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De sommen zijn moeilijk, voor mij
als simpele bioloog veel te moeilijk,
en zij zijn met veel onzekerheden
omgeven. Niettemin werden de resultaten wereldkundig gemaakt
(Falck-Zepeda et al., 2000a,b). De
tabel geeft een voorbeeld.
Natuurlijk profiteren grote en/of
vooruitstrevende boeren meer
en/of eerder van technologische
vernieuwing dan kleine en/of achterblijvende boeren, het probleem
van de ‘equity’ (= gelijkbedeeldheid). Alleen in China zou het tegendeel waar zijn want daar hebben juist de kleine boeren de
GM-katoen geadopteerd (Pray et
al., 2001). De katoenteler zou in
2000 met rupsresistente GM-katoen
200 tot 400 $/ha/seizoen meer overhouden dan met gewone katoen
plus spuiten, in 1999 zelfs ruim 600
$/ha (Huang et al., 2002). De kleine
boer zou vergelijkenderwijs meer
over houden dan de grote boer
(ISAAA, 2001), bijna te mooi om
waar te zijn. Overigens, het ontduiken van de ‘technology fee’ lijkt in

China een winstgevende sport te
zijn.
GM kan leuke schnabbeltjes opleveren. Het papaya ringspot virus
richtte de florissante papaya-productie op Hawaii te gronde. Alleen
GM kan de productie redden (Ferreira et al., 2002). Het gaat om tien
tot twintig miljoen dollars per jaar.
Het sociale effect is groot want het
noodlot trof honderden veelal kleine boeren.
Zaadfirma’s hoeven niet ongelukkig
te zijn met GM, maar ook zonder
zouden ze wel wat verdienen, misschien zelfs evenveel. De bioscience
bedrijven, die de patenten hebben,
verwerven hoge inkomsten maar ze
hebben ook zeer hoge kosten, ze
hebben vele miljarden dollars in
GM geïnvesteerd. Het is niet bij
voorbaat zeker dat ze overeind zullen blijven. De vraag rijst of ze zonder GM minder verdiend zouden
hebben. Ik denk van niet, maar de
verdiensten worden wel anders verdeeld dan voorheen: ‘winner takes
all’ heet dat in managersjargon.
De consument krijgt ook een voordeel toegedacht. Niet dat hij het
geld kan opstrijken, nee, hij hoeft
minder te betalen. Alleen merkt hij
dat niet altijd. Voor het hele consumentendom van de USA lijkt het
bespaarde bedrag aardig, 58 miljoen dollar volgens de tabel, maar
omgerekend komt het uit op minder dan een cent per consument
per week. Nou, nou!
Moeten wij in Europa nu maar eens
stoppen met ons verzet tegen GM
die zo leuk is voor een respectabel
deel van de maatschappij? Of willen
wij nog een paar jaar doorgaan met
acties die alle betrokkenen op kosten jagen? Misschien moeten we
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maar nog even doorgaan want we
weten nog niets over de maatschappelijke kosten van GM (Zadoks &
Waibel, 2000). We weten zelfs niet of
die er wel zijn, afgezien van de kosten van regelgeving en toezicht op
de naleving van de regels. Die kosten zijn gelukkig een zekerheid. Ik
schat ze voor Europa op enkele
tientallen miljoenen Euro’s per jaar.
Tabel: Economisch surplus van GM
gewassen voor 1997 in miljoenen
dollars (Falck-Zepeda et al., 2001a).
Voor soya zijns de laagste waarden
van de geschatte bandbreedte overgenomen.
Katoen
USA telers
80
USA consumenten
14
USA patenthouders
67
USA zaadleveranciers
18
Overigen
11
Totaal
196

Soya
808
44
78
32
99
1061

[COLUMN

Met deze titel bedoel ik niet de tomaten, papaya’s en pompoenen die
genetisch gemodificeerd zijn, maar
de economische vruchten. De genetische modificatie (GM) van vrijwel
alle GM-gewassen tot dusver geteeld dient de gewasbescherming,
meestal door tolerantie voor herbiciden en/of resistentie tegen rupsen
in te bouwen, soms resistentie tegen virus. Economen waren er snel
bij om uit te rekenen wat de baten
van die GM waren en voor wie. Zij
beperkten zich tot de baten op bedrijfsniveau: boerderij, zaadfirma,
bioscience company. Sociale kosten
werden niet genoemd, laat staan in
de beschouwing opgenomen (Zadoks & Waibel, 2000). Wel blijken er
baten te zijn voor de consument.
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