventieprijs) als van de rechtstreekse steun, die geacht wordt prijsverlagingen te 
compenseren, die soms niet hebben plaatsgevonden, zoals dat in 1993-1997 het geval was 
voor de graanproducenten. Voor oliehoudende zaden en voor schapen voorziet het GLB 
trouwens een dergelijke aanpassing van het bedrag van de steun afhankelijk van de 
marktvoorwaarden. Het gaat in feite om een vorm van « deficiency payments ». De daaruit 
voortvloeiende verhoging van de stabiliteit van het landbouwinkomen gebeurt natuurlijk ten 
koste van de veranderlijkheid van de daarmee overeenstemmende begrotingsuitgaven. 

105 SNEESSENS, J.F. <<Agenda 2000 in het licht van het GLB >>, in België en het landbouwluik van Agenda 2000, 
Ministerie van Middenstand en Landbouw, 1998, p. 20. Hierbij dient opgemerkt dat het lage peil van de 
wereldmarktprijzen onder andere toe te schrijven is aan de steunmaatregelen in de landbouwsector. 
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Als men daarentegen de rechtstreekse steun beschouwt als een inkomenssteun (lo6), 
dan is men zeker getroffen door hun onrechtvaardige aard. Daar de steun grosso modo wordt 
toegekend in functie van de oppervlakte (bouwland of« braakland ») of van de omvang van 
de veestapel, staat hij in verhouding tot de grootte van het landbouwbedrijf. In dat verband 
worden vaak twee getallen vermeld. Zij komen van de Commissie, die in 1990 raamde dat 
ongeveer 80% van de marktsteun naar 20% van de landbouwers ging - de rijksten onder hen. 
De marktondersteuning is inmiddels grotendeels vervangen door een rechtstreekse steun, maar 
de verdeling daarvan is a priori dezelfde gebleven. En daaraan zou Agenda 2000 niets 
veranderen: de voorziene maximumgrenzen van rechtstreekse steun per bedrijf zijn zo hoog 
gelegd dat zij maar op enkele bedrijven in de rijkste landen (minder dan 10 in België) van 
toepassing zijn. Bovendien houdt die maatregel geen rekening met de mogelijkheid dat de 
betrokken bedrijven zich opsplitsen om beneden de maximumgrens te blijven. 

De rechtstreekse steun verdelen rekening houdend met het landbouwinkomen, zoals de 
Commissie dat thans doet, zou evenwel maar een lapmiddel zijn. Het landbouwinkomen 
houdt immers enkel rekening met de inkomsten uit de landbouwproductie, met uitsluiting van 
alle andere bronnen van inkomsten. En om een beleid van inkomenssteun te voeren waarbij de 
steun vooral gaat naar wie hem werkelijk nodig heeft, is het juist nodig dat men een goed 
inzicht heeft in hetglobale gezinsinkomen in de landhouwsector (lo7). 

* 

* * 

Artikel 39 b) van het Verdrag van Rome bepaalt dat een van de doelstellingen van het 
GLB erin bestaat « de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met 
name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam 
zijn ». « Une mesure du revenu visant à représenter le niveau de vie de la population agricole 
doit couvrir les revenus provenant de toutes les sourees et non seulement de l'activité oude la 
production agricole. Elle doit également englober l'unité que constitue Ie ménage ou la 
familie plutot que Ie seul exploitant agricole. Maïs, Ie revenu n'étant pas entièrement 
disponible pour être dépensé, il convient de tenir compte des imp6ts, des cotisations sociales 
et des autres transferts. Le revenu restant est appelé revenu (net) disponible et constitue une 
base largement acceptée pour l'évaluation de la situation du revenu des ménages »(los). 

106 Als zodanig worden zij in de publicaties van de Europese Commissie voorgesteld. 
107 Hetzelfde is vereist wat de conceptie van het beleid inzake plattelandsontwikkeling betreft. 
108 Eurostat, Revenu agricole 1996, Luxembourg, p. 43. 
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De Commissie legt er zich al talrijke jaren op toe om de niet-agrarische inkomens 
beter af te bakenen. Eurostat heeft een statistisch aggregaat uitgewerkt van het globale 
inkomen van de landbouwgezinnen, maar de harmonisering van de berekening van die 
statistiek is ver van bereikt en de periodes waarop de statistiek betrekking heeft alsook hun 
graad van detaillering zijn verschillend. Toch zijn er enkele voorlopige algemene conclusies 
gepubliceerd. Daarin wordt ondermeer aangegeven dat de landbouwgezinnen in alle landen 
van de EU belangrijke inkomsten hebben uit niet-agrarische activiteiten. Hoewel het aandeel 
van het inkomen uit landbouwactiviteiten meestal tussen de helft en tweederde van het 
globale inkomen ligt, stelt men vast dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. 
Anderzijds is het beschikbare inkomen van landbouwgezinnen in het algemeen gelijk aan of 
hoger dan dat van het gemiddelde van het geheel van de gezinnen. Hun relatieve toestand is 
echter aan het verslechteren of aan het kenteren, als men het gemiddelde per gezinslid of per 
verbruikerseenheid beschouwt (109). 

In België is de enige traditioneel gebruikte indicator van de evolutie van het 
landbouwinkomen de vergelijking die elk jaar wordt opgemaakt tussen het arbeidsinkomen in 
de landbouw per arbeidseenheid en het « vergelijkbaar inkomen », dat wil zeggen het 
gemiddelde brutoloon van de voltijds tewerkgestelde loontrekkende. Buiten het feit dat het 
niet-agrarische inkomen niet in rekening wordt gebracht, gaat het maar om een gemiddelde, 
waarachter zeer uiteenlopende individuele toestanden schuilgaan. Bovendien houdt de 
berekening in brutotermen geen rekening met het mogelijke verschil in fiscale en parafiscale 
druk tussen landbouwers en loontrekkenden. Landbouwers genieten immers een bijzonder 
belastingstelsel inzake BTW enerzijds en inzake inkomstenbelasting anderzijds. Voor 
laatstgenoemde belasting bestaan er forfaitaire belastingschalen, die in overleg met de 
landbouworganisaties zijn vastgelegd. 

* 
* * 

Tenslotte moet er nog een vraag worden gesteld, namelijk welke toekomst weggelegd 
is voor de rechtstreekse steun na de hervorming die uiteindelijk zal aanvaard worden, welke 
ook de precieze modaliteiten ervan zullen zijn. In de overeenkomst van de Uruguay-ronde 
werd de rechtstreekse steun aanvaard (dat was de fameuze «blauwe doos»), ondanks het feit 
dat ze niet volledig ontkoppeld is. Toegegeven, de Amerikaanse « deficiency payments » 
zaten in dezelfde doos. Maar de Farm Bill van 1996 («Fair Act»), die de periode 1996-2002 
dekt, heeft de deficiency payments afgeschaft en ze vervangen door steunmaatregelen die 
zodanig ontkoppeld waren dat de landbouwers ze kunnen genieten zonder grond te bebouwen 
(110). In de ontkoppelingswedloop hebben de Verenigde Staten dus nog steeds een lengte 
voorsprong, en die zullen zij proberen te benutten om de EU onder druk te zetten, ondanks de 
twijfelachtige waarde van de ontkoppelingen (alle landbouwuitgaven beïnvloeden immers 
min of meer de productie en de prijzen). Bij toekomstige onderhandelingen zal de EU zich 
dan misschien verplicht voelen aan die druk toe te geven in ruil voor voordelen op andere 
gebieden. Kortom, het is ver van zeker dat de rechtstreekse steun zoals wij die nu kennen, nog 
lang zal bestaan, en het huidig niveau ervan nog minder. 

109 Eurostat, Revenu du secleur des ménages agricoles, Rapport 1997, Luxembourg, p. 70. 
110 Om die steun, die vooruit bepaald is en degressief is in de tijd, te genieten, volstaat het tijdens één van de vijf 

seizoenen 1990-1995 te hebben deelgenomen aan vroegere programma's voor tarwe, voor veevoedergewassen, 
voor katoen of voor rijst. 



132 

3.3.3.4 HET MILIEUBELEID EN DE PLATTELANDSONTWIKKELING 

De andere eigenschap die de landbouw onderscheidt van de andere sectoren is het feit 
dat zij « het terrein bezet » : 40% van de oppervlakte van de EU is voor de landbouw bestemd. 
Daardoor hebben de landbouwactiviteiten een grote invloed op het milieu en op de 
plattelandsontwikkeling, wat de overheden ertoe aanzet het landbouwbeleid te gebruiken om 
op die gebieden op te treden. 

Hoewel Agenda 2000 eerder vaag blijft over die problemen, stelt ze toch voor, zoals 
we reeds vermeldden, de toekenning van rechtstreekse steun afhankelijk te maken van de 
naleving van verplichtingen inzake milieubescherming (principe van de voorwaardelijkheid 
op milieuvlak). Het kan interessant lijken die weg in te slaan, in het bijzonder omdat hij een 
gedeeltelijke verantwoording bezorgt voor de betaling van rechtstreekse steun (de 
bestendigheid daarvan zou moeilijk te verantwoorden zijn zonder tegenprestatie in de vorm 
van verstrekte diensten). Maar daarom juist is de voorwaardelijkheid op milieuvlak misschien 
geen optimaal instrument, want de nagestreefde milieudoelstelling kan in conflict treden met 
de oorspronkelijke doelstelling, met name de inkomenssteun. Afzonderlijke en specifieke 
betalingen zouden zeker meer aangewezen zijn. 

Het belang van die betalingen zou trouwens mettertijd moeten toenemen, ten nadele 
van de traditionele rechtstreekse steun. De Europese belastingplichtige schijnt immers meer 
en meer de opvatting te aanvaarden dat hij moet betalen voor door de landbouwers geleverde 
diensten ten gunste van het milieu (111). Hier moet ook vermeld dat de Verenigde Staten, die 
de belangrijkste gesprekspartner zijn van de EU binnen de WTO, zich uitgesproken hebben 
ten gunste van dergelijke steunmaatregelen. 

Agenda 2000 voorziet anderzijds in een versoepeling en een decentralisatie van het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling. Hier kan men best de volgende passage aanhalen uit 
een document van de Europese Commissie (112) « Rural development is primarily a 
spatial/territorial concept; it is multi-dimensional and requires an integrating strategy. 
Drawing from the lessans of the structural funds, rural measures going considerably beyond 
agricultural development (diversification of activities, tourism), will be based on rural 
development programming drawn up at the appropriate geographical level. This « bottorn
up » approach has the capacity to be integrative as far as it brings tagether partners who are 
most aware of needs and thus most able to define adequate priorities and as it integrates 
actions currently available under different frameworks ». En de Commissie voegt eraan toe: 
« The intervention of both the Guarantee and the Guidance Section of EAGGF, depending on 
the location of the rural areas concerned, might, however, limit simplification and 
integration ». 

111 Cf DE ZEEUW, A., « European agricultural policy: between reform and enlargment », CEPS Working Party 
Reports, Brussels, 1997, n°17 (June 1997), p. 22. 

112 European Commission, Agenda 2000-CAP Reform (Note to the Economie Policy Committee), Directmate General 
II, Brussels, 20 July 1998, p. 5. 



133 

3.4 De uitbreiding 

3.4.1 Voorziene modaliteiten 

Een van de door Agenda 2000 voorziene verplichtingen bij de toetreding, is de 
overneming van de communautaire verworvenheden : «Evenals bij vorige uitbreidingen heeft 
de Europese Raad elk idee van een gedeeltelijke overneming van het acquis uitgesloten» 
(p. 49). 

Toch wordt op het gebied van de landbouw een overgangsperiode wenselijk geacht. 
«Gezien de zwakke landbouwsector en bic-industrie en de voorzienbare prijsverschillen moet 
voor het merendeel van de kandidaat-lidstaten een overgangsperiode worden voorzien 
waarvan de duur verschilt naargelang het land (. .. ) . In ieder geval kan er tijdens deze periode 
geen sprake zijn van rechtstreekse inkomenssteun zoals die sinds de hervorming van het GLB 
in 1992 bestaat. Integendeel, deze landen moeten steun kunnen krijgen voor de ontwikkeling 
van hun landbouwstructuur en voor hun verwerkende bedrijven, om hen geleidelijk voor te 
bereiden op de volledige integratie in de gemeenschappelijke landbouwmarkt» (Agenda 2000, 
p. 53). 

3.4.2 Naar voren gebrachte problemen 

Het vooruitzicht van de uitbreiding naar het Oosten stelt een aantal problemen aan de 
orde wat betreft de mogelijke weerslag daarvan voor de Landen van Midden- en Oost-Europa 
(LMOE) en voor de EU-15. De aanzienlijke omvang van de landbouwsector in verscheidene 
LMOE (en niet de geringste) alsook het relatief lage niveau van de landbouwprijzen in die 
landen heeft binnen de EU de vrees opgewekt dat zij zullen overstroomd worden met 
landbouwproducten uit de nieuw toegetreden landen. Ook de begrotingskasten van de 
uitbreiding van het GLB tot die landen is ter sprake gekomen, en eveneens de opportuniteit 
van een uitbreiding tot die landen van het stelsel van compenserende betalingen. Die punten 
zullen hierna samen met andere ermee verbonden problemen worden onderzocht. 
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3.4.3 Het belang van de landbouw in de kandidaat-lidstaten 

De cijfers uit de volgende tabel laten zien dat de eerste uitbreidingsgolf de 
landbouwoppervlakte met 23% en de landbouwbevolking met 64% zou vergroten. Hoewel dit 
een belangrijk potentieel vertegenwoordigt, zou de landbouwproductie maar met 8,9% 
verhogen, wat in vergelijking met de EU-15 wijst op een lage productiviteit en op een 
onderbenutting van de agrarische middelen. De landbouwproductie bedraagt in die landen 
gemiddeld 5% van het BBP, tegenover slechts 1,7% van het BBP in de EU-15. De 
werkgelegenheid in de landbouw bedraagt er 18,4% van de totale werkgelegenheid, tegenover 
5,1% in de EU-15. De uitgaven voor voeding tenslotte, bedragen er tussen 24% en 35% van 
het gezinsinkomen, tegenover 18% in de EU-15. 

Tabel10 
Belang van de landbouw (in 1996) 

Landbouwoppervlakte Landbouwproductie Werkgelegenheid in Uitgaven 
de landbouw voor 

voeding 
x 1000 ha %totaal miljarden %BBP x 1000 %totaal (% gezins-

ecus inkomen) 
Polen 18.474 59,1 6,2 5,5 4.130 26,7 35 
Hongarije 6.184 66,5 2,1 5,8 298 8,2 24 
Tsjechische Rep. 4.279 54,3 1,2 2,9 211 4,1 31 
Slovenië 785 38,7 0,7 4,4 61 6,3 23 
Estland 1.450 32,1 0,3 8,0 74 9,2 30 

LMOE-5 31.172 56,7 10,4 5,0 4.774 18,4 
EU-15 135.260 41,8 117,5 1,7 7.514 5,1 18 
Bron : Europese CommiSSie. 

Uit bovenstaande tabel blijkt ook dat de kandidaat-lidstaten een heterogene groep 
vormen. Polen heeft een veel groter aandeel dan de andere landen, zowel wat oppervlakte als 
wat bevolking betreft. Wij zullen verder zien dat ook de landbouwstructuren ongelijksoortig 
zijn. 

3.4.4 Prijseffecten 

In de volgende tabel worden de basisgegevens samengevat aangaande de 
productieprijzen (« af-bedrijf») in de kandidaat-lidstaten in vergelijking met de EU-prijzen. 
De prijzen van 1994 in de kandidaat-lidstaten worden uitgedrukt in procenten van de 
overeenstemmende prijzen in de EU. Daaruit blijkt dat de landbouwprijzen in die landen 
meestal veel lager waren. 
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Tahe/11 
Landbouwproductieprijzen in deLMOE 

in% van de overeenstemmende EU-IS-prijzen (1994) 

Tarwe Melk Rundvlees Varkensvlees 
73 33 40 103 
56 70 52 98 

Pluimvee 
88 
77 

Tsjechische Rep. 66 54 59 94 68 
Slovenië 
Estland 

Bron: 

131 74 32 92 64 
56 26 12 43 

HARTMANN. M., « lmplications of the EU East Enlargement for the CAP» in INGERSENT, 
K.A., et al., The Reform of the Camman Agricultural Policy, Macmillan, 1998, p. 59 

Hoe zullen die verschillen in de toekomst evolueren? Het is moeilijk de toekomstige 
ontwikkeling van de landbouwprijzen in de kandidaat-lidstaten te voorzien, want die hangt af 
van talrijke factoren. Een door de Europese Commissie gepubliceerde studie (113) suggereert 
echter dat de aanzienlijke verhogingen van de landbouwprijzen (in ecu uitgedrukt) die in het 
algemeen werden vastgesteld in de kandidaat-lidstaten tussen 1991 en 1996, op middellange 
termijn zullen aanhouden, zij het in veel mindere mate. Volgens die studie zouden de 
graanprijzen in Polen en in de Tsjechische Republiek kunnen oplopen tot 80% tot 90% van 
het niveau van de communautaire prijzen (buiten GLB-hervorming), terwijl de prijzen van 
varkensvlees en gevogelte hoger zouden komen te liggen dan de communautaire prijzen. Voor 
rundvlees en melk zouden de prijzen kunnen stijgen tot 60% tot 80% van het communautaire 
niveau (114). Voor de EU brengt de in Agenda 2000 voorziene GLB-hervorming aanzienlijke 
verminderingen mee van sommige landbouwprijzen : 20% voor graangewassen, 30% voor 
rundvlees en 15% voor zuivelproducten. Globaal gezien zouden de prijsverschillen bij de 
toetreding dus al veel kleiner zijn geworden. 

Toch zouden er voor bepaalde producten beduidende prijsverschillen kunnen blijven 
bestaan tussen de kandidaat-lidstaten en de EU, waardoor de prijzen van die producten op het 
ogenblik van de toetreding zouden stijgen (115). Als die verhoging in één keer zou worden 
doorgevoerd («big bang »-benadering), zou dat, nog steeds volgens voornoemde studie, een 
zeker aantal economische verstoringen teweegbrengen. Enerzijds zouden de reële inkomens 
van de consumenten getroffen worden, in zover de uitgaven voor voeding op dat ogenblik nog 
een belangrijk aandeel zouden vormen van hun beschikbaar inkomen, zoals dat nu het geval is 
(zie hierboven), en in zover hun vraag grotendeels gericht zou blijven op producten met een 
geringe toegevoegde waarde waarbij de component «prijs-af-boerderij » een belangrijk deel 
vormt van de consumptieprijs. Die verhoging zou daarentegen gunstig zijn voor de 
landbouwproducenten, alsook voor de leveranciers van hulpstoffen en voor de eigenaars van 
de landbouwgrond, en zou zo de investeringen in de landbouw begunstigen ten nadele van de 
andere sectoren. Prijsverhogingen van voeding zouden eveneens het concurrentievermogen 
van die niet-agrarische sectoren aantasten, want de lonen en de inflatie zouden waarschijnlijk 
stijgen. 

113 << The CAP and enlargment. Agrifood price developments in five associated countries >>. European Economy, no 2, 
1997. 

114 Deze vooruitzichten steunen onder meer op de hypothese dat de wisselkoers in reële termen zou opgewaardeerd 
worden. gezien de geldontwaarding niet helemaal het inflatiepercentage zou compenseren. Een andere studie gaat 
nog verder. Uitgaande van de vaststelling dat de koopkrachtpariteiten dubbel zo hoog liggen als de wisselkoersen, 
en uitsluitend steunend op de hypothese dat de wisselkoersen de koopkrachtpariteiten geleidelijkaan zullen 
benaderen, komt SNEESSENS tot het besluit dat er geen reden voor bestaat om de reële landbouwprijzen grondig 
te wijzigen, noch in de EU, noch in de kandidaat-lidstaten. Cf. << L'élargissement de l'UE aux pays de !'Est: Ie 
problème du resserrement des prix agricoles », Reflets et perspectives de la vie économique, Tome XXXIII, mai 
1993, pp. 187-202. 

115 Tenzij de markten gesegmenteerd blijven door de verschillen inzake kwaliteit van de producten, naleving van 
gezondheidsvoorschriften (gedurende een eventuele overgangsperiode), enz. 
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In zover de prijsverhogingen tot een verhoging van de productie en een verlaging van 
het verbruik zouden leiden, zouden zij tenslotte ook een weerslag kunnen hebben op de 
communautaire begroting (via de interventie-uitgaven) en zo een conflict teweegbrengen met 
aangegane of nog aan te gane verbintenissen in het kader van de WTO (wegens een verhoging 
van de netto-uitvoer). Al die gevolgen ten spijt zou er, volgens voornoemde studie, geen 
beslissend argument bestaan om de voorkeur te geven aan een geleidelijke aanpassing van de 
prijzen op het communautaire niveau boven een« big bang »-benadering. 

3.4.5 De efficiëntie-effecten 

Volgens HARTMANN (116) zijn er redenen om aan te nemen dat de uitbreiding 
aanzienlijke efficiëntie-verliezen zal veroorzaken bij de nieuwe lidstaten. De uitbreiding van 
de kwantitatieve beperkingen (dat wil zeggen van de quota's, want de braakleggingen worden 
in Agenda 2000 afgeschaft) tot die landen, zou hen juist beletten om hun productiestructuren 
zo aan te passen dat zij hun comparatief voordeel maximaal zouden kunnen benutten. Er 
zouden nog bijkomende efficiëntie-verliezen voortvloeien uit de aanzienlijke administratieve 
kosten waarmee de tenuitvoerlegging en de controle van die kwantitatieve beperkingen 
gepaard gaan. Dat zou in het bijzonder het geval zijn voor landen zoals Polen, waar een zeer 
groot aantal bedrijven bestaan van zeer kleine omvang. 

3.4.6 De compenserende betalingen 

Agenda 2000 voorziet niet dat de compenserende betalingen worden uitgebreid tot de 
LMOE. In het« Document sur la Stratégie agricole » (1995), had de Commissie al de nadruk 
gelegd op het feit dat de compenserende betalingen in 1992 werden ingevoerd om de in de 
hervorming (117) bevatte prijsverlagingen te compenseren. Aangezien de toetreding de prijzen 
in de LMOE niet zou verlagen maar eerder zou verhogen, werd het nuttiger geacht 
aanzienlijke kredieten ter beschikking te stellen van de nationale en regionale overheden voor 
de uitwerking van bijkomende programma's inzake plattelandsontwikkeling en 
milieubescherming, eerder dan die betalingen aan de producenten te geven. 

116 HARTMANN. M .. « Implications of the EU East Enlargement for the CAP» in INGERSENT, K.A. et al., The 
Reform ofthe Common Agricultural Policy, Macmillan, 1998, p.67. 

117 Dat komt tot uiting in de manier waarop de compenserende betalingen thans gedifferentieerd zijn. De landbouwers 
uit regio's van de EU waar het rendement laag is, worden verondersteld minder te verliezen bij verlagingen van de 
interventieprijzen en krijgen dus minder compensatie. 
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In het besluit van zowel een theoretische als een empirische studie (Polen, Tsjechische 
Republiek), vindt de Commissie (118) dat er goede redenen bestaan om die compenserende 
betalingen niet uit te breiden tot de LMOE. De economische weerslag van de compenserende 
betalingen worden er als volgt ontleed : 

aangezien die betalingen gekoppeld zijn aan een specifiek gebruik van de grond, zal de 
invoering ervan de landpacht en de prijs van de gronden doen stijgen, wat de 
ontwikkeling van de bedrijven (minder transacties van gronden) en ook de 
plattelandsontwikkeling in het algemeen (minder vestigingen van industriële en andere 
bedrijven) zal afremmen; daarbij komt nog dat in sommige LMOE (inzonderheid de 
Tsjechische Republiek) een belangrijk deel van de gronden weer in het bezit is gesteld 
van stedelingen, wat politiek gezien een rechtvaardiging van de directe betalingen zou 
kunnen bemoeilijken; 

in sommige gevallen (inzonderheid de Tsjechische Republiek) heeft een groot deel van 
de landbouwproductie plaats in grote coöperatieven van meerdere duizenden hectaren, 
die in principe vrij zouden kunnen beschikken over de compenserende betalingen, wat 
het inkomensverdelend effect van die betalingen zou bemoeilijken (119); 

de effecten van die betalingen op de economie zouden lijken op die van een expansief 
begrotingsbeleid, terwijl vooral de landbouwers voordeel erbij zouden hebben; op 
lange termijn zou de macro-economische weerslag ervan waarschijnlijk gering zijn. 

De Commissie besluit daaruit dat, ook al hebben de betalingen bepaalde positieve 
effecten op de landbouwsector, structurele maatregelen toch meer aangewezen lijken. De 
Commissie geeft echter toe dat de economische argumenten geen antwoord bieden op het 
volgende politieke tegenargument : zou men een beleid kunnen verdedigen dat wel 
aanzienlijke subsidies toekent aan de landbouwers uit de rijke EU-landen maar niet aan die 
van de arme LMOE? Meer in het algemeen, hoe zou men het kunnen rechtvaardigen dat er 
voor de nieuwe lidstaten maatregelen op een totaal andere grondslag worden toegepast, terwijl 
er van diezelfde staten wordt verwacht dat zijzelf de communautaire verworvenheden in al 
hun aspecten zouden aanvaarden (120)? Om dat probleem op te lossen zal men waarschijnlijk 
de rol van de directe betalingen moeten herdefiniëren, zodat zij beter beantwoorden aan de 
politieke doelstellingen die aan de basis liggen van het GLB. 

Toch moet er hier de aandacht op worden gevestigd dat, volgens een nota van de 
Commissie voor economisch beleid (121), de in tabel 12 vernoemde post «maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen » een zekere compensatie bevat ten 
gunste van de LMOE. Het voorziene bedrag (2,5 miljard ecu in 2006) is immers hoger dan 
watdeLMOE zouden kunnen ontvangen in het kader van die beleidsmaatregelen als de in de 
EU -15 geldende normen zouden worden toegepast. 

118 « The CAP and enlargement. Economie effects of the Campensatory payments ». European Economy, n° 2, 1996. 
119 FENNEL zet een gelijkaardige argumentatie uiteen. Na eraan herinnerd te hebben hoe onbillijk het stelsel van 

compenserende betalingen wel is, doordat het de overcompensatie ten gunste van een kleine minderheid van zeer 
grote bedrijven in stand houdt en bijna niets doet om de landbouwers met echte inkomensproblemen te helpen, 
wijst hij erop dat het stelsel nog veel onbillijker zou zijn in landen met meer gepolariseerde landbouwstructuren, 
bestaande uit zeer kleine en zeer grote bedrijven, die ontstonden in de vroegere structuur 'lap 
privaatgrond/staatsboerderij/coöperatieve'. Cf. FENNEL, R., The Camman Agricultural Policy : Continuity and 
Change, Oxford, Ciarendon Press, 1997, p. 400 

120 Ibid. p. 399. 
121 European Commission, Agenda 2000 - CAP Reform (Note for the Economie Policy Committee), Directorale 

General II, Brussels, 20th July 1998, p. 6. 
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3.4. 7 Weerslag op de EU-begroting 

In een door de Commissie verspreid technisch document (122) wordt de weerslag van 
de uitbreiding op de uitgaven van het EOGFL-Garantie geraamd als volgt : 

Tabe/12 
Weerslag van de uitbreiding op de uitgaven van het EOGFL-Garantie 

in miljoenen ecus 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Marktsteun GLB 1.100 1.200 1.200 1.300 1.400 
Steun plattelandsontwikkeling en 
begeleidende maatregelen 600 1.000 1.500 2.000 2.500 

Totaal EU-6 1.700 2.200 2.700 3.300 3.900 

Pretoetredingssteun 530 540 550 560 570 590 600 

Het gaat hier ten eerste om uitgaven in verband met de toetreding van de 5 LMOE en 
van Cyprus, enerzijds binnen het kader van het GLB (als steun aan de marktordeningen) en 
anderzijds als specifieke begeleidende maatregelen voor de landbouw (versterkte 
begeleidende maatregelen en specifieke modemiseringssteun, ter voortzetting van de 
pretoetredingssteun). In 2006 zouden die twee posten respectievelijk 1,4 en 2,5 miljard ecu 
bedragen. Daarbij komt een bedrag van pretoetredingssteun van 500 miljoen ecu (tegen 
constante prijzen van 1997) voor de financiering van «de modemisering van de bedrijven en 
de distributiekanalen van agro-voedingsmiddelen in de nieuwe lidstaten. Na de eerste 
toetredingen zal het totale bedrag van deze steun hetzelfde blijven, hetgeen betekent dat de 
landen die later toetreden meer zullen ontvangen » (Agenda 2000, p. 69). Herinneren we eraan 
dat deze ramingen steunen op de hypothese dat de compenserende betalingen niet uitgebreid 
zouden worden tot de nieuwe lidstaten. 

Vindt men dezelfde orden van grootte terug in de literatuur? HARTMANN (123) heeft 
een lijst opgesteld van alle aan de publicatie van Agenda 2000 voorafgaande studies gewijd 
aan de kosten van de uitbreiding van het GLB tot de LMOE. Naar gelang van de gebruikte 
hypothesen (onder andere wat het aantal toetredende landen betreft) variëren de ramingen 
tussen 2,4 miljoen ecu en 37,6 miljoen ecu. Om goed te beseffen wat dat voorstelt, moet men 
weten dat laatstgenoemd cijfer een verdubbeling van de begroting 1996 van het EOGFL
Garantie betekent. De auteur zelf is van mening dat een vork van 10 tot 20 miljard ecu een 
redelijke schatting is van de kost van de uitbreiding tot de vier Visegrad-landen. Dat toont 
volgens hem aan dat een nieuwe hervorming van het GLB vóór de uitbreiding noodzakelijk is. 

Herinneren we er tenslotte aan dat geen enkele van die ramingen rekening houdt met 
de structuurfondsen, waaronder het EOGFL-Oriëntatie, en ook niet met de cohesiefondsen. 

122 Zie voetnoot 92. 
123 HARTMAN, M., op.cit., p. 72. 
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3.4.8 Dynamiek en concurrentievermogen van de agro-voedingssector in de LMOE 

Er is veel geschreven over de bedreiging die de uitbreiding zou betekenen voor de EU
landbouwers, die de concurrentie zouden ondergaan van goedkopere ingevoerde 
landbouwproducten uit de Oost-Europese landen. MAUREL bijvoorbeeld haalt de agro
voedingssector aan als gevoelige sector, waarin de LMOE's vergelijkbare voordelen hebben 
die de werkgelegenheid in de EU in gevaar zouden brengen. Hij voegt eraan toe dat die 
terughoudendheid tot uiting komt in de Europese Akkoorden (124) : «Les mesures y sont 
d'autant rnains libérales que les importations sont plus compétitives, notamment dans les 
secteurs de 1' agro-alimentaire » (125). 

Ook Agenda 2000 loochent niet dat er een probleem bestaat: « [Er] mag voor sommige 
sectoren in de huidige Europese Unie [ ... ] verhoogde concurrentie vanuit de uitgebreide markt 
worden verwacht» (p. 124). 

Tot staving van die stelling legt Agenda 2000 de resultaten voor van de prognoses 
(126) voor de productie en het verbruik van de voornaamste landbouw- en veeteeltproducten in 
de LMOE. Die prognoses, die de periode tot en met 2005 betreffen, steunen op de hypothese 
«dat alle tien kandidaat-lidstaten in 2002 tot de Unie toetreden en dan zouden beginnen met 
toepassing van het GLB in de huidige vorm, dit wil zeggen met inbegrip van kwantitatieve 
beperkingen zoals braaklegging en productiequota voor melk en suiker, en dat zij hun prijzen 
geleidelijk aanpassen aan het EU -peil » (p. 123). De tabel hieronder geeft de cijfers weer die 
in Agenda 2000 vermeld staan. 

Tabel13 
Saldi van de landbouwproducten 

Saldo in 2005 (duizenden ton) 
Overschot Overschot 
LMOE-10 EU-15 

Plantaardige productie 
granen -1.000 40.000 
oliehoudende zaden 900 -16.000 
suiker 750 3.500 

Veehouderij 
melk 2.000 9.400 
rundvlees 435 500 
varkensvlees 252 700 
gevogelte 194 400 

Bron : Agenda 2000. 

124 De op 1 maart 1992 in voege getreden Europese Akkoorden die de EU heeft afgesloten met de LMOE, verlenen 
aan deze laatste voor bepaalde producten bijkomende uitvoermogelijkheden naar de EU via verlaagde 
douanerechten en verhoogde contingenten. 

125 MAUREL et al.,<< L'intégration des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne »,Economie rurale, 
juillet-août 1997, p. 12. 

126 Het gaat hier om prognoses uit het<< Document de stratégie agricole »van 1995, die intussen gedeeltelijk herzien 
zijn om rekening te houden met het feit dat het herstel van de landbouwproductie langzamer verlopen is dan 
voorzien. 
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Zijn die cijfers juist, dan zouden de belangrijkste landbouwproducties van de LMOE-
1 0 dus overschotten vertonen die na afloop van de toekomstige toetreding, ofwel op de 
gemeenschappelijke markt afgezet zouden worden, of uitgevoerd of opgeslagen. 

Er moet opgemerkt worden dat de hypothesen die aan de basis liggen van die 
prognoses, gevoelig verschillen van de voorstellen van Agenda 2000, niet alleen wat het 
aantal in aanmerking genomen landen betreft, maar ook inzake het type GLB. Die prognoses 
hebben dan ook zo goed als geen nut om te bepalen hoe de handelsbetrekkingen tussen de 
LMOE en de EU-15 zich zullen ontwikkelen in de agro-voedingssector. 

Overigens, « le traitement direct, fiable et précis de cette question (sur un horizon de 5 
à 10 ans au moins) n'est pas réellement à la portée de la recherche. En revanche, nous 
disposons d' importantes bases factuelles et anal ytiques pour 1' éclairer indirectement Ceci 
consiste à se concentrer sur la question de la compétitivité agro-alimentaire effective (révélée) 
- actuelle et prévisible à moyen terme- des PECO par rapport à l'UE « (127). In navolging van 
het schema dat POULIQUEN ontwikkelde, en met zijn zeer gedetailleerde studie voor ogen, 
zullen wij achtereenvolgens de recente ontwikkelingen van de productie in de LMOE 
bestuderen, het concurrentievermogen van hun basislandbouwproducten op het vlak van de 
prijzen en op andere vlakken, de« prijsschaar» bij de agro-voedingsmiddelen en de gevolgen 
ervan. 

Zoals blijkt uit de volgende tabel, ligt het niveau van de landbouwproductie in de 
meeste kandidaat-lidstaten veellager dan vóór de overgang. 

127 POULIQUEN, A., « Dynamiques et compétitivités agro-alimentaires dans les PECO ». Economie rurale, juillet
août 1997, pp. 37-47. 
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Tahel14 
Volume van de brutolandbouwproductie, van de landhouwgewassen en van de dierlijke productie 

1989-1995 

Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande jaar 
Tsjechische Republiek Hongarije Polen 

Brutototaallandbouwproductie 
1989 2,3 -1,8 1,8 
1990 -2,3 -4,7 -5,5 
1991 -8,9 -6,2 -1,6 
1992 -12,1 -19,9 -10,7 
1993 -2,3 -9,7 8,0 
1994 -6,0 -1,1 -10,8 
1995 (a) 4,2 0,7 13,0 
Totaal landbouwgewassen 
1989 n.b. -1,1 5,9 
1990 -0,7 -9,3 -4,9 
1991 -3,0 4,0 -4,6 
1992 -17,0 -26,1 -24,8 
1993 4,6 -9,2 47,7 
1994 -7,2 9,7 -23,8 
1995 (a) 4,8 -1,2 16,0 
Totaal dierlijke productie 
1989 n.b. -2,5 -0,5 
1990 -3,5 -0,2 -5,8 
1991 -13,2 -15,6 -0,1 
1992 -8,1 -11,7 -4,0 
1993 -7,3 -10,4 -11,5 
1994 -4,9 -4,2 -0,4 
1995 (a) 3,8 3,2 8,0 

a : voorlopig. n.b. : niet beschikbaar. 

Bron : O.C.D.E., Politiques, marchés et échanges agricoles dans les pays en transition, Suivi et 
évaluations 1998, Paris, 1998, p. 195. 

De OESO (12s) somt de gemeenschappelijke factoren op die aan de basis liggen van de 
sinds 1989 waargenomen inzinking van de landbouwsector. De ineenstorting van de RWEB 
(129), het uiteenvallen van de vroegere Sovjet-Unie en het daaruit volgende marktverlies 
hebben een essentiële rol gespeeld : doordat er overschotten bleven bestaan op de 
binnenlandse markten, waren de prijzen van levensmiddelen geneigd minder snel te stijgen 
dan de andere prijzen. Doordat de economische toestand globaal verslechterde, verlaagde het 
beschikbare inkomen van de gezinnen. Door de afschaffing van de subsidiëring van bepaalde 
hulpstoffen voor de landbouw en door het in stand houden van de monopolies van de 
toeleverings- en afzetsectoren van de landbouwbedrijven hebben laatstgenoemde hun marges 
zien verschralen. Door de herstructurering van de landbouwsector, die in meeste LMOE's 
ingezet was met de privatisering van de gronden en van de bezittingen, zijn de 
landbouwactiviteiten onzeker geworden. Aan die lijst kunnen ook nog de droogtes van de 
jaren 1990, 1991 en 1992 toegevoegd worden. 

128 O.C.D.E., <<La situation du secteur agricole dans les pays d'Europe centrale et orientale », Problèrnes 
économiques. La Documentation française, na 2.452, décembre 1995. 

129 Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand, beter bekend onder zijn Engelse benaming: COMECON. 
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Van 1993 tot 1995 kan een zeker herstel van de landbouwproductie worden 
waargenomen, maar niet duidelijk genoeg om van een tendens te kunnen spreken (13o). 
POULIQUEN, bijvoorbeeld, onderstreept de beslissende rol van het klimaat in de in het 
algemeen gunstiger toestand voor de plantaardige productie in 1994 en 1995. Wat de positieve 
kentering van de dierlijke productie in 1995 betreft: die stemt overeen met het einde van de 
periode van aanbodoverschot op de gekrompen binnenlandse markten, want in die periode 
lagen de prijzen van dierlijke producten meestal beneden hun kostprijs. De dierlijke productie 
is trouwens slechts verhoogd« au prix d'un renforcement graduel très notabie des protections 
nationales de l'offre domestique contre la concurrence des importations » (131). Die versterkte 
protectionistische maatregelen hebben trouwens niet kunnen verhinderen dat de balans van de 
agro-voedingsmiddelen van de LMOE's overal behalve in Hongarije weer verslechterde (zie 
tabel hierna), en zo de sinds 1991 waargenomen trend verderzette. Globaal gezien 
ondersteunen die ontwikkelingen dus niet« l'idée d'un redéploiement tendanciel de leur agro
exportation compétitive » (132). 

Tahel15 
LMOE, handelsbalans van de agro-voedingssector, 1989-1995 

(in miljoenen dollars) 

Tsjechische Rep. Hongarije Polen 
Uitvoer 
1989 348 2.267 1.850 
1990 779 2.382 2.207 
1991 707 2.636 2.469 
1992 758 2.653 2.002 
1993 1.021 1.974 1.646 
1994 1.056 2.314 2.073 
1995 (1) 1.213 2.898 2.499 

Invoer 
1989 1.006 710 1.402 
1990 817 735 666 
1991 634 627 2.082 
1992 833 660 1.952 
1993 1.024 800 2.256 
1994 1.350 1.078 2.375 
1995 (1) 1.690 1.001 2.973 

Saldo 
1989 -658 1.557 448 
1990 -38 1.647 1.541 
1991 73 2.009 387 
1992 -75 1.993 50 
1993 -3 1.174 -610 
1994 -294 1.236 -302 
1995 (1) -477 1.897 -474 

(1) : Voorlopig. 

Bron : O.C.D.E., Politiques, marchés et échanges agricoles dans les pays en transition, Suivi et 
évaluations 1996, Paris, 1996, p. 193. 

130 BLANCHET et al., « L 'intégration des PECO à la nouvelle PAC: une double révolution inachevée »,Economie 
rurale, n° 240 (juillet-août 1997), p. 50. 

131 POULIQUEN, op.cit.,p. 38. 
132 Hier valt bovendien op te merken dat in de praktijk de in de associatie-akkoorden en in de GATT overeengekomen 

tarifaire en kwantitatieve protectionistische maatregelen de uitvoer van de basislandbouwproducten niet beperken, 
omdat het netto concurrentieel aanbod bij de uitvoer te onbeduidend is en omdat de EU strikte kwalitatieve en 
sanitaire normen toepast (POULIQUEN, p. 44). 
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De volgende tabel geeft het concurrentievermogen weer van de LMOE op de 
wereldmarkten. Inzake basisproducten van dierlijke oorsprong moeten de verschillen tussen 
de producentenprijzen gecorrigeerd worden voor de «commerciële» marges (waaronder de 
ophaling, de opslag en het vervoer), die in deze landen meestal beduidend zijn, en in sommige 
gevallen ook voor handicaps die niet de prijs betreffen (gemiddeld lage kwaliteit, zeer grote 
verspreiding van het aanbod van landbouwproducten). Aan de hand van die diverse elementen 
concludeert POULIQUEN tot een « non-compétitivité internationale actuelle et tendancielle 
de 1' ensemble des produits animaux de base ». 

Tabel16 
Verhouding (%) van de landbouwprijzen-af-boerderij tot de wereldmarktreferentieprijzen 

1990 1991 1992 1993 1994 

Tarwe Hongarije 68 75 65 87 77 
Polen 60 78 89 115 96 
Tsjech. Rep. 71 76 63 84 80 

Gerst Hongarije 87 75 76 103 98 
Polen 69 68 86 136 116 
Tsjech. Rep. 90 63 69 106 106 

Melk Hongarije 179 147 138 154 157 
Polen 56 77 101 109 96 
Tsjech. Rep. 249 131 139 148 138 

Rundvlees Hongarije 163 147 140 112 121 
Polen 64 87 94 84 86 
Tsjech. Rep. 241 175 157 127 140 

Varkensvlees Hongarije 105 84 88 101 117 
Polen 82 94 84 95 115 
Tsjech. Rep. 127 92 90 102 107 

Bron : OCDE, Politiques, marchés et échanges agricoles dans les pays en transition, Suivi et évaluations 
1996, Paris, 1996, p. 234. 

Ook de prijscompetitiviteit van de graangewassen is over het algemeen beperkt, om 
redenen die per land verschillen. In Hongarije liggen de prijzen relatief laag, maar dat is 
omdat zij aan banden zijn gelegd door uitvoerbeperkingen die zowel formeel kunnen zijn 
(belastingen en/of licenties) als informeel (ondoeltreffendheid, monopolies bij de distributie). 
Ook in de Tsjechische Republiek werden die beperkingen in 1995 toegepast. Polen 
daarentegen lijkt wel veroordeeld om een netto-importeur van graan te blijven, door de 
structurele ondoeltreffendheid van zijn graanproductie en door zijn relatief ongunstige 
natuurlijke omgeving. 

Hoe kan het concurrentievermogen van de LMOE ten opzichte van de 
landbouwmarkten van de EU gekenmerkt worden? Nog steeds volgens POULIQUEN, is de 
massaproductie van gevogelte en van varkensvlees duidelijk niet-competitief ten opzichte van 
de EU, wat te wijten is aan de structurele achterstand inzake doelmatigheid van die 
producties. Het effectieve (huidige en op middellange termijn verwachte) 
concurrentievermogen inzake rundvlees en melk zou op zijn best op gelijke voet staan met dat 
van de EU, maar zou waarschijnlijk lager liggen. Voor graangewassen moet dezelfde 
conclusie gemaakt worden als voor de internationale prijscompetitiviteit (cf. supra). 
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Een ander element : in vergelijking met de toestand in de EU liggen de 
landbouwprijzen in die landen hoog t.o.v. de kleinhandelsprijzen, die beperkt blijven door het 
feit dat de reële inkomens op een laag niveau liggen, dat de uitgaven voor voedingsmiddelen 
gemiddeld nog relatief zwaar wegen en dat zij de steeds groter wordende concurrentie 
ondergaan van andere consumptiegoederen. Geringe stijgingen van de voedingsprijzen zijn 
ook een belangrijke politieke inzet. Die « prijzenschaar » van de basisindustrieën in de 
voedingssector is een belangrijke en duurzame hinderpaal voor iedere uitbreiding van de 
uitvoer van basisproducten, want de uitvoer ervan vereist meestal een eerste verwerking. 

Tot besluit is POULIQUEN van oordeel dat de uitbreiding naar Oost-Europa geen zeer 
grote gevaren inhoudt van concurrentieverstoring en overschotten (133). Zij zou eerder een 
gunstige mogelijkheid zijn om de netto-uitvoer naar de LMOE te verhogen, en die 
opportuniteit zou des te groter zijn als er een GLB-hervorming komt in de zin die Agenda 
2000 voorziet. 

In dat vooruitzicht zouden de kosten van de uitbreiding vooral het gevolg zijn van de 
belangrijke structurele steun die nodig zou zijn om te vermijden dat er een overdreven 
onevenwicht zou ontstaan in de handel van de agro-voedingssectoren en dat de werkloosheid 
in de landbouwsector zou aanzwellen. 

Op het eerste gezicht lijkt die conclusie moeilijk verenigbaar met de ruim verspreide 
opinie dat de meesteLMOE een comparatief voordeel bezitten op het gebied van de landbouw 
(134). GARDNER ziet Midden-Europa zich in de toekomst zelfs specialiseren in de productie 
van graangewassen en oliehoudende zaden. 

Zoals HARTMANN aan de hand van cijfergegevens aantoont (135), is de 
productiviteit, zowel in de landbouwsector als in de andere sectoren, lager in deLMOE dan in 
de EU, hetgeen erop wijst dat de LMOE een absoluut nadeel hebben bij de voortbrengst van 
agrarische en andere producten. De auteur herinnert er wel aan dat bij de internationale 
concurrentiekracht van een sector het relatieve (of comparatieve) voordeel van 
doorslaggevend belang is. En in alle landen (Polen uitgezonderd) is de arbeidsproductiviteit 
juist relatief hoger in de landbouwsector. Dat Polen een uitzondering is, heeft te maken met de 
grote arbeidsintensiteit in de landbouw. HARTMANN besluit daaruit dat als de 
arbeidsproductiviteit in de landbouwsector aan dezelfde snelheid als in de rest van de 
economie zou kunnen evolueren, de meesteLMOE dan in staat zouden moeten zijn om netto
exporteur van landbouwproducten te worden in een geïntegreerde Europese markt waar 
goederen worden verhandeld zonder protectionistische maatregelen. 

FENNEL (136) vestigt er echter de aandacht op dat in de EU het comparatieve voordeel 
tot nog toe niet de uitwerking heeft gehad die het had kunnen hebben, doordat elk land 
probeert op zijn grondgebied de productie van een volledige waaier van basisproducten, en 
zelfs van secundaire producten, in stand te houden. 

133 POULIQUEN lijkt de mogelijkheid van een delocalisatie naar die landen over het hoofd te zien. Toch liet de 
Commissie sinds 1994 al weten dat landbouwers uit Nederland van plan waren de intensieve varkenshouderij naar 
Hongarije over te brengen. Zij voegde eraan toe dat, vanuit een technisch en financieel oogpunt. niets een massale, 
over een periode van 5 tot 20 jaar gespreide delocalisatie van de eierproductie in de weg stond (aangehaald door 
FENNEL, op.cit. p. 409). 

134 Cf. DE ZEEUW, A., « European agricultural policy: between reform and enlargement >>, CEPS Working Party 
Reports, Brussels, 1997, p. 48. 

135 Cf. GARDNER R.B., European agriculture: policies, production and trade, London, 1996, p. 214. 
136 Op.cit., p. 401. 
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3.5 Conclusies 

De in Agenda 2000 vervatte voorstellen tot hervorming van het GLB bestaan vooral in 
verminderingen van de steunprijzen, die in de grote sectoren (graan, rundvlees en melk) gaan 
van 15% tot 30%; als compensatie krijgen de landbouwers meer rechtstreekse steun. 
Bovendien wordt de verplichte braaklegging afgeschaft en wordt er meer aandacht besteed 
aan milieumaatregelen en aan plattelandsontwikkeling. 

De voorgestelde hervorming zou een betere integratie van de Europese landbouw in 
de wereldhandel mogelijk maken, met alle voordelen die daaraan verbonden zijn voor de 
economie in het algemeen en de consumenten in het bijzonder, in termen van prijsverlagingen 
van de landbouwproducten en in termen van verhogingen van de private consumptie, het BBP 
en de werkgelegenheid. Anderzijds zou die hervorming geen verhoging van de fiscale druk 
teweegbrengen : het plafond voor de eigen middelen blijft immers behouden op 1,27% van 
het communautaire BNP. 

Maar, ook al wordt de hervorming voorgesteld als een bijkomende stap naar de 
liberalisering van de Europese landbouw, toch zou zij een bijkomende 
begrotingsinspanning vergen, die door de Commissie op 3,4 miljard ecu geraamd wordt voor 
2005. Deze paradox is het gevolg van de verschuiving van de kost van de landbouwsteun, die 
overgaat van de consumenten naar de communautaire begroting; die verschuiving vloeit voort 
uit een toenemend beroep op rechtstreekse steun. Voor de drie betrokken sectoren zou die 
rechtstreekse steun in 2005 28,5 miljard ecu bedragen, wat 90% uitmaakt van de uitgaven 
voor die sectoren (tegenover 74% in het scenario bij ongewijzigd beleid). De hervorming zou 
de begratingsuitgaven ook minder gevoelig maken voor de evolutie van de 
wereldmarktprij zen. 

De weerslag van de hervorming op de Belgische begrotingen zou beperkt blijven. De 
uitgaven van het EOGFL-Garantie, die het grootste deel vormen van de Europese 
landbouwuitgaven, worden door België alleen maar geprefinancierd, en de begeleidende 
maatregelen zijn de enige die door België gecofinancierd worden, dit ten belope van ongeveer 
200 miljoen frank. Wat de uitgaven (ongeveer 1 miljard frank) in België betreft van het 
EOGFL-Oriëntatie, die worden door de Belgische begrotingen gecofinancierd ten belope van 
3 tot 4 miljard frank. Afgezien van het feit dat de toekomstige cofinancieringspercentages 
nog niet zijn vastgelegd, brengt de hervorming op dit gebied geen grote verandering teweeg. 

Als gevolg van de hervorming zou het arbeidsinkomen (met inbegrip van de 
rechtstreekse steun) in de Belgische landbouwsector gemiddeld met 10% tot 15% dalen. De 
melkproducenten en vooral de rundvleesproducenten zouden het zwaarst worden getroffen, 
zodat de weerslag van de hervorming verhoudingsgewijs dubbel zo groot zou zijn in Wallonië 
als in Vlaanderen. Er valt hier op te merken dat het om een mechanische weerslag gaat, 
waarbij helemaal geen rekening wordt gehouden met gedragswijzigingen of met 
structuurwijzigingen van de bedrijven. 
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De voorgestelde hervorming zou het gewicht van de directe betalingen nog doen 
toenemen. Aangezien die steun in het algemeen beschouwd wordt als een inkomenssteun, 
zouden de modaliteiten van de verdeling ervan grondig moeten herzien worden. Heden ten 
dage wordt die steun toegekend aan de landbouwbedrijven in verhouding tot hun oppervlakte 
of tot de omvang van de veestapel. Billijkheidshalve zou bij de verdeling ervan rekening 
moeten worden gehouden met het globaal inkomen van de begunstigde landbouwgezinnen. 
Over dat globaal inkomen weet men nog niet veel, maar volgens beschikbare aanwijzingen 
maken de niet-agrarische inkomsten een steeds groter wordend gedeelte ervan uit. Als men 
daarentegen de directe betalingen zou blijven beschouwen als een aanvulling van steunprijzen 
die geacht worden onvoldoende winstgevend te zijn, dan zou het logisch zijn het bedrag ervan 
te doen variëren naar gelang van de werkelijke marktprijzen. 

Het recente voorstel van de Commissie om een deel van de rechtstreekse steun ten 
laste van de nationale Schatkisten te leggen, zou er misschien toe bijdragen dat er meer 
rekening wordt gehouden met het globaal inkomen, in zoverre de lidstaten dat beter kennen 
(subsidiariteitsbeginsel). Het spreekt echter vanzelf dat er gemeenschappelijke 
toekenningscriteria op het niveau van de EU zouden moeten behouden blijven. Hoe dan ook 
kunnen wij alleen maar vaststellen dat er veel betwisting bestaat over dat 
cofinancieringsvoorstel (cf. afdeling 3.3.2.2.) en dat men daarover geen uitspraak kan doen op 
grond van louter economische en budgettaire beschouwingen. 

Als wij verder gaan dan alleen de modaliteiten van de directe betalingen te 
beschouwen, kunnen wij ons ook afvragen hoe de toekomst ervan op lange termijn is. Als 
men rekening houdt met de komende onderhandelingen in het kader van de WTO, met het 
belang van die steun in de begroting en voor het landbouwinkomen, om nog niet te spreken 
over het feit dat de toekomstige LMOE ze niet zullen kunnen genieten, dan kan er ernstig aan 
getwijfeld worden of die steun nog lang zal bestaan. 

Het voordeel van de koppeling van de rechtstreekse steun aan de naleving van 
bepaalde milieuvoorschriften, is dat zij het permanent karakter van de steun gedeeltelijk 
rechtvaardigt. Toch lijkt het verkieslijk een speciaal daartoe bestemd instrument in het leven 
te roepen, zodat er geen conflicten ontstaan tussen de diverse nagestreefde doelstellingen. Die 
nieuwe soort betalingen zou trouwens geleidelijkaan meer belang krijgen, ten nadele van de 
traditionele rechtstreekse steun. De Europese belastingbetalers lijken immers meer en meer te 
aanvaarden dat zij moeten betalen voor door landbouwers geleverde diensten ten gunste van 
het milieu. 

Wat het plattelandsbeleid betreft, lijkt het inderdaad wenselijk dat het wordt 
versoepeld en gedecentraliseerd. De plattelandsontwikkeling heeft echter niet alleen met de 
landbouw te maken, maar zij is multidimensioneel en zij vereist een geïntegreerde aanpak; 
de ervaring met de structuurfondsen suggereert ons dan ook dat de programma's op regionaal 
vlak moeten samengesteld worden, door alle betrokken partners samen. 

De vaak geuite vrees dat de uitbreiding naar het Oosten de EU-15 zou blootstellen aan 
zware concurrentie vanwege de landbouwsectoren van de nieuwe lidstaten, lijkt niet gegrond. 
Er wordt algemeen aangenomen dat de meeste LMOE weliswaar een comparatief voordeel 
hebben op het vlak van de landbouw, maar, rekening gehouden met de zwakke productiviteit 
die die landen in het algemeen kenmerkt, zal hun potentieel nog meerdere jaren nodig 
hebben om zich te ontwikkelen. Voor veel producten ligt de producentenprijs lager dan de 
wereldmarktprijs, en a fortiori lager dan de EU-prijs, maar de sinds 1991 waargenomen 
prijsstijgingen zouden voortduren. Bovendien moeten de verschillen in producentenprijzen 
gecorrigeerd worden voor de commerciële marges, die in die landen vaak aanzienlijk zijn, en 
in sommige gevallen ook voor de kwaliteitsachterstand. 
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Globaal schijnt de uitbreiding naar het Oosten dus geen uitzonderlijk groot risico 
met zich mee te brengen van concurrentieverstoring en van overschotten. Zij zou eerder een 
gunstige mogelijkheid zijn om de netto-uitvoer naar de LMOE op te voeren. In dat geval 
zouden er belangrijke structurele steunmaatregelen nodig zijn om te vermijden dat er een 
overdreven onevenwicht ontstaat in het handelsverkeer van agro-voedingsmiddelen en dat de 
werkloosheid in de landbouwsector toeneemt. 

De kosten van de uitbreiding van het GLB in de strikte zin naardeLMOE zouden 
echter beperkt moeten blijven. Er moet hier vermeld worden dat de Commissie om 
economische (en wij kunnen aannemen ook budgettaire) redenen van meet af aan de 
mogelijkheid heeft uitgesloten dat de rechtstreekse steun zou worden uitgebreid tot de 
landbouwers uit de LMOE. Dit verschil in behandeling stelt een politiek probleem, dat eens te 
meer de nadruk legt op het dubbelzinnige karakter van die steun. 
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4. Het probleem van het cohesiebeleid en de Europese 
structuurfondsen 

De plaats van het cohesiebeleid en het belang van de structuurfondsen in de 
communautaire uitgaven stegen onophoudelijk gedurende de laatste 25 jaar. De ontwikkeling 
van de structuurfondsen was in hoofdzaak verbonden aan de opeenvolgende uitbreidingen van 
de Unie. Het vooruitzicht van de uitbreiding met een nieuwe groep landen die hun achterstand 
aan het inhalen zijn, plaatst de toekomst van het cohesiebeleid op de voorgrond. Hieronder 
worden eerst de basisbeginselen van het Europese structuurbeleid voorgesteld (4.1.) en 
vervolgens het belang en de verdeling van de overeenkomstige uitgaven (4.2.), alvorens 
enkele elementen betreffende de beoordeling van hun weerslag worden gegeven (4.3). Daarna 
komen de hervormingsvoorstellen aan bod die door de Commissie in Agenda 2000 werden 
voorgesteld en zullen hun meest onmiddellijke gevolgen worden aangehaald (4.4). Tenslotte 
zullen op een beknopte wijze de implicaties van de uitbreiding voor de structuurfondsen (4.5.) 
worden besproken, alvorens enkele eerste conclusies worden getrokken. 

4.1 Basisbeginselen van het Europese structuurbeleid vanaf het 
Verdrag van Rome tot 1999 

Aan de oorsprong van het Europese structuur- en regionaal beleid ligt de sinds 1957 in 
het Verdrag van Rome uitgedrukte voortdurende bezorgdheid om de harmonische 
ontwikkeling van de economieën van de Lid-Staten te waarborgen door de verschillen tussen 
de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te verkleinen. 

Alhoewel de oprichting bij de Commissie van het DG XVI dat belast is met het 
regionale beleid reeds van 1967 dateert, bleef het belang van de structurele maatregelen 
marginaal tot 1975, zijnde de datum van de oprichting van het EFRO. 

Voordien waren er reeds twee structuurfondsen : 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat dateert van bij het begin van de Gemeenschap 
en dat belast is met de opleiding en de beroepsinschakeling ; 

het EOGFL-Oriëntatie dat in 1962 werd opgericht en dat gericht is op de 
plattelandsontwikkeling. 

De oprichting van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) komt in 
de eerste plaats tegemoet aan een Britse eis. Het Verenigd Koninkrijk was toen reeds 
ontevreden over de geringe inkomsten die het uit het GLB betrok in verhouding tot zijn 
bijdrage. Doordat het EFRO bijvoorbeeld steun aan gebieden in industrieel verval toekende, 
was het mogelijk het terugkeereffect naar het Verenigd Koninkrijk te vergroten. De 
vergoeding werd toen geregeld aan de hand van nationale quota die door de Raad van 
Ministers (137) werden vastgesteld. Men kan nog niet van een werkelijk Europees regionaal of 
cohesiebeleid spreken. 

137 VANDENDORPE L.. La réforme des fonds structurels européens; Courrier hebdomadaire du CRISP, na 1605-
1606. 1998. 
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De toetreding van Griekenland in 1981 en vooral de toetreding van Spanje en Portugal 
in 1986 veroorzaakten de explosie van de structurele uitgaven. 

Zoals Vandendorpe (137) stelt: «les élargissements successits vont faire évoluer les 
rapports de force entre Etats membres et influencer fortement les arbitrages entre les 
conceptions et les préoccupations de chacun ». 

Het begrip « economische en sociale samenhang » werd m 1986 ingevoerd m de 
Europese Akte. 

Na een eerste hervorming in 1984, welke een initiatiefrecht van de Commissie 
invoerde inzake regionaal beleid, bepaalde de hervorming van 1988 die met de goedkeuring 
van het eerste financieel meerjarenplan 1989-1993 (het pakket-Delars I) gepaard ging, op een 
ingrijpende wijze het structuurbeleid en het regionaal beleid. Het pakket-Delars I voorzag in 
de verdubbeling van de structurele uitgaven in constante ECU. In het pakket-Delars 11, dat 
betrekking had op de periode 1994-1999, werd een nieuwe stijging van de kredieten voorzien, 
maar de werkingsprincipes werden toen slechts in betrekkelijk geringe mate aangepast. 

Het Verdrag van Maastricht van 1991 neemt de beginselen die de structurele 
maatregelen beheersen, over. Artikel 130A bepaalt : « De Gemeenschap stelt zich [ ... ] ten 
doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde regio's [ ... ] te verkleinen ». Er wordt aan herinnerd dat 
dit doel wordt nagestreefd door de activiteiten van de fondsen met een structureel doel 
(EOGFL-Oriëntatie, ESF, EFRO), maar ook dat de Europese Investeringsbank deelneemt aan 
de verwezenlijking ervan. Tenslotte kondigt artikel 130D de oprichting van een nieuw 
beleidsinstrument aan : het Cohesiefonds. « [Het levert] een financiële bijdrage [ ... ] aan 
projecten op het gebied van milieu en transeuropese netwerken in de sfeer van de 
vervoersinfrastructuur ». 

Op basis van de beginselen die sedert 1993 gelden, kan de activiteit van de Europese 
structuurfondsen als volgt worden gekenmerkt : 

1 o Zij is gericht op enkele prioritaire doelstellingen. 

doelstelling 1 : ontwikkeling en structurele aanpassing van de regio's met een 
ontwikkelingsachterstand, 

doelstelling 2 : omschakeling van regio's of deelregio's die zwaar door de 
achteruitgang van de industrie worden getroffen, 

doelstelling 3 : bestrijding van de langdurige werkloosheid, inschakeling in het 
arbeidsproces van jongeren onder 25 jaar, integratie van met 
uitsluiting van de arbeidsmarkt bedreigde personen, 

doelstelling 4 : bevordering van de aanpassing van de werknemers aan 
veranderingen in het bedrijfsleven en aan de ontwikkeling van 
de productiestelsels, 



doelstellingen 
Sa: 

Sb: 

doelstelling 6 : 

1S1 

aanpassing van de landbouwstructuren en steun aan de 
modernisering en herstructurering van de visserij, 
ontwikkeling en structurele aanpassing (diversificatie) van het 
platteland, 

ontwikkeling van de Europese (Noordse) zones met zeer geringe 
bevolkingsdichtheid. 

zo Zij is geografisch geconcentreerd op de minst begunstigde regio's. 
Dat geldt ten minste voor de doelstellingen 1, 2, Sb en 6. De doelstellingen 3, 4 en Sa 
(138) zijn niet horizontaal, dus niet geografisch gericht, maar zijn gericht op 
risicogroepen. Wat doelstelling 1 betreft, bestaat het voornaamste criterium om voor 
de steun in aanmerking te komen er in beginsel in dat het een regio (139) betreft 
waarvan het BBP per inwoner (uitgedrukt in koopkrachtpariteit) lager ligt dan 7S% 
van het communautaire gemiddelde. 
Het is niettemin de Raad die bepaalt welke regio's voor doelstelling 1 in aanmerking 
komen. Gedurende periode 93-99 werd het criterium van 7S% versoepeld om de 
opname van zones zoals Henegouwen (de enige Belgische regio die in aanmerking 
kwam), Flevoland, de Valenciennois enz ... mogelijk te maken. In België is dus 12,S% 
van de bevolking erbij betrokken. 

Voor doelstelling 2 moeten de regio's die in aanmerking willen komen (140) : 

een werkloosheidsgraad hebben die boven het communautaire gemiddelde ligt, 

een tewerkstellingspercentage in de industrie hebben dat boven het 
communautaire gemiddelde ligt, 

een daling van deze soort van werkgelegenheid kennen ten opzichte van een 
gegeven referentiejaar. 

In België komen de arrondissementen Luik, Verviers en Boei-Borgworm geheel of 
gedeeltelijk in aanmerking, evenals, voor een deel, de arrondissementen Hasselt, 
Turnhout, Maaseik en Tongeren alsmede de gemeente Aubange. In het totaal is 14% 
van de bevolking hierbij betrokken. 

Voor doelstelling Sb tenslotte, moeten de zones die in aanmerking willen komen, een 
hoge tewerkstellingsgraad in de landbouw hebben, een laag landbouwinkomenspeil, 
een geringe bevolkingsdichtheid en een tendens tot ontvolking. 
In België komen, geheel of gedeeltelijk, de arrondissementen Bastenaken, 
Marche-en-Famenne, Neufchäteau en Dinant-Philippeville in aanmerking, evenals de 
Westhoek en het arrondissement Eeklo. In het totaal is er 4,S% van de bevolking bij 
betrokken. 

138 De acties verbonden aan de doelstellingen 3, 4 en Sa komen niet bovenop die welke onder doelstelling 1 vallen. 
139 Uit een lijst van 174 Europese regio's. 
140 Te kiezen uit een lijst van 829 Europese regio's. 
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3° Zij steunt op planning enpartnerschap. 
De Staten of regio's die een tussenkomst wensen, moeten een ontwikkelingsplan 
voorleggen dat een diagnose van de toestand, alsmede de nagestreefde doelstellingen 
en de soorten van overwogen tussenkomsten weergeeft. Er wordt vervolgens een 
steun- en opvolgingsprogramma uitgewerkt in overleg tussen de Commissie en de 
betrokken Staten en regio's. 
De hervorming van 1993 heeft overigens aangedrongen op het belang van de evaluatie 
van de programma's, vóór, tijdens en na hun uitvoering. 

4° Zij neemt de additionaliteitsregel in acht. 
De communautaire steun komt niet in de plaats van een nationale steun en betaalt die 
ook niet terug. Het is noodzakelijk dat er een minstens gelijke steun van de door de 
vastgelegde doelstelling begunstigde Staat of regio bestaat en blijft bestaan. 

Wij merken eveneens op dat een klein gedeelte van de structuurfondsen gereserveerd 
is voor « communautaire initiatieven » die enkel en alleen van het initiatief van de Commissie 
afhangen en die bijgevolg volledig door de communautaire begroting worden gefinancierd. 

De verschillende fondsen, namelijk EFRO, ESF en EOGFL-Oriëntatie dragen volgens 
hun eigen specifieke kenmerken bij tot de verschillende doelstellingen. 

Het Cohesiefonds, dat in mei 1994 werd opgericht, is voorbehouden aan de landen 
waarvan het BNP per inwoner lager is dan 90% van het Europese gemiddelde. Voor de 
periode 1994-99, zijn er vier landen bij betrokken: Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland. 

De toewijzing van kredieten uit dit fonds is gebonden aan de naleving van 
convergentieprogramma's. Het betreft hier een instrument voor de verzoening van de 
doelstellingen van cohesie en convergentie. De acties die door het Cohesiefonds worden 
ondernomen, kunnen in zeer ruime mate (voor ongeveer 85%) door het Fonds zelf 
gefinancierd worden. Aldus wordt de vijftig/vijftig-verhouding van het 
additionaliteitsbeginsel overschreden. 

De Europese Raad van Edinburgh van december 1992 heeft beslist de kredieten van 
het Cohesiefonds als volgt te verdelen : Spanje van 52 tot 58%, Griekenland en Portugal van 
16 tot 20% en Ierland van 7 tot 10%. 
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4.2 De uitgaven van de structuur- en cohesiefondsen en de 
verdeling ervan 

Op de Raad van Edinburgh werd eveneens beslist de Europese structurele uitgaven te 
plafonneren op een bedrag gelijk aan 0,46% van het BNP op het einde van de programmatie 
van het pakket-Delors 11, 1994-99. Dat komt overeen met 35,7% van het totaal van de 
vastleggingskredieten van de Unie. In 1997 bedroegen die uitgaven 26,3 miljard ECU, of 
32,3% van de totale uitgaven of 0,37% van het BNP van de Unie. 

De omvang van de structurele uitgaven in absolute en relatieve termen is aanzienlijk 
gestegen sinds de oprichting van het EFRO (zie tabel lA en lB) wegens de uitbreidingen en 
de grotere prioriteit die gegeven wordt aan het cohesiebeleid. Die uitgaven maakten 6,2% uit 
van de communautaire uitgaven in 1975; 12,8% in 1985 juist vóór de uitbreiding met Spanje 
en Portugal; 15,1% in 1988 juist vóór de inwerkingtreding van het pakket-Delors I en meer 
dan het dubbele (30,7%) vijf jaar later. 



Tabel JA 
Communautaire uitgaven (algemene begroting) 

betalingen in miljarden ECU 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

TOTAAL 3,6 5,8 15,9 27,9 34,7 35,1 41,0 40,8 44,1 53,5 58,5 64,8 59,3 66,5 77,0 79,9 
waarvan 

EOGFL-garantie 3,1 4,3 11,3 19,7 22,1 23,0 26,4 24,4 25,6 31,1 31,3 34,9 33,0 34,5 39,3 40,4 
Structurele 0,1 0,4 1,8 3,7 5,7 5,9 6,4 7,9 9,6 14,0 18,4 20,5 15,9 19,2 24,6 26,3 
maatregelen 
waarvan: 

EOGFL-oriëntatie 0,1 0,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 1,8 2,1 2,8 2,9 2,5 2,5 3,4 3,6 
EFRO 0,2 0,8 1,6 2,5 2,6 3,0 3,9 4,6 6,3 8,6 9,5 6,3 8,4 10,6 11,5 
ESF 0,1 0,7 1,4 2,4 2,5 2,3 2,7 3,2 4,0 4,3 5,4 4,3 4,5 6,0 6,1 
FIOV 0,4 0,2 0,4 0,5 
Cohesiefonds 0,8 0,9 1,7 1,9 2,3 

Administratie 0,1 0,4 0,8 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,3 3,5 3,9 4,0 4,2 
Onderzoek 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 1,5 1,8 1,7 1,9 2,2 2,5 2,5 2,8 3,0 
Externe maatregelen 0,3 0,6 1,0 1,1 0,8 0,8 1,0 1,4 2,2 2,1 2,9 3,1 3,4 3,9 3,9 
Overige 0,4 1,0 1,5 3,5 2,8 4,4 3,8 3,3 1,9 1,9 1,0 1,4 3,1 2,3 2,1 

Totaal in 'ïo van het 

BNP van de EU 0,52 0,77 0,90 0,97 0,93 1,00 0,92 0,92 1,03 1,07 1,17 1,03 1,04 1,15 1,14 

Bron: Europese Commissie, Begratingsvademecum , uitgave 1998. 
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TahellB 
Aandeel van de structurele uitgaven in de communautaire uitgaven 

procent 
1970 2,7 
1975 6,2 
1980 11,0 
1985 12,8 
1988 15,1 
1990 21,0 
1993 30,7 
1997 32,2 

Binnen de structuurfondsen zijn als jaargemiddelde bij benadering twee derden van de 
kredieten bestemd voor doelstelling 1. Iets meer dan 10% van het totaal komt ten goede aan 
de doelstellingen 2, 3 en 4, Sa en Sb (tabel 2 geeft bijvoorbeeld een illustratie van de verdeling 
van de uitgaven per doelstelling en per land voor 1996). Deze aandelen zijn ongeveer gelijk 
gebleven in de pakketten-Delars I en II. 

Tabel3 
Verdeling van de structuwfondsen per lidstaat 

Periode 1989-1993 Periode 1994-1999 
miljarden ecus 1 procent miljarden ecus 2 procent 

België 1,1 1,5 1,8 1,3 
Denemarken 0,4 0,6 0,7 0,5 
Duitsland 7,0 9,6 19,5 14,1 
Griekenland 8,2 11,2 14,0 10,1 
Spanje 15,8 21,6 31,7 22,9 
Frankrijk 7,4 10,1 13,3 9,6 
Ierland 4,5 6,2 5,6 4,1 
Italië 12,1 16,5 19,8 14,3 
Luxemburg 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nederland 0,9 1,2 2,2 1,6 
Oostenrijk 1,4 1,0 
Portugal 8,5 11,6 14,0 10,1 
Finland 1,5 1,1 
Zweden 1,2 0,9 
Verenigd Koninkrijk 7,1 9,7 11,4 8,3 

* 

Bron: 

in prijzen van 1992 

in prijzen van 1994 

1989-1993: Brehon N.J., Le budget de l'Europe, Edition LGDJ 1997 

1994-1999 : Bollen F. and Hartwig I ; Economie and social cohcsion in Agenda 2000 an appraisal 
of the Commission's Blue Print for Enlargement. 



Tabe/2 
Verdeling van de structuur- en cohesie-uitgaven (1996) 

miljoenen ECU 

B DK D Gr Sp F IRL I L NL Oost p FIN Zwe UK Comm. EUR 15 in 'Yo 
acties van 

het 
totaal 

Doelstelling 1 (a) 122,7 - 2041,0 1590,0 4614,8 297,0 1181,3 2038,7 - 4,8 5,0 2968,0 - - 505,9 - 15369,1 53,2 
(b) 91,9 - 2094,5 1757,3 4097,0 266,9 938,9 2428,3 - 11,9 12,6 2481,3 - - 518,3 0,5 14699,5 59,7 

Doelstelling 2 (a) 82,4 23,0 384,3 - 377,9 662,1 - 230,4 - 99,1 11,4 - 21,3 - 813,6 - 2705,4 9,4 
(b) 21,1 5,1 205,8 - 172,8 465,2 - 108,7 0,3 51,0 11,6 - 14,2 - 580,3 - 1636,0 6,6 

Doelstelling 3+4 (a) 106,5 49,0 539,2 - 289,5 513,3 - 188,2 3,8 152,2 65,7 - 43,8 37,5 1081,1 - 3069,7 10,6 
(b) 87,8 48,7 316,0 - 394,0 452,5 - 157,6 3,6 154,7 75,3 - 26,6 18,8 586,0 - 2321,7 9,4 

Doelstelling 5a (a) 47,7 45,4 204,6 - 44,9 220,7 - 133,4 4,3 15,5 75,9 - 53,3 26,5 44,8 0,4 917,5 3,2 
(b) 61,1 26,2 182,8 0,1 61,5 213,3 0,0 77,5 5,2 13,0 77,9 0,0 26,6 27,9 44,9 0,1 818,2 3,3 

Doelstelling 5b (a) 6,9 3,7 187,7 - 172,3 335,9 - 33,6 - 15,6 51,6 - 16,3 64,9 82,9 - 971,4 3,4 
(b) 3,9 2,7 246,8 - 130,4 332,3 - 30,5 0,4 13,3 39,3 - 7,7 22,6 71,5 - 901,6 3,7 

Doelstelling 6 (a) - - - - - - - - - - - - 77,2 11,5 - - 88,7 0,3 
(b) - - - - - - - - - - - - 42,1 9,0 - - 51,1 0,2 

Cohesiefonds (a) - - - 438,4 1342,0 - 221,8 - - - - 439,6 - - - 2,2 2443,9 8,5 
(b) - - - 244,9 ll12,1 - 189,2 - - - - 324,9 - - - 1,1 1872,2 7,6 

Overige maatregelen 98,2 67,3 376,2 144,7 279,8 322,2 70,0 341,3 2,3 40,8 48,7 205,2 48,2 49,4 263,1 985,7 3343,1 11,6 
(a) 
(b) 61,9 21,8 389,4 120,6 266,2 208,6 78,3 213,9 5,0 24,8 19,2 155,3 17,9 16,3 160,1 554,9 2314,3 9,4 

Totaal (a) 464,4 188,4 3733,0 2173,1 7121,1 2351,1 1473,1 2965,6 10,4 328,0 258,3 3612,7 260,1 189,7 2791,5 988,3 28908,9 
(b) 327,7 104,6 3435,4 2122,9 6234,1 1938,8 1206,4 3016,4 14,6 268,7 235,9 2961,5 135,2 94,6 1961,1 556,5 24614,5 

In 'Yo van het totaal 1,6 0,7 12,9 7,5 24,6 8,1 5,1 10,3 - 1,1 0,9 12,5 0,9 0,7 9,7 3,4 
(a) 
(b) 1,3 0,4 14,0 8,6 25,3 7,8 4,9 12,3 0,1 1,1 1,0 12,0 0,5 0,4 8,0 2,3 

L.__ __ 

Bron: Europese Rekenkamer; Jaarverslag over het begrotingsjaar 1996. 
(a) Vastleggingen. 
(b) Betalingen. 
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In absolute termen is Spanje het land dat veruit het meest begunstigd is door het 
cohesiebeleid. Het verhoogde zijn aandeel in de structuurfondsen (dat groter is dan 20%) 
tussen de pakketten-Delors I en 11 (zie Tabel 3), terwijl bijna alle overige landen 
(uitgezonderd op marginale wijze Nederland) hun aandeel zagen afnemen omwille van de 
toekenning van steun aan de nieuwe Duitse Länder en aan de nieuwe lidstaten. In constante 
ECU is de dotatie voor alle landen verhoogd. 

In verhouding tot het bruto binnenlands product evenwel en rekening gehouden met de 
structuur- en cohesiefondsen ontvangt, gemiddeld over de programmatieperiode 1994-99, 
Portugal, gevolgd door Griekenland en Ierland de grootste steun (tussen 2 en 4% van het BBP 
in die drie landen tegenover minder dan 2% voor Spanje en minder dan 0,5% voor de overige 
landen, zie Tabel 4 ter illustratie). 

België 
Denemarken 
Duitsland 
Griekenland 
Spanje 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Finland 
Zweden 
Verenigd Koninkrijk 

Tahel4 
Relatieve weerslag van de structuur- en cohesie-uitgaven 
voorbeeld, op basis van de in 1996 uitgevoerde betalingen 

procent van het BBP ECU per inwoner 
0,15 32 
0,08 20 
0,19 42 
2,19 203 
1,37 159 
0,16 33 
2,53 333 
0,32 53 
0,09 17 
0,13 29 
3,54 300 
0,14 26 
0,05 11 
0,22 33 

Die cijfers in procent van het BBP hebben evenwel niet dezelfde betekenis voor de 
landen waarvan het grondgebied in aanmerking komt voor structurele steun en voor de 
overige landen. 

Welnu, als gans Spanje in aanmerking komt om steun te genieten van het 
Cohesiefonds, zoals Griekenland, Ierland en Portugal, vallen enkel de drie laatstgenoemde 
landen volledig onder doelstelling 1. In Spanje vallen de zone van Madrid en het Noord
Oosten, de meer welvarende streken, niet onder doelstelling 1, maar wel plaatselijk onder 
doelstelling 2 (Tabel 5). 
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TabelS 
Aandeel van de bevolking van de lidstaten dat valt onder één van de geografisch georiënteerde 

doelstellingen van de structuurfondsen 
1994-1996 

in procent 

Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling Sb 
België 12,7 14,0 4,5 
Denemarken - 8,8 7,0 
Duitsland 19,7 8,8 9,6 
Griekenland 100,0 - -

Spanje 59,4 20,3 4,4 
Frankrijk 4,4 25,9 17,3 
Ierland 100,0 - -

Italië 36,4 10,8 8,4 
Luxemburg - 34,2 7,4 
Nederland 1,4 17,3 5,4 
Oostenrijk 3,7 8,2 28,9 
Portugal 100,0 - -

Finland - 15,5 21,5 
Zweden - 11,0 8,6 
Verenigd Koninkrijk 5,7 31,0 4,9 

De belangrijkste door doelstelling 2 begunstigde landen zijn het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk, alsmede, elke verhouding in acht genomen, Luxemburg. Doelstelling Sb is 
grotendeels gericht op Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk is veruit de belangrijkste 
begunstigde van doelstellingen 3 en 4. 

Per inwoner is het in Ierland, gevolgd door Portugal en Griekenland, dat de steun het 
meest grootst is (Tabel 4). 

De relatieve positie van Ierland is verwarrend. Het BBP per inwoner in Ierland was in 
1996 (90% van het Europese gemiddelde) duidelijk hoger dan in Spanje (77%) en nog hoger 
dan in Portugal of Griekenland (68%). Nochtans ontvangt de meest welvarende lidstaat in 
relatieve termen meer. 

Dat is wellicht toe te schrijven aan de wil om een land dat vooruitgang maakt, niet te 
vlug te straffen met een te snelle vermindering van zijn dotatie. Er is nochtans een geleidelijke 
vermindering voorzien van de communautaire structurele steun aan Ierland. De steun zou 
dalen van 3,1 tot 2, 7% van het Ierse BBP tussen het begin en het einde van de 
programmatieperiode 1993-99, terwijl de overeenkomstige percentages zouden stijgen voor 
de drie andere cohesielanden (Spanje van 1,5 naar 2,3% Griekenland van 3,3 naar 4% en 
Portugal van 3,3 naar 3,8%). 

Zoals in het geval van de uitgaven in procent van het BBP, heeft het bedrag van de 
steun per inwoner niet dezelfde draagwijdte voor de landen die volledig gedekt worden en 
voor de overige landen, waar in de regio's die bijvoorbeeld onder doelstelling 1 vallen, de 
steun oneindig veel groter kan zijn dan het nationale gemiddelde. De gemiddelde uitkering per 
inwoner op grond van doelstelling 1 loopt bovendien aanzienlijk uiteen naar gelang van het 
land (Tabel 6). 
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Tabel6 
Gemiddelde jaarlijkse uitkering per inwoner op grond van doelstelling 1 

(1994-1999) 

België 9S 
Duitsland 14S 

Griekenland 22S 
Spanje 188 

Frankrijk 143 
Ierland 262 
Italië 117 

Nederland 11S 
Oostenrijk 120 
Portugal 23S 

Verenigd Koninkrijk 11S 

in ecus van 1994 

Bron: MARTIN R., Financing EU cohesion policy in Central and Eastem Europe, Intereconomics 
HWWA, May/June 1998. 

In België is minder dan een derde van de bevolking betrokken bij de geografisch 
georiënteerde doelstellingen ; in Wallonië is echter 70% van de bevolking erbij betrokken 
(141). 

In de programmatieperiode 1994-1999 kan de gemiddelde jaarlijkse uitkering per 
inwoner in de regio die gedekt is door doelstelling 1, met name Henegouwen, op basis van de 
programmatie, 95 ECU (in prijzen van 1994) bedragen, ongeveer een drievoud van het 
nationaal gemiddelde dat echter weinig betekenisvol is. In de regio's die door doelstelling 2 
begunstigd zijn bedraagt de gemiddelde jaarlijkse uitkering per inwoner ongeveer 45 ECU (in 
prijzen van 1994). De gemeente Aubange bijvoorbeeld kon evenwel veel aanzienlijker 
voordelen genieten als gevolg van de maatregelen die genomen werden ten gunste van de 
Europese ontwikkelingspool. Tabel 7 geeft de totaliteit weer van de vastleggingen die 
voorzien zijn in hoofde van de structurele maatregelen in België voor de periode 1994-99. 

Tabel7 
Bedrag per doelstelling van de voor de periode 1994-1999 voorziene vastleggingen 

in hoofde van de communautaire structurele maatregelen 

Structuurfondsen 
regionale doelstellingen 

doelstelling 1 
doelstelling 2 
doelstelling Sb 

horizontale doelstellingen 
doelstellingen 3 en 4 
doelstelling Sa 

Communautaire initiatieven 
Totaal 

Bron: NBB. 

miljarden BEF, prijzen en wisselkoers van 1997 

31,S 
14,7 

3,3 

20,1 
8,4 

12,4 
90,4 

141 CAPRON H .. Dynamique d'évolution de l'économie wallonne et stratégie de développement, Tendances 
Economiques no 15, Octobre 1998. 
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De regionale, ja zelfs lokale differentiëring, leiden noodzakelijkerwijze tot een grote 
voorzichtigheid in de evaluatie van de weerslag van de Europese structurele steun. 

4.3 De weerslag van de Europese structuur- en cohesiefondsen 

4.3.1 Convergentie-indicatoren 

Op basis van de evolutie van het BBP per inwoner kan men vaststellen dat de 
verschillen inzake inkomens tussen de lidstaten van de Unie sterk zijn afgenomen tussen 1983 
en 1995, Luxemburg als zeer atypisch land buiten beschouwing gelaten, en zelfs indien men 
de Duitse eenmaking buiten beschouwing laat (Tabel 8). 

* 
** 
Bron: 

Tahe/8 
Verschillen in inkomens tussen de lidstaten 

1983 

België 105,4 
Denemarken 108,5 
Duitsland* 116,4 
Griekenland 62,1 
Spanje 70,6 
Frankrijk 113,3 
Ierland 64,5 
Italië 101,8 
Luxemburg 135,2 
Nederland 102,0 
Oostenrijk 107,6 
Portugal 55,3 
Finland 100,7 
Zweden 112,3 
Verenigd Koninkrijk 98,6 

Standaardafwijking ** 17,2 
Standaardafwijking 
zonder Duitsland 17,3 

West-Duitsland in 1983. 

Met de bevolking gewogen verdeling. 
Economie Européenne 1997, berekeningen van het Secretariaat. 

EU15=100 

1995 

112.7 
114,3 
109,2 

64,2 
76,1 

106,8 
95,1 

104,7 
163,8 
103,9 
112,1 
68,3 
92,3 
97,6 
98,3 

13,0 

13,9 

De vooruitgang van Ierland, maar ook van Portugal en, in een geringere mate, van 
Spanje, zijn merkwaardig. Onder de zogenaamde «cohesie-»landen stagneert enkel 
Griekenland ietwat. 
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Ofschoon de verschillen inzake inkomens tussen de lidstaten afnamen, zijn de 
regionale verschillen inzake inkomens binnen de lidstaten echter overal toegenomen, behalve 
in Nederland. In het bijzonder zijn de regionale verschillen duidelijk vergroot in enkele landen 
(België, Duitsland, (oude Länder), Oostenrijk) die in termen van BBP per inwoner boven het 
Europese gemiddelde zijn gerangschikt (Tabel 9). Bovendien onderscheidt men in een aantal 
regio's waar het BBP per inwoner zich licht boven de drempel van 75% bevindt, nauwelijks 
een of helemaal geen convergentiebeweging (zoals bijvoorbeeld voor Nord-Pas de Calais in 
Frankrijk, of, in België, voor de Provincie Namen waar een aanzienlijke achteruitgang van het 
BBP per inwoner zelfs gedurende de eerste helft van de jaren '90 werd waargenomen). 

Dat alles is weliswaar zo op basis van een indicator, het BBP per inwoner, die de 
effectieve welvaart van de inwoners niet goed weergeeft en dat des te meer naarmate die 
indicator betrekking heeft op een beperkte ruimte. Daar die indicator berekend is op basis van 
de productieplaats van de toegevoegde waarde, houdt hij geen rekening met het belang van de 
pendelaars in sommige regio's. Hij onderschat bovendien de economische prestaties van de 
regio's die een hoog aantal inactieven hebben, aangezien hij geen rekening houdt met de 
inkomenstransfers. 

Wanneer echter rekening gehouden wordt met de werkloosheidsgraad, blijkt eveneens 
een toename van de regionale verschillen in enkele lidstaten (Tabel 9). 

Tabe/9 
Verschillen in inkomens en werkloosheid tussen de regio's per lidstaat 

BBP per inwoner VVerkloosheidsgraad 
Standaardafwijking * Standaardafwijking * 

1983 1993 1983 1995 

België 14,5 16,8 0,5 1,4 

Duitsland ** 20,9 23,4 1,7 1,9 
Griekenland 6,6 7,7 0,7 2,4 
Spanje 12,7 15,3 3,9 5,5 
Frankrijk 26,7 27,7 1,6 2,0 
Italië 23,4 24,8 2,8 5,9 
Nederland 12,4 10,6 - 0,7 
Oostenrijk 24,2 27,1 - 0,9 
Portugal 13,7 19,9 - 1,9 
Zweden - 11,0 1,4 1,1 
Verenigd Koninkrijk 18,7 19,0 3,5 2,4 

* Gewogen naar gelang van het geval met de bevolking of met de beroepsbevolking 

** Oude Länder. 

Regio's gedefinieerd op basis vandeNUTS 2-classificatie (Nomenclature des Unités territoriales statistiques) die 
206 regio's bevat (in België de provincies). 

Bron : E. DESCAMPS , Verslag over de economische en sociale convergentie tussen de regio's , Nieuw 
Tijdschrift voor Politiek nr. 2, 1998. 
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In haar « Eerste verslag over de economische en sociale cohesie », van 1996, stelde de 
Europese Commissie dat het voornaamste instrument om de regionale verschillen te 
verkleinen het nationale beleid inzake fiscaliteit en overheidsuitgaven is. Welnu, sommige 
auteurs zijn van oordeel dat het op nationaal niveau gevoerde regionaal beleid aanzienlijk 
werd teruggedrongen in sommige landen van de Unie (142). Er kan overigens een 
communautaire druk bestaan ten gunste van de vermindering van de nationale openbare steun, 
wat er ook de aard van weze. 

4.3.2 Weerslag van de Europese structuurfondsen 

De weerslag van de structuurfondsen op de groei van de cohesielanden werd 
geëvalueerd aan de hand van verscheidene modellen. 

Het met het regionaal beleid belaste DG XVI van de Commissie heeft geraamd dat 
ongeveer 0,5%-punt van de gemiddelde jaarlijkse groei van 2,2% van de cohesielanden tussen 
1989 en 1993 toe te schrijven was aan de structuurfondsen. Het DG 11 (Economische en 
financiële aangelegenheden) zou op basis van het model QUEST 11 gekomen zijn tot 
resultaten die weliswaar nog altijd positief maar minder beduidend zijn (142). 

De structuurfondsen dragen bij tot de versnelling van de groei via een effect op de 
vraag dat voornamelijk komt van de investeringen in infrastructuur. Daarnaast beogen de 
communautaire maatregelen de versterking van de productiecapaciteit van de betrokken 
regio's door de verbetering van de vervoersnetwerken en de telecommunicatienetwerken of 
door de verrijking van het menselijk kapitaal via opleiding en onderwijs. Zij moeten dus een 
aanbodeffect hebben op lange termijn. 

Bij doelstelling 1 bijvoorbeeld was over de periode 1989-93 ongeveer 30% van de 
steun bestemd voor de ontwikkeling van de infrastructuur en eveneens 30% voor de 
ontwikkeling van het menselijk potentieel, terwijl het saldo werd gebruikt als steun voor 
projecten ten gunste van de nijverheid. 

Verscheidene pogingen werden ondernomen om de weerslag per (cohesie)land te 
berekenen van de acties van de structuurfondsen en soms maakten zij daarbij een onderscheid 
tussen aanbod- en vraageffect 

De concrete resultaten kunnen nogal verschillend zijn (143), maar beoordeling ervan is 
nogal gelijklopend. Drie van de vier cohesielanden (Ierland, Spanje, Portugal) convergeren 
over de periode 1989-1993 : hun jaarlijkse gemiddelde groeivoet ligt hoger dan het Europese 
gemiddelde. 

142 MARTIN R. . Financing EU Cohesion Policy in Centraland Eastem Europe , Intereconomics HWWA, may/june 
1998. 

143 Zie bijvoorbeeld: 

CASTANHEIRA DE MOURA M. & SIOTIS G., Le phénomène de convergence et l'effort de solidarité 
européen , 11 ème Congrès des économistes belges de langue française, Commission 4, 1994. 
BESNAINOU D., Les fonds structurels : quelle application aux PECO ?, Economie internationale, 
2ème trimestre, 1995. 
BREHON N.J., Le Budget de l'Europe, page 158, L.G.D.J. 1997. 
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De afwezigheid van Griekenland in die groep - maar men had evenzeer, afgezien van 
de cohesielanden, bijvoorbeeld de Mezzogiorno in Italië kunnen aanhalen - bewijst dat de 
structuurfondsen slechts kunnen dienen als hulpmiddel voor een ontwikkeling waarvoor een 
samenhangend en doeltreffend macro-economisch en structureel beleid nodig is. Ierland is, 
wat dat betreft, een tegenvoorbeeld. 

Portugal schijnt slechts te convergeren dank zij de actie van de structuurfondsen, 
terwijl de convergentie van Ierland in ieder geval sterk is. De weerslag van de 
structuurfondsen op het niveau van het BBP schijnt op lange termijn hoger te zijn in Ierland 
dan in Portugal of in Spanje (144). 

Als Ierland een grotere weerslag verkrijgt van de vrijgemaakte middelen, dan kan dat 
toe te schrijven zijn aan het feit dat het een voorkeur heeft gegeven aan de ontwikkeling van 
opleiding en onderwijs. Spanje en Portugal hebben eerder gekozen voor de verwezenlijking 
van fysische infrastructuur, die onmisbaar is voor de convergentie maar die minder 
fundamenteel is voor de groeidynamiek op lange termijn dan de scholing van arbeidskrachten. 

Indien bovendien de aandacht nogal vanzelfsprekend geconcentreerd is op de weerslag 
van de structuurfondsen in de landen die de belangrijkste begunstigden ervan zijn, noteert N.
J. Brehon (145) dat: « entre 1/5 et 1/3 des sommes investies (dans les régions défavorisées) 
revient sous forme de ventes [ .. .] ou de fourniture de matériel (dans les régions les 
avancées) ». 

4.3.3 Vereisten voor doeltreffendheid 

Globaal hebben de structuurfondsen dus een onmiskenbare weerslag gehad op de 
economische groei van de belangrijkste begunstigde landen en op het convergentieproces. Dat 
is het minste wat men kon verwachten van transfers waarvan de omvang tamelijk aanzienlijk 
is : de transfers naar de cohesielanden liggen in procent van het BBP hoger dan die van het 
Marshall-plan (gemiddeld 2,1% van het BBP voor de begunstigde landen tussen 1948 en 
1952). 

Wat Henegouwen betreft, werd op basis van het programmatiedocument geraamd dat 
ongeveer 100 miljard frank besteed zou kunnen worden aan de economie in de 
programmatieperiode 94-99, wat ongeveer 15% is van de jaarlijkse toegevoegde waarde van 
de provincie, waarbij de Europese Unie en de Belgische overheden (voornamelijk het Waalse 
Gewest) elk voor een dertig miljard zouden tussenkomen en de privé-sector voor ongeveer 40 
miljard (146). 

De doeltreffendheid van die transfers, in het bijzonder op lange termijn, is evenwel 
betwijfelbaar. 

144 Zie de werkzaamheden van ESRI van Dulbea, aangehaald onder meer door Besnainou, op.cit. (1995). 
145 N.-J. BREHON, op.cit. (1997). 
146 VINCENT A., L 'Objectzf 1 en Hainaut, Courrier hebdomadaire du Crisp, n° 1534-1535, 1996. 
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Voor Castanheira de Moura en Siotis (147) bijvoorbeeld heeft de doeltreffendheid op 
lange termijn van de interventies van de structuurfondsen te lijden onder het verlangen naar 
zichtbaarheid van de uitgaven. Bovendien maakt de voorkeur voor investering in menselijk 
kapitaal een meer complexe interventie noodzakelijk vanwege de nationale overheden. In 
sommige gevallen ondervinden de overheden van de betrokken landen moeilijkheden om 
vernuftige projecten doelmatig te begeleiden. 

Bovendien wordt in het algemeen geoordeeld dat de weerslag van het structuurbeleid 
niet erg merkbaar is in de traditionele industriegebieden van het centrum van Europa. Dat kan 
verband houden met een fenomeen van versnippering, verantwoord door de wil om de steun 
tussen de subregio's van het begunstigd gebied meer of minder evenwichtig te verdelen. 
Onverhoopte effecten kunnen eveneens spelen. Die kunnen zowel betrekking hebben op de 
overheid, die een deel van de financiële last van de projecten die hoe dan ook hadden moeten 
uitgevoerd worden, overdraagt naar de structuurfondsen, of op de ondernemingen, die steun 
kunnen genieten, die eventueel overbodig is en weinig strikt gericht. 

In Henegouwen heeft het succes van de maatregel « AIDE » ten gunste van de 
uitbreidingen van ondernemingen en van de oprichting van kleine ondernemingen, ertoe 
geleid dat men zich vragen stelt over de omvang van het onverhoopt effect, terwijl de 
vestiging in het uiterste Westen van de provincie van een belangrijk deel van de begunstigden 
van de maatregel ACE- die volgens het programmatiedocument alleen al meer dan 40% van 
de in het kader van doelstelling 1 vrijgemaakte middelen moest besteden - , die een maatregel 
is ten gunste van de oprichting van ondernemingen met meer dan twintig werknemers, a priori 
slecht gericht was op de probleemgebieden. 

De bijdrage van de toepassing van doelstelling 1 op de regio Henegouwen kan aldus 
als bijzonder bescheiden beoordeeld worden. Volgens Capron (148) : «ces interventions ont 
pour principal mérite d'avoir imposé à la région d'établir une stratégie cohérente de 
développement, [comprenant} un diagnostic socio-économique des zones éligibles et [. . .} des 
mesures concrètes à mettre en a:uvre afin de pallier les déficiences de ces zones et les 
replacer sur un sentierde croissance stabie et durable ». 

De doeltreffendheid van de programma's is dikwijls moeilijk te beoordelen in het licht 
van doelstellingen die dikwijls weinig nauwkeurig zijn omschreven. Uit de ervaring van het 
verleden inzake het cohesiebeleid en de aanwending van de structuurfondsen leidt 
Vandendorpe (149) vier regels af inzake doeltreffendheid : 

de regionale ontwikkeling is het best verzekerd door een sterke concentratie 
van financiële middelen op een beperkte oppervlakte en rond een beperkt aantal 
maatregelen. 
De versnippering van de geringe middelen, bijvoorbeeld in de traditionele 
industriegebieden die gedekt worden door doelstelling 2, die slechts weinig 
resultaten opleverde, vormt een belemmering daarvoor ; 

de concentratie van de middelen kan een bepaalde drempel van 
opnamecapaciteit niet overschrijden. 
Op dat vlak is er een beperking inzake doeltreffendheid maar is er ook een 
financiële beperking, die gedeeltelijk samenhangt met de verplichting voor de 
begunstigde Staat de projecten te cofinancieren ; 

147 CASTANHEIRA DE MOURA M. & SIOTIS G., op.cit. (1994). 
148 CAPRON H .. op.cit.(1998). 
149 VANDENDORPE L., op.cit. (1998). 
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de uitwerking moet worden gedecentraliseerd, begeleid door een efficiënte 
opvolging, toezicht en evaluatie ; 

de doelmatigheid van de structuurfondsen is maximaal wanneer zij steun 
verlenen aan de vooraf vastgelegde lokale strategieën, waarbij de inzet van de 
lokale operatoren verder reikt dan de formele verplichtingen van het 
partnerschap. 

Ongetwijfeld komen sommige van de oriëntaties van de door de Commissie 
voorgestelde hervorming van de structuurfondsen overeen met de bezorgdheden die in deze 
vier regels zijn uitgedrukt. 

4.4 De voorgestelde hervormingen van Agenda 2000 en enkele 
gevolgen ervan 

4.4.1 Voorgestelde hervormingen in Agenda 2000 

De voorgestelde hervormingen van de Commissie zijn bedoeld om terzelfder tijd de 
voortzetting, ja zelfs de ontwikkeling, van het structuurbeleid ten gunste van de 1S en de 
integratie van de nieuwe lidstaten vanaf hun toetreding mogelijk te maken en dat onder de 
randvoorwaarde van het behoud gedurende de periode 2000-2006 van het plafond van de 
communautaire uitgaven die bestemd zijn voor de cohesie-inspanning op 0,46% van het BNP 
van de Unie, zoals vastgelegd op de Raad van Edinburgh. 

De Commissie stelt eerst en vooral voor de structurele acties meer te concentreren. 

In dit perspectief zouden de belangrijkste doelstellingen tot drie teruggebracht worden. 

Doelstelling 1, die bestemd is voor de regio's met een ontwikkelingsachterstand, zou 
behouden blijven, en zou bij benadering zoals in het verleden ongeveer tweederde van het 
totale bedrag van de structuurfondsen uitmaken. De Commissie stelt echter in haar 
bezorgdheid om de inspanningen beter te concentreren, voor dat de drempelwaarde voor het 
BBP per inwoner, namelijk 7S% van het communautaire gemiddelde, strikt wordt toegepast 
om die steun te kunnen genieten. De intensiteit van de steun in de in aanmerking komende 
regio's zou verhoogd worden. De thans onder doelstelling 1 vallende regio's die een BBP per 
inwoner hebben dat hoger is dan 7S% van het communautair gemiddelde, zouden geleidelijk 
uitgesloten worden van die steun mits een aangepaste overgangsperiode (nog vast te leggen, 
maar mogelijk tot 2006). De aan de rand gelegen en noordelijke regio's zouden bijzondere 
regelingen kunnen genieten. 

Een nieuwe doelstelling 2 wordt vastgelegd. Zij is gericht op de economische en 
sociale omschakeling van de regio's die met structurele moeilijkheden te kampen hebben. Het 
kan zowel gaan om gebieden in economische omvorming (in de industrie bijvoorbeeld) als 
om plattelandsgebieden, gebieden die afhankelijk zijn van de visserij of stedelijke gebieden in 
moeilijkheden. De Commissie stelt opnieuw voor de verhoogde inspanningen te concentreren 
op een beperkt aantal gebieden van voldoende betekenis. De selectiecriteria van die gebieden 
zijn onder meer geïnspireerd op criteria die van toepassing zijn om steun te genieten die valt 
onder de oude doelstellingen 2 en Sb. De gebieden die thans in aanmerking komen voor de 
doelstellingen 2 en Sb en die niet meer in aanmerking zouden komen voor de nieuwe 
doelstelling 2, zouden, zoals bij doelstelling 1, een overgangsperiode krijgen (die loopt tot 
2003). 
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In het kader van de nieuwe doelstelling 2 wordt de nadruk gelegd op opleidings- en 
onderwijsprogramma's enz ... Bovendien zou een nieuwe doelstelling 3 erop gericht zijn de 
lidstaten te helpen hun onderwijs- en opleidingsstelsels te moderniseren en aan te passen, 
buiten de gebieden die vallen onder doelstellingen 1 en 2. 

Aan de andere kant zou het aantal communautaire Initiatieven beperkt en 
geconcentreerd worden op drie doelstellingen: de programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking, de plattelandsontwikkeling en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. 

De Commissie legt zichzelf een doelstelling op voor het percentage van de bevolking 
dat voor doelstelling 1 of 2 in aanmerking komt : dat moet verlaagd worden van 50% naar 35-
40%. 

De Cohesiefondsen zouden gehandhaafd blijven in hun huidige vorm. De 
voorwaardelijkheid zou verder uitgedrukt worden in de naleving van de 
convergentieprogramma's, of van de stabiliteitsprogramma's voor de lidstaten van de 
eurozone. 

Naast de herdefiniëring van de doelstellingen legt de Commissie de nadruk op : 

de selectiviteit in de definiëring van de ontwikkelingsprioriteiten, gedefinieerd 
als partnerschap tussen de Commissie en de nationale, regionale en lokale 
overheden; 

de decentralisatie in de tenuitvoerlegging van de projecten ; 

het toezicht en de verificatie van de resultaten. 

Tenslotte stelt de Commissie voor om de doelmatigheid van de structuurfondsen te 
versterken door een reserve in te stellen van ten minste 10% van de toegekende structurele 
steun die slechts halverwege zou vrijgemaakt worden voor de« regio's die presteren in functie 
van verifieerbare resultaten ». 

De beschikbare budgettaire middelen onder het vastgelegde plafond zouden moeten 
worden verdeeld en gemoduleerd in de tijd, rekening gehouden met een geleidelijke toename 
van de lasten van de structurele transfers naar de kandidaat-lidstaten (pretoetredingssteun 
vanaf het jaar 2000) en daarna naar de nieuwe lidstaten die tot ongeveer 30% zouden kunnen 
ontvangen van het totaal van de middelen die bestemd zijn voor het cohesiebeleid op het einde 
van de programmatieperiode. 

4.4.2 Enkele eerste gevolgtrekkingen 

Zoals Alan Mayhew zegt : « the problem of the Structural Funds is in the first instanee 
purely a budgetary [. .. } problem for the Union ». (lso) 

Voor talrijke lidstaten is het duidelijk dat de 0,46% van het communautaire BNP die 
voor het cohesiebeleid wordt bestemd, een absolute bovengrens is en geen 
uitgavendoelstelling. 

150 Alan MAYHEW, op.cit. (1998). 
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Indien er enerzijds regio's zijn die thans in aanmerking komen voor doelstelling 1, is 
dat omdat zij handicaps vertonen die niet noodzakelijk onmiskenbaar overwonnen zullen zijn 
op het einde van de huidige programmatieperiode (op het einde van 1999) of zelfs tijdens de 
toetreding van nieuwe lidstaten. In een groot aantal gevallen dienen dus, in de mate van het 
mogelijke, de communautaire interventies die de inhaalbeweging begeleiden, worden 
voortgezet. 

Anderzijds is de toekenning van voordelen uit structuurfondsen niet bedoeld om 
bestendig te zijn. Het is in wezen een vorm van tijdelijke overdracht die moet uitdoven 
naarmate de vooruitgang op de weg van de inhaling van de achterstand wordt bevestigd. 

In het strikte kader van de gestelde budgettaire beperkingen en in het besef dat er op 
min of meer korte termijn een marge moet worden geschapen voor de steun aan de 
nieuwkomers die alle potentiële begunstigden zijn van het cohesiebeleid, lijken de voorstellen 
van de Commissie die in Agenda 2000 vervat zijn, bijgevolg een redelijk compromis in hun 
poging tot een betere toewijzing van de interventies van de structuurfondsen. 

Zij impliceren natuurlijk dat een zeker aantal zones die thans voor doelstelling 1 in 
aanmerking komen, uit deze doelstelling zullen verdwijnen. Dat zou het geval kunnen zijn 
voor verscheidene Italiaanse (zoals Sardinië of Molise), Franse (Corsica, de Valenciennois) of 
Britse regio's (Noord-Ierland of de Highlands) ; bepaalde zones van de cohesielanden zouden 
kunnen worden getroffen, zoals Lissabon, of Valencia in Spanje, of zelfs heel Ierland dat niet 
in regio's in onderverdeeld, tenzij men ervan uitgaat Groot-Dublin van de rest van het land af 
te scheiden zodat dit resterende gedeelte dan nog in aanmerking zou kunnen blijven komen. 
Tenslotte zouden de enige twee zones die in Nederland (Flevoland) en België (Henegouwen) 
onder doelstelling 1 vallen, ervan uitgesloten kunnen worden. 

Het beginsel ervan lijkt aanvaardbaar, evenwel voor zover de strikte naleving van de 
75%-drempel daadwerkelijk op een eenvormige wijze wordt toegepast voor alle lidstaten en 
dat de overgang voldoende geleidelijk gebeurt. Men kan nochtans van mening zijn dat de 
maatregelen die erop gericht zijn een ontwikkelingsachterstand in te halen, in voorkomend 
geval uitgebreid zouden moeten kunnen worden tot regio's waarvan het BBP per inwoner in 
de buurt van de 75%-drempel ligt, wanneer het een neiging vertoont om duidelijk van het 
Europese gemiddelde af te wijken. 

Hieromtrent kunnen nog twee opmerkingen worden gemaakt. Enerzijds geldt het 
voorstel tot 2006. Nadien zal de toetreding van de nieuwe lidstaten het gemiddelde niveau van 
het BBP per inwoner bijzonder sterk verminderen. De toepassing van de 75%-regel op dit 
nieuwe gemiddelde zal omzeggens alle huidige begunstigden uitsluiten, misschien met 
uitzondering van Griekenland of van enkele zeldzame regio's van Spanje en van Oost
Duitsland. Anderzijds zouden bepaalde zones van regio's die van het voordeel van 
doelstelling 1 uitgesloten worden, kandidaat kunnen zijn voor het voordeel van doelstelling 2. 
Dat zou in het bijzonder het geval kunnen zijn voor sommige delen van Henegouwen. 
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Samen met Vandendorpe (151), moet in dat verband worden vastgesteld dat de 
reconversie van traditionele industriële zones minder dan in het verleden in het middelpunt 
van de communautaire bekommernis staat. Wat de selectiecriteria voor doelstelling 2 betreft, 
is het nog slechts één element onder andere. De programma's van « communautaire 
initiatieven » die op de industrie betrekking hebben, verdwijnen in de voorstellen van Agenda 
2000. Anderzijds werd de bevolking van de regio's waarop de nieuwe doelstelling 2 mikt, 
door de Commissie strikt omschreven: 18% van de bevolking van de 15, waarschijnlijk op 
basis van budgettaire criteria. In een later stadium zullen bevolkingsplafonds per lidstaat 
worden vastgesteld volgens een ingewikkelde procedure. Een plafond wordt vastgesteld met 
betrekking tot de vermindering van de bevolking die bij doelstelling 2 betrokken is. Er zou 
met de overgang tussen de verdwijning van het voordeel van doelstelling 1 en de bepaling van 
de bevolking die betrokken wordt bij doelstelling 2 in deze procedure rekening moeten 
worden gehouden, om te vermijden dat een land tweemaal wordt « benadeeld ». 

Wat de Cohesiefondsen betreft, stelt de Commissie voor het stelsel te laten zoals het 
nu is. Op dat vlak zijn de meningen verdeeld. Volgens sommigen werden de Cohesiefondsen 
ingesteld om de minst vergevorderde landen van de Unie te helpen om zich voor te bereiden 
op de derde fase van de Economische en Monetaire Unie. Vermits sommige van deze 
begunstigde landen (Spanje, Ierland en Portugal) tot de eurozone zijn toegetreden, lijkt de 
toekenning van het voordeel van deze Fondsen aan deze landen zich niet meer op te dringen. 
Voor anderen daarentegen, rechtvaardigen de consolidatie van de convergentie en de 
vermindering van de heterogeniteit binnen de eurozone de voortzetting van de toekenning 
ervan, tenminste in een overgangsfase, aan alle huidige begunstigden. 

De Commissie stelt voor het beginsel van de toekenning van middelen uit de 
Cohesiefondsen in 2003 te herzien. Zelfs zonder uitbreiding en a fortiori met uitbreiding zou 
op die datum Ierland de drempel van 90% van het gemiddelde Europese BNP per inwoner 
kunnen overschrijden. Boven die drempel zou het niet meer in aanmerking komen voor de 
Cohesiefondsen (152). 

Tenslotte is de bekommernis van de Commissie om de procedures van beoordeling en 
opvolging van projecten te verbeteren uitermate lovenswaardig. Op het vlak van de beginselen 
is de invoering van een prestatievoorbehoud, dat zou toelaten een stok achter de deur te 
hebben, begrijpelijk. Niettemin lijkt het niet vanzelfsprekend op korte termijn afdoende en 
onbetwistbare prestatie-indicatoren te verzamelen. Er is dus een risico dat er een arbitrair 
vermoeden weegt op de (al dan niet) deblokkering van de reserve. Het is bijgevolg niet zeker 
dat het oordeelkundig is deze weg te volgen. 

151 VANDENDORPE L., op.cit. (1998). 
152 Indien in Ierland weliswaar het BNP per inwoner onder de drempel van 90% van het Europese gemiddelde blijft, 

wat bepalend is voor de toekenning van middelen uit de cohesiefondsen, bevindt het BBP per inwoner zich 
voortaan boven deze grens. In Ierland is het verschil tussen het BNP en het BBP aanzienlijk wegens de omvang 
van intrestbetalingen op de openbare schuld in het buitenland en vooral wegens de overbrenging van winsten door 
buitenlandse ondernemingen die er geïnvesteerd hebben. 
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4.5 De structuurfondsen en de uitbreiding 

Een eerste vaststelling is dat de precieze kosten van de uitbreiding wat betreft het 
communautaire structuurbeleid gedurende programmatieperiode 2000-2006 niet te begroten is 
om de eenvoudige reden dat de omvang en het ogenblik van de komende uitbreiding nog 
onbekend zijn. Er moeten bijgevolg scenario's worden uitgewerkt. 

Gegeven het ontwikkelingspeil van de kandidaat-lidstaten, komen zij a priori geheel of 
omzeggens geheel in aanmerking voor doelstelling 1 en voor het Cohesiefonds. 

Een zeker aantal auteurs hebben getracht een raming te maken van de jaarlijkse 
uitgaven die verbonden zijn aan de uitbreiding voor de structuurfondsen. Zij gingen uit van 
een gelijkwaardige behandeling van de nieuwkomers en van de huidige cohesielanden. De 
meeste ramingen voor de Visegrad-landen (Slowakije en Slovenië werden er nu eens bij 
gerekend, dan weer niet) bedroegen tussen 20 en 27 miljard ECU per jaar, hetgeen tussen 55 
en 75% van het bedrag betekende van de voor 1999 voorziene vastleggingen voor structurele 
acties (in Tabel 10 wordt een aantal van deze ramingen beknopt opgenomen). 

Tsjechische Rep. 
Hongarije 
Polen 
Slowakije 
Slovenië 

Totaal 

Tabel JO 
Potentiële uitgaven van de structuurfondsen in de kandidaat-lidstaten 

Raming onder verschillende hypothesen * 
Mayhew (1) Baldwin (2) Besnainou (3) 

(1998) (1997) (1995) 

Miljarden %van Miljarden %van Miljarden %van 
ECU BBP ECU BBP ECU BBP 1992 

3,0 6,4 4,1 9,3 2,2 11,3 
3,0 5,3 4,1 7,8 2,2 9,3 

11,1 8,8 15,4 12,4 8,1 14,0 
1,5 10,2 2,1 13,3 1,1 13,9 
0,6 3,2 0,8 4,2 n.b. n.b. 

19,2 - 26,5 - 13,6 -

Cazes et al. (4) 
(1996) 

Miljarden 
ECU 

5,9 ** 
4,2 

17,3 

27,4 

* Er wordt steeds een gelijke behandeling verondersteld tussen de nieuwkomers en de oude 
cohesielanden. De concrete berekeningshypothesen verschillen niettemin naar gelang van de 
auteurs (zie hieronder). 

** Tsjecho-Slowakije. 
(1) in 2000, 289 ECU/capita 
(2) in 1999, 400 ECU/capita 
(3) in ECU van 1992, 212 ECU/capita 
(4) in ECU van 1992 voor het jaar 1995. 

De berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat het per capita uit de structuurfondsen 
ontvangen bedrag afhangt van het BBP per capita en van de werkgelegenheidsgraad in het 
begunstigde land. 

De hypothese die door Mayhew wordt gebruikt, lijkt het best met het begrip van een gelijke behandeling 
overeen te komen. 
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Nochtans beschouwt, afgezien van de budgettaire beperkingen, geen enkele van deze 
auteurs dat de hypothese van gelijke behandeling realistisch is, omdat de aldus overgedragen 
fondsen de opnamecapaciteit van bijna alle betrokken landen zouden te boven gaan, waarbij 
Slovenië desnoods een uitzondering zou kunnen zijn. In deze veronderstelling zouden immers 
de aldus toegekende structuurfondsen 5 tot 10% of zelfs meer van het BBP van de 
begunstigde landen uitmaken (3 tot 4% wat Slovenië betreft) (Tabel 10). 

Dergelijke overdrachten zouden meer dan waarschijnlijk ongewenste macro
economische effecten met zich kunnen meebrengen, zoals : slechte allocatie van de middelen, 
overwaardering van de wisselkoers, verslechtering van de lopende rekening van de 
betalingsbalans, druk op de prijzen en de kosten ... 

Bovendien veronderstelt de toekenning van het voordeel van de structuurfondsen dat 
de begunstigde Staten terzelfder tijd nationale middelen investeren (additionaliteitsbeginsel). 
Er dreigt bijgevolg een buitensporige druk te komen op de begroting van de nieuwkomers. 
Ofwel, wat waarschijnlijker is, zouden zij eenvoudigweg niet de fondsen kunnen besteden die 
hun theoretisch ter beschikking worden gesteld, wat reeds bewaarheid geworden is bij huidige 
lidstaten van de Unie. Tenslotte veronderstelt het beheer en de opvolging van projecten van 
een dergelijke omvang een institutionele ondersteuning die in de landen van Midden-Europa 
zou kunnen ontbreken, met alle daaruit voortvloeiende risico's van ondoeltreffendheid. 

Rekening houdend met deze moeilijkheden stelt Agenda 2000 voor de overdrachten 
uit de structuurfondsen te beperken tot 4% van het BBP. Redelijkerwijze overweegt de door 
de Commissie voorgestelde programmatie een zeer geleidelijke ontwikkeling naar dit plafond. 

Mayhew (153) gaat zover te oordelen dat, gedurende de volgende jaren, overdrachten 
van ongeveer 1 tot 1,5% van het BBP redelijk zouden zijn, rekening houdend met de 
opnamecapaciteit, zelfs indien dat weinig kan lijken in het licht van de behoeften van de 
huidige kandidaten aan infrastructuur. In het schema dat de Commissie in Agenda 2000 heeft 
voorgesteld, komt men in 2006 geleidelijk tot overdrachten die ongeveer 3,5 tot 4% van het 
BBP van het geheel van kandidaat-lidstaten van de eerste groep zouden kunnen 
vertegenwoordigen (Tabel 11). 

Tabel IJ 
Voorstel van de Commissie voor de evolutie van de structuurfondsen 

en van hun verdeling over de periode 2000-2006 

vastleggingskredieten, in miljarden ECU van 1997 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU 15 36,1 34,2 35,0 34,2 33,2 32,1 31,1 30,2 
w.o. - Structuurfondsen 33,2 31,3 32,1 31,3 30,3 29,2 28,2 27,3 

- Cohesiefonds 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Nieuwe lidstaten 1,0 1,0 4,6 6,6 8,6 10,6 12,6 
w.o. - Structuurfondsen + 

Cohesiefonds 0,0 0,0 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6 
- Pretoetredingssteun 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Totaal 36,1 35,2 36,0 38,8 39,8 40,7 41,7 42,8 

Bron : Europese Commissie, Agenda 2000. 

153 MAYHEW A., op.cit. (1998). 
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In de veronderstelling van een toetreding in 2002 impliceert het scenario van de 
Commissie een belangrijke verandering in de herverdeling van de steun ten gunste van de 
nieuwe lidstaten vermits de aan de Vijftien toegekende bedragen in 2006 meer dan 15% lager 
zouden zijn dan die waarover zij in 1999 zullen beschikken. 

Wat de nieuwkomers betreft, is er een risico dat zij bij het begin van de toetreding door 
de geleidelijke stijging van het voordeel uit structurele steun nettobijdragers tot de 
communautaire begroting worden. Dat zou destijds reeds voor Spanje het geval geweest zijn. 
Om dat te vermijden, zal een aanpassing van hun bijdrage moeten worden bestudeerd. 

Tenminste tot de toetreding van een eerste groep, zal de verwachte pretoetredingssteun 
worden verspreid over een groot aantal landen. Er dient nochtans bij de post van één miljard 
ECU die jaarlijks wordt voorzien voor het cohesiebeleid en die in de eerste plaats bestemd is 
voor de financiering van infrastructuurprojecten, het voordeel van het PHARE-programma te 
worden gevoegd, hetzij 1,5 miljard ECU per jaar tegen prijzen van 1999. De projecten die 
onder PHARE ressorteren, zullen worden geheroriënteerd op de steun voor de overname van 
de communautaire verworvenheden via opleiding en investeringen. Tenslotte wordt er een 
jaarlijkse steun voorzien voor de ontwikkeling van de landbouw- en agro-voedingssector 
welke 0,5 miljard ECU bedraagt. 

Zodoende komt het algemene schema van de Commissie redelijk en samenhangend 
over in het kader van de budgettaire grenzen die als een gegeven worden beschouwd. 

In het licht van deze vooruitzichten op korte en middellange termijn stelt Baldwin (154) 

nochtans de vraag over de houdbaarheid op lange termijn van de enge omkadering van de 
cohesie-uitgaven. Hij herinnert eraan dat, bij elke nieuwe voorbije uitbreiding, de 
nieuwkomers, eens binnen de Unie, erin geslaagd zijn de regels die de communautaire 
begroting beheersen, in hun voordeel te doen evolueren. Welnu, het relatieve politieke 
gewicht van de minst vergevorderde landen zal door de verwachte uitbreiding bijzonder 
worden vergroot. 

4.6 Eerste conclusies 

A. Vanaf de aanvang heeft het Verdrag van Rome als doelstelling voor de Gemeenschap 
gesteld : de harmonieuze ontwikkeling van de economieën van de lidstaten door het verschil 
tussen de verschillende regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te 
verminderen. 

De plaats van het cohesiebeleid en het belang van de structuurfondsen m de 
communautaire uitgaven zijn sterk gestegen naarmate de Unie groter werd. 

In 1997 bedroegen de structurele uitgaven 32,3% van de communautaire uitgaven, 
hetzij 0,37% van het BBP van de 15. Zij bedroegen ongeveer 13% van het totaal in 1985, juist 
vóór de aansluiting van Spanje en Portugal bij de Unie. 

De inkomensongelijkheid tussen de lidstaten van de Unie ts daadwerkelijk 
aanzienlijk verkleind. 

154 BALDWIN R. et al., op.cit. (1997). 
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Het BBP per inwoner van Ierland, Portugal en Spanje kwam duidelijk dichter bij het 
Europese gemiddelde. In deze drie landen was de economische groei in de periode 1989-93 
min of meer aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde. Daar hebben de structuurfondsen 
toe bijgedragen. 

Daarentegen is Griekenland, op basis van dezelfde indicator, slechts wemtg 
vooruitgegaan. Dat illustreert het feit dat de structuurfondsen slechts als een hulpmiddel 
kunnen dienen voor een ontwikkeling die een samenhangend en doeltreffend macro
economisch en structureel beleid vergt. 

Alhoewel de inkomensverschillen tussen de lidstaten verminderd zijn, zijn de 
regionale inkomensverschillen binnen de lidstaten overal toegenomen, behalve in 
Nederland. 

Dat kan in verband worden gebracht met een aanzienlijke vermindering van de 
maatregelen van regionaal beleid op nationaal vlak in een aantallanden van de Unie. 

Bovendien wordt algemeen aangenomen dat de weerslag van het structuurbeleid het 
minst waarneembaar is in de traditionele industriële regio's in het centrum van Europa, 
omwille van bijvoorbeeld de versnippering van de maatregelen of van aanzienlijke 
onverhoopte effecten. 

8. In het kader van de hervormingsvoorstellen van Agenda 2000 stelt de Commissie voor 
de structurele maatregelen meer te concentreren, de selectiviteit ervan te verhogen, de 
uitvoering ervan meer te decentraliseren en de controle en verificatie van de resultaten te 
ontwikkelen. 

Onder de randvoorwaarde van het behoud, gedurende de periode 2000-2006, van het 
plafond van de communautaire uitgaven die voor de cohesie-inspanningen worden 
aangewend, zouden de beschikbare budgettaire middelen dermate moeten worden verdeeld en 
aangepast in de tijd dat rekening wordt gehouden met een geleidelijke stijging van de kosten 
van de structurele overdrachten naar de kandidaat-lidstaten en vervolgens, vanaf 2002 in het 
scenario van de Commissie, naar de nieuwkomers. 

De precieze kosten van de uitbreiding voor het communautaire structuurbeleid in de 
periode 2000-2006 zijn niet te ramen, om de eenvoudige reden dat de omvang en het ogenblik 
van de toekomstige uitbreiding nog onbekend zijn. Enerzijds maakt echter het 
ontwikkelingspeil van de kandidaat-lidstaten dat zij in hun geheel of omzeggens in hun geheel 
in aanmerking komen voor het voordeel van doelstelling 1, die bestemd is voor regio's met 
een ontwikkelingsachterstand alsook voor het cohesiefonds. Anderzijds vormt voor heel wat 
lidstaten de 0,46% van het communautaire BBP die aan het cohesiebeleid wordt besteed, een 
absolute bovengrens en zelfs geen na te streven doelstelling. In dit strikte kader lijkt het 
algemene schema van de Commissie redelijk en samenhangend. 
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8.1. Dit impliceert dat, wat de huidige lidstaten van de Unie betreft, om een marge vrij te 
maken en in de logica van een concentratie van de maatregelen, een bepaald aantal zones die 
door doelstelling 1 gedekt worden, er niet meer voor in aanmerking komen. Dat zou 
bijvoorbeeld het geval zijn voor bijvoorbeeld Henegouwen, de enige zone van dit type in 
België en waarvan het BBP per inwoner hoger is dan 75% van het Europese gemiddelde, welk 
de formele drempel uitmaakt om in aanmerking te komen voor doelstelling 1. Dit beginsel 
zou aanvaardbaar lijken in zoverre de strikte naleving van deze drempel op een gelijkvormige 
wijze voor alle lidstaten zou worden toegepast en de overgang voldoende geleidelijk zou zijn. 
Men kan nochtans van mening zijn dat de maatregelen die erop gericht zijn een 
ontwikkelingsachterstand in te halen, in voorkomend geval uitgebreid zouden moeten kunnen 
worden tot regio's waarvan het BBP per inwoner in de buurt van de 75%-drempel ligt, 
wanneer het een neiging vertoont om duidelijk van het Europese gemiddelde af te wijken. 

Er dient bovendien te worden opgemerkt dat de omschakeling van traditionele 
industriële zones minder dan in het verleden een centrale bekommernis voor het 
communautaire structuurbeleid blijkt te zijn. Men moet waakzaam zijn met betrekking tot de 
voorwaarden volgens dewelke de minst begunstigde van deze zones zullen kunnen blijven 
genieten van een communautaire tussenkomst in het licht van de nieuwe doelstelling 2, welke 
de economische en sociale omschakeling op het oog heeft van de regio's die te kampen 
hebben met structurele problemen, rekening houdend met de beperking van het voordeel van 
de fondsen die aan deze doelstelling worden toegewezen. 

Wat betreft het Cohesiefonds, dat werd opgericht om de minst vergevorderde landen 
van de Unie te helpen om zich voor te bereiden op de derde fase van de EMU, is de vraag nog 
niet beslecht of de toetreding tot de eurozone volstaat om de bestaansreden ervan op te heffen, 
of dat, zoals de Commissie suggereert, die voorstelt het stelsel in stand te houden, de 
consolidatie van de convergentie en de vermindering van de heterogeniteit binnen de eurozone 
de voortzetting van de toekenning van middelen aan alle huidige begunstigden rechtvaardigt, 
tenminste in een overgangsfase. 

8.2. Wat de toekomstige lidstaten uit Midden-Europa betreft, lijkt het doeltreffend, wat 
ook de omvang van hun behoeften inzake infrastructuur en opleiding zijn, de overdrachten die 
hun worden toegekend in hoofde van het cohesiebeleid, slechts geleidelijk te doen toenemen 
en, zoals de Commissie suggereert, ze te beperken tot 4% van hun BBP. 

De opnamegrens van deze landen voor dergelijke overdrachten zou immers vrij laag 
kunnen liggen. Indien zij te hoog zijn, zouden deze overdrachten schadelijke macro
economische gevolgen kunnen hebben (slechte allocatie van de middelen, druk op de prijzen 
en de kosten, problemen van evenwicht in de betrekkingen met het buitenland, ... ). Bovendien 
zou de inzet van nationale middelen, die volgens het additionaliteitsbeginsel samen moet gaan 
met de inbreng van de Europese structuurfondsen, vlug haar grenzen kunnen bereiken. 
Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de institutionele en administratieve structuur die 
noodzakelijk is voor de voorbereiding en de opvolging van de ontwikkelingsprojecten. 



174 

Enkele slotbedenkingen 

De analytische besluiten zijn opgenomen in de laatste afdeling van elk hoofdstuk. Zij 
betreffen respectievelijk de economische structuur van de eerste vijf landen uit Midden- en 
Oost-Europa die kandidaat zijn voor een toetreding en hun betrekkingen met de Vijftien 
(Hoofdstuk 1, p. 9), de weerslag van de beoogde hervormingen op de begroting van de EU en 
van België (Hoofdstuk 2, p. 67), de in Agenda 2000 voorgestelde hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (Hoofdstuk 3, p. 105), alsmede de structuurfondsen 
(Hoofdstuk 4, p. 149). 

De hierna staande slotbedenkingen bieden enkel een zekere aanvulling met een eerder 
normatief karakter. 

1. De toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa tot de EU is in de eerste plaats 
belangrijk vanuit politiek standpunt (vrede, veiligheid, mensenrechten, democratie, 
aanvaarding van het economisch stelsel van de EU). 

2. De toetreding van de landen uit Midden- en Oost-Europa stelt fundamenteel het 
probleem van de « timing » van de verbetering van de mechanismen voor de uitwerking van 
een coherent economisch beleid op Europees vlak (zoals het opgeven van de unanimiteitsregel 
in fiscale aangelegenheden). Die verbetering zou bijzonder moeilijk gemaakt worden indien 
vóór de toetreding niet duidelijk vooruitgang op dat vlak zou gemaakt zijn. 

3. De bepaling van de vermoedelijke gevolgen van die toetreding op economisch vlak 
bevat heel wat onzekerheden. Concrete cijfers bieden enkel grove benaderingen en ontbreken 
soms helemaal. Het tijdstip en de modaliteiten van de toetreding zijn nog niet bekend. 
Bovendien betreft het landen die een grondige politieke en economische hervorming 
doormaken en die bij toetreding het zogenaamde EU-acquis moeten verwerken. De reactie 
van de bevolking op dit alles is moeilijk in te schatten. 

4. Behoudens hetgeen in de punten 5 en 6 hierna wordt uiteengezet, is de macro
economische betekenis van de toetreding van de vijf landen waarmede thans met dit doel 
officiële onderhandelingen worden gevoerd, voor de EU-landen niet schokkend belangrijk en 
eerder bescheiden. Op termijn zal de groei van het BBP zowel van de Oost-Europese landen 
als van de EU stijgen, echter wellicht meer in de Oost-Europese landen dan in de huidige EU. 
Zoals bij elke structurele verandering zullen voor sommige regio's, bedrijfstakken, 
ondernemingen en arbeiders van de EU heel wat problemen ontstaan. De resultaten kunnen 
voor sommige economische agenten inzake inkomen en werkgelegenheid negatief uitvallen 
en in elk geval grondige aanpassingen vergen. 

5. De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid laat de EU-landbouw toe 
zich in te schakelen in de wereldmarkt. Na aanpassing zal de noodzakelijkerwijs over een 
zekere tijd gespreide hervorming bevorderlijk zijn voor de ganse economie. De vervanging 
van marktsteun door compenserende inkomenssteun moet de hervorming sociaal draagbaar 
maken en mag geen afbreuk doen aan het gemeenschappelijk karakter van het EU
landbouwbeleid. 
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6. Inzake aanwending van de structuurfondsen is een grotere selectiviteit noodzakelijk. 
Temeer omdat wegens het relatief lage BBP per hoofd in de landen van Midden- en Oost
Europa op de tussenkomst van deze fondsen een groot beroep zal worden gedaan. Voor de 
huidige lidstaten waarvan het BBP per hoofd niet duidelijk lager ligt dan het gemiddelde moet 
men ophouden met langs de ene zijde bijdragen te vragen tot de EU-begroting en langs de 
andere kant steun uit te keren voor de ontwikkeling van diezelfde landen. In deze gevallen is 
rechtstreekse regionale politiek of structuurpolitiek van de lidstaten zelf meer doeltreffend. 

7. De financiering van de verhoging van de begratingsuitgaven van de bestaande EU als 
gevolg van de voorgenomen uitbreiding kan gebeuren zonder verhoging van de belastingdruk. 
Dit vergt dan wel een duidelijke afremming van de andere begrotingsuitgaven. De 
aanvaarding van een reële nullijn voor de totale uitgaven (stabiel peil in constante prijzen) is 
vanuit economisch standpunt niet vereist. Wel is nodig dat over een periode van 4 tot 5 jaar 
alle bestaande uitgaven op hun economische verantwoording en doeltreffendheid worden 
onderzocht door het Europees Parlement en dat niet langer duidelijk verantwoorde en 
ondoeltreffende begrotingsposten worden verminderd of geschrapt. Een dergelijke grondige 
en chronische evaluatie laat toe veranderingen en vernieuwingen in het EU-beleid te 
financieren zonder een beroep te moeten doen op additionele bijdragen. 

8. De onvermijdelijke vermindering van de traditionele middelen en van de BTW als 
financieringsbronnen moet worden opgevangen door een uitbreiding van de binding van de 
bijdrageverstrekking aan het BBP, zonder die binding evenwel progressief te maken. Het 
betreft een eenvoudige, transparante, stabiele en billijke wijze van middelenverstrekking voor 
de EU -begroting. 

9. De noodzakelijke solidariteit tussen de lidstaten moet worden verwezenlijkt via de 
uitgaven, omdat deze handelwijze inzake herverdeling een grotere zekerheid biedt. 

10. De invoering van nieuwe belastingen (155) is ingevolge de toetreding van vijf landen 
uit Midden- en Oost- Europa niet duidelijk vereist. 

11. Wat meer in het bijzonder België betreft is op politiek vlak en na verloop van een 
zekere overgangstijd, ook op economisch vlak, de uitbreiding voordelig. De aanpassing aan de 
landbouwhervorming, de beperking van de structuurfondsen en de vermoedelijke verhoging 
van de bijdrage aan de EU-begroting blijven binnen de perken van het draagbare. 

155 Belastingen op energie, COz-uitstoot, inkomsten uit spaargelden kunnen een verantwoording vinden op andere 
gronden dan de uitbreiding van de EU, bijvoorbeeld wegens milieubescherming, bevordering van de tewerkstelling 
of van een billijke inkomensverdeling. 



176 



177 

BIJLAGE I 
VOORSTELLEN VAN AGENDA 2000 

MET BETREKKING TOT DE LANDBOUW 

Les propositions de la Commission du 18 mars 1998, qui s'écartent sur certains points de 
celles contenues dans 1 'Agenda 2000 du 15 juillet 1997, sont comparées au régime actuel. 

a) Cultures arables 

En matière de cultures arables, la politique actuelle consiste à soutenir les prix, octroyer des 
paiements compensatoires et à assurer une gestien directe de 1 'offre (notamment par la mise 
en j achère ou « gel des terres »). 

Compte tenu de leur importance relative, seules les céréales sont considérées dans ce qui suit. 
La PAC couvre aussi, selon des modalités similaires, les graines oléagineuses (colza, 
tournesol et soja), les graines de lin non textiles, les protéagineux (pois sec, fèves, féveroles et 
Iu pin doux) ainsi que Ie blé dur (ls6). 

4.6.1.1 RÉGIMEACTUEL 

Prix d' intervention : 119,19 écus/tonne 

Aides compensatoires : 54,34 écus/tonne (à multiplier par les rendements régionaux de 
référence fixés dans Ie cadre de la réforme de 1992) 

4.6.1.2 PROPOS/TIONS DE LA COMMISSION 

Prix d'intervention: -20% (en une étape, en l'an 2000) 

Aides compensatoires : 65 écus/tonne 

A noter que dans les propositions de la Commission les aides compensatoires continuent à 
s' appliquer non seulement au maïs grain mais aussi au maïs ensilage. Se Ion la Commission, 
l'utilisation finale du maïs peut en effet « dépendre de conditions climatiques impossibles à 
prévoir au moment de l'application de l'aide pour les cultures arables » (propositions du 18 
mars 1998). 

156 A noter toutefois qu'il n'existe pas de prix institutionnels pour les oléagineux et les protéagineux. Par contre, 
I' Agenda 2000 ramène les aides relatives aux graines oléagineuses au même niveau que celles relatives aux 
céréales. De plus, il supprime les contrainles imposées par Ie compromis de Blair House, à savoir la limitation des 
aides à une certaine superficie. 
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De même, pour bénéficier de l'aide compensatoire, l'agriculteur devra toujours opter pour 
l'un des deux régimes suivants : 

Ie régime « petit producteur », dans lequel Ie volume entrant en ligne de compte pour 
l'aide compensatoire est limité à 92 tonnes; 

• Ie régime normal, ou I' ai de compensatoire est accordée par tonne produite, ma is qui 
impligue l'obligation de mettre en jachère un pourcentage de la superficie de certaines 
cultures arables, moyennant prime compensatoire par tonne non produite (actuellement 
68,83 écus/tonne). Le taux de référence de mise en jachère obligatoire est adapté 
chaque année en fonction des perspectives du marché. 11 est actuellement de 10% et est 
fixé à 0% dans I' Agenda 2000. 

11 est à noter que c'est Ie rendement officiel moyen des céréales dans la région (agricole) et 
non pas Ie rendement réel de I' exploitant qui est utilisé pour Ie calcul de I' ai de compensatoire 
et de la prime compensatoire. A noter également que les superficies pouvant entrer en ligne de 
compte pour les aides et les primes compensatoires sont limitées globalement au niveau de 
chaque pays membre ou des régions qui Ie composent, tout dépassement étant pénalisé. 

b) Viaode bovine 

L' organisation commune des marchés dans Ie secteur de la viande bovine comporte les deux 
éléments principaux suivants : 

soutien du marché sous forme d'une proteetion à la frontière, de l'achat à 
I' intervention et de restitutions à I' exportation; 

paiements directs sous forme de primes au nombre de têtes de bétail pour les 
bovins rnales et les vaches allaitantes. 

4.6.1.3 RÉGIME ACTVEL 

Prix d'intervention : 347,5 ECU/100 kg de poids en carcasse (qualité R3 pour les gros 
bovins males) 

Aides directes : 

prime à la vache allaitante: 144,9 ECU (versement annuel) 

prime spéciale pour les jeunes bovins rnales : 135 ECU 

prime spéciale pour les boeufs (deux versements) : 2*108,7 ECU 
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4.6.1.4 PROPOS/TIONS DE LA COMMISSION 

Prix d'intervention : -30% (en trois étapes égales, à partir du 1 er juillet 2000) 

Aides directes : leur montant serait scindé de manière égale en : 
1. une aide de base communautaire : 

prime à la vache allaitante : 180 ECU paranet par vache 

prime pour les jeunes bovins máles: 220 ECU 

prime pour les breufs (deux versements) : 2*170 ECU 

instamation d'une prime annuelle pour les vaches laitières (157) 35 
ECU 

2. une aide supplémentaire, octroyée par chaque Etat membre dans les limites 
d'une enveloppe (158) attribuée par l'UE (3.303 millions BEF pour la Belgique) 
et selon des modalités laissées au choix de chaque Etat membre (en fonction du 
nombre d' animaux au des hectares de prairie permanente). 

Comme c' est Ie cas depuis 1996, l' ai de compensatoire continuera d' être versée à raison de 
maximum deux unités de gros bétail (UGB) par hectare (159) de culture fourragère (facteur de 
densité). Signalans au ss i que les producteurs pour qui la densité du cheptel est inférieure à 1,4 
UGB par hectare et qui appliquent des méthodes de production extensive (animaux paissant 
dans des páturages) pourront obtenir un montant supplémentaire de 100 ECU par prime 
accordée, contre 36,2 ECU actuellement. 

A noter également Ie maintien des plafonds régionaux, qui s'appliquent au nombre total de 
demandes de prime pour les jeunes bovins máles (si Ie plafond est dépassé une année donnée, 
toutes les demandes sant réduites proportionnellement). En outre, des plafonds nationaux 
seraient introduits concernant les demandes de primes à la vache allaitante. 

c) Produits laitiers 

L'organisation commune des marchés dans Ie secteur du lait comporte les deux éléments 
principaux suivants : 

soutien du marché sous forme d'une proteetion à la frontière, de l'achat à 
l'intervention, de diverses mesures spéciales d'écoulement et de restitutions à 
l 'exportation; 

un système de quantités de référence pour les livraisons aux laiteries et pour les 
ventes directes à la ferme (les« quotas laitiers »). 

157 << Afin de tenir compie de l'incidence de la réduction des prix de soutien de la viande bovine sur la valeur des 
vaches laitières >>. 

158 La répartition de cette enveloppe entre les Quinze serail effectuée en prcnant en compte non seulement 
l'importance relative des cheptels mais aussi la contribution de chacun à la production communautaire. 

159 Mais la charge en UGB sera calculée en tenant compie de I' effectif d' animaux réellement présents (et non pas 
uniquement celui des animaux primés) . 
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4.6.1.5 REGIMEACTVEL 

Du fait de sa nature périssable, le lait frais ne se prête pas à un soutien direct de marché. Aussi 
les mesures de soutien sont-elles appliquées indirectement Des prix d'intervention sont fixés 
pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Chacun de ces produits représente en effet un des 
deux constituants principaux sur lesquels est basé le prix du lait obtenu par les producteurs: la 
matière grasse et les protéines. 

4.6.1.6 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 

11 est proposé de réduire les prix d' intervention du beurre et du lait écrémé en poudre de 15% 
en quatre étapes. Parallèlement et selon la même progression, une aide annuelle par unité de 
prime (16o) sera introduite, d'un montant de 145 ECU. Ce montant sera scindé en une aidede 
base de 100 ECU par unité de prime et une ai de supplémentaire de 45 ECU par unité, régie 
par des dispositions nationales. Dans le cas de la Belgique, cette enveloppe nationale s 'élève à 
1.049 millions de BEF. Comme pour la viaode bovine, cette enveloppe nationale est financée 
à 100% par les budgets européens, ma is le choix du critère d' attribution (par vache laitière 
virtuelle ou par hectare de prairie permanente) est laissé à la discrétion de la Belgique. 

La Commission propose par ailleurs de maintenir le système des quotas laitiers jusqu'au 31 
mars 2006. Compte ten u de 1' incidence de la réduction des prix de 15% sur la consommation 
intérieure et sur les exportations, il est proposé une augmentation de la quantité totale de 
référence c' est-à-dire du quota européen) de 2% (2,35 millions de tonnes) en quatre étapes, à 
distribuer dans les zones de montagne et dans les zones nordiques (1 %) ainsi qu'aux jeunes 
agriculteurs (1 %). 

d) Développement rural 

La Commission propose une réorganisation de la politique du développement rural dans Ie 
sens d'une plus grande souplesse, et d'une plus grande décentralisation. La politique de 
développement rural concerne notarument Ie soutien en faveur de I' ajustement structurel du 
secteur agricole (investissement dans les exploitations agricoles, installation des jeunes 
agriculteurs, formation, préretraite), Ie soutien de I' agriculture dans les zones défavorisées, la 
rémunération des activités agro-environnementales, les aides aux investissements dans les 
infrastructures de transformation et de commercialisation, les aides à la sylviculture ainsi que 
les mesures visant à favoriser 1' adaptation des zones rurales, pour autant qu' elles soient liées à 
des activités agricoles et à leur reconversion. 

160 Pour un producteur donné, le nombre d'unités de prime est déterminé en divisant la quantité de référence 
individuelle (c'est-à-dire le quota laitier) par le rendement laitier rnayen dans la Communauté (5.800 litrcs par 
vache). Les primes ne sant donc pas octroyées en fonction du nombre réel de vaches détenues, maïs en fonction 
d'un nombre de vaches laitières virtuelles. 
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e) Mesures horizontales 

L'objectif de ces mesures est de définir certains principes communs qui s'appliqueront aux 
paiements directs effectués par les Etats membres dans le cadre des divers régimes de soutien 
relevant de la PAC. Ces principes sont l'éco-conditionnalité, qui ferait dépendre l'octroi des 
ai des du respect d' exigences environnementales, la modulation des ai des en fonction de la 
main-d'reuvre présente sur l'exploitation, et l'instauration d'un plafond global dégressif pour 
les aides directes. 





183 

BIJLAGE 11 
VOORUITZICHTEN VOOR DE LANDBOUW 1998-2003 VAN DE OESO 
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