Actuele informatie over land- en tuinbouw

LANDBOUW VERDWIJNT NIET UIT HET LANDSCHAP MAAR SLINKT WEL IN DE TOTALE
ECONOMIE
Krijn J. Poppe
Soms hoor je beweren dat de landbouw uit Nederland vertrekt. In de laatste editie van het LandbouwEconomisch Bericht (LEB 2004) wordt nog eens afgerekend met die visie: wat zou je dan met al die bijna 2
miljoen hectares moeten doen? Bosbouw en natuur leveren weinig op en zijn op zo'n schaal onbetaalbaar.
Ook heel Nederland onder de Vinex-locaties is weinig waarschijnlijk: zoveel vraag naar ruimer wonen is er
domweg niet. Dat neemt niet weg dat het belang van de agrarische sector afneemt. De arbeidsproductiviteit
neemt onder andere door mechanisatie en automatisering toe, en één man kan nu veel meer hectares bewerken dan 100 jaar geleden. De arbeid die vrij komt kan elders worden ingezet voor de productie van
goederen en diensten die meer gewenst zijn. Dat proces lijkt steeds sneller te gaan. Figuur 1 laat zien dat
rond 1800 in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nog net zo'n 40% van de economie uit primaire land- en
tuinbouw bestond. Dat was toen al lager dan in Frankrijk en Denemarken. In veel landen duurde het ongeveer
100 jaar voor dat dit aandeel onder de (willekeurig gekozen) grens van 7% was gezakt. In Japan, dat pas
rond 1900 door de 40%-grens ging, duurde het nog geen 75 jaar. En in Zuid-Korea duurde het maar een
kwart eeuw waarin de productie van auto's en tv's veel belangrijker was geworden dan van rijst. Of misschien moet je zeggen: juist in het laatste kwart van de vorige eeuw ging het snel met de veranderingen in
de wereldeconomie.
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Figuur 1 Aandeel van de landbouw in de totale economie, in de loop van de tijd (in % van GDP)

Nederland blijkt op twee manieren een buitenbeentje te zijn (figuur 1). De landbouw maakte hier al ten tijde
van Napoleon (en nog voor de industrialisatie die in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
begon) minder dan 40% van de economie uit. Door de succesvolle ontwikkeling van de Nederlandse landbouw tot een sterke exporteur duurde het ook maar liefst 165 jaar (tot 1965) voordat de 7%-grens was
bereikt, ongeveer gelijktijdig met de omringende landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Denemarken op het
continent, maar wel ruim 60 jaar later dan in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels ligt het aandeel van de (primaire) landbouw in de Nederlandse economie nog slechts op 2,5%. Wat dat betreft is de situatie in
Nederland vergelijkbaar met die in veel andere Europese landen. Wel heeft Nederland, mede door de sterke
positie in de internationale handel van agrarische producten, een relatief omvangrijke agribusiness. Daarmee
komt het aandeel van de totale agrosector in de Nederlandse economie nog op ongeveer 10%. De economische betekenis van de primaire productie in de ontwikkelde wereld is gezien bovengenoemde
percentages inderdaad duidelijk geslonken ten gunste van de algemene welvaart.
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Meer informatie:
PR 04.01 Landbouw-Economisch Bericht 2004
Gegevens ontleend aan:
Hanho Kim (Seoul National University, Zuid-Korea) and Yong-Kee Lee (Yeungnam University, Zuid-Korea): Agricultural Policy Reform and Structural Adjustment in Korea and Japan, paper gepresenteerd op het IATRC
Summer Symposium, juni 2004, Philadelphia, VS.
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