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Historia: politiikka pääosassa
Social orientation; the east
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Eastern enlargement: 10 CEE countries 2004, ROM+BUL 2007, CRO 2013;
lots of small farms; increased flexibility in the adoption,
targeting and finance of direct payments to observe sociostructural and environmental heterogeneity, redistribution of direct
payments accross Member States, risk management

International pressures and reforms

MacSharry 1992, Agenda 2000, Fischler 2003, Health check 2008, CAP post-2013;
compensatory payments for price cuts 1992, agri-environmental measures 1992,
from import levies to duties 1995, 1st (markets) and 2nd (rural) pillar 2000,
decoupling+modulation+cross-compliance, single farm payment 2003, greening 2013

Cohesion orientation; the south

Southern enlargement: GRE 1981, ESP+POR 1986; large agricultural sectors, socio-economic
problems; Integrated Mediterranean Programmes 1986, cohesion policy 1988
(objectives, programming, part-financing), Leader 1991

Overproduction

Surpluses in the 1980s: export refunds half of the CAP expenditures;
premiums for the non-marketing of milk 1977, sugar quotas (A, B, C), milk quotas 1984,
afforestation 1985, conversion and extensification 1987, set-aside 1988, stabilisers for cereals 1988/1989
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Regional and structural orientation; the west
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Internal market

Nort-western enlargement UK+IRL+DEN 1973; structural policy directives 1972 (investments, retirement,
competences), Less-Favoured Areas (LFA) directive 1975, Mediterranean package 1977, processing and marketing
structures 1977, producer groups 1978, animal premiums 1980, improved farm management and training 1985

Treaty of Rome 1957, Common Market Organizations 1962–68,
European Agricultural Guarantee and Guidance Fund 1962

1950–70: “Birth of the CAP”
1970–90: “Autonomy of the CAP”
1990–: “Integration of the CAP”
Lähde: Kuhmonen 2018
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Nykyisyys: murroskausi ja paradigman muutos?

Jakauma/vaihtelu

Menneisyyden
pääjuoni

Historia

Nykyisyyden
kilpailevat
juonet

Murros

Tulevaisuuden
vaihtoehtoiset
juonet

Tulevaisuus

Lähde: Kuhmonen ym. 2017
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Nykyisyys: paradigman muutos?

1900-luvun paradigma
Perusta:

2000-luvun paradigma
Perusta:

Tuotanto
& jalostus
Aineellinen
hyvinvointi

Järjestelmänäkökulma
& yhdistyminen

Eriytyminen
& työnjako

Välittävät prosessit:
Teollistuminen, pääomavaltaistumien,
erikoistuminen, keskittyminen,
alueellinen eriytyminen ja maapalloistuminen
Ilmentymät:
Fossiilinen, keskittynyt energiajärjestelmä
Teollinen, tuontiriippuvainen ruokajärjestelmä
Kaupungistuva asumis- ja liikennejärjestelmä

Moniulotteinen
kestävä kehitys

Instituutioiden uudistuminen
(politiikat, markkinat, kulttuurit
ja muut hallintajärjestelmät)

Yhteiskunnallisten järjestelmien
kestävyysmatkat

Aineeton
hyvinvointi

Välittävät prosessit:
Palveluvaltaistuminen, osallisuus,
monipuolistuminen, hajautuminen,
yhdistäminen, läpinäkyvyys ja paikallistuminen
Ilmentymät:
Uudistuva, hajautunut energiajärjestelmä
Paikallinen, omavarainen ruokajärjestelmä
Hajakeskittyvä asumis- ja liikennejärjestelmä

Lähde: Kuhmonen 2017
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Tulevaisuus:
maatalouspolitiikalla
(CAP) ratkaistaan
yhteiskunnan tasolla
merkittäviä
ongelmia – siis mitä?

Suuren kriisin
mahdollisuus

Ilmastonmuutoksen
eteneminen

(VK)

Moniulotteinen
kestävä
kehitys

Monivaikutteinen
maatalous

Ruuan
tuotantokyky
ja huoltokyky

Hajautuneet
biotalouden
ruoja- ja energiajärjestelmät

Sisäinen
erilaisuus

Koheesio,
tasa-arvo ja
läpinäkyvyys

Maaseudun
elinvoimaisuus

Julkisen
talouden
budjettirajoitteet

Maatalouspolitiikan
hyväksyttävyys

Laaja
sääntely ja
byrokratia

Lyhytjänteinen ja
vääristynyt tukija kilpailupolitiikka

Vapaakauppa
mutta erilaiset
säännöt

Kaupan ja
suurten toimijoiden
ylivalta
ruokaketjussa

Maatalous- ja
elintarvikemarkkinoiden epätasapaino
ja epävakaus

Maatalous- ja
elintarvikevienti

Tutkimus, koulutus,
neuvonta ja
osaamisen
parantuminen

Maatalouden
kilpailukyky
ja tulot

Viljelijöiden
sitoutuminen ja
maatalouden
houkuttavuus

Elintarviketurvallisuus

(YMP)

(ALU)

(POL)

Ei-tuotantokustannusperusteiset,
alhaiset
tuottajahinnat

(MAR)

(MAA)

Lähde: Kuhmonen 2018
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CAP:n tulevaisuuskuvat

Lähde: Kuhmonen 2018
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CAP:n tulevaisuuskuvien suhteet

Lähde: Kuhmonen 2018
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