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INLEIDING 

1 INLEIDING 

1.1. Achtergrond en motivatie 

Bij de oprichting van de Europese Gemeenschap bestond de gedachte dat het instellen 
van een gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten zou leiden tot een meer 
rationele productie en tot specialisatie (Meester, 1980, p. 46). De landbouwproductie zou 
zich, ontdaan van handelsbelemmeringen en nationaal beleid, meer kunnen oriënteren op 
de natuurlijke omstandigheden (Vermaat, 1969, p. l l ) . Het doel van de voorliggende 
studie is na te gaan of dat ook werkelijk gebeurd is. 

In deze studie wordt de ruimtelijke verdeling van de landbouw in de Europese 
Gemeenschap/Europese Unie' sinds 1950 in kaart gebracht, en wordt getracht voor die 
verdeling, en met name voor de veranderingen er in, elementen van verklaring te vinden 
in onder meer de economische theorie en het gevoerde beleid. 

In het onderzoek staan de ontwikkelingen in het verleden centraal. De aandacht voor 
de ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU betekent dat het onderzoek impliciet 
ook gericht is op de plattelandsgebieden van de EU, omdat landbouw een belangrijke 
activiteit op het platteland is, en omdat de motivatie voor het voeren van een 
landbouwbeleid voor een steeds belangrijker deel in beleidsmatige aandacht voor het 
platteland ligt. 

Centraal in het onderzoek staat het achterhalen van de mate waarin grondgebruik en 
productie van belangrijke producten meer of minder ruimtelijk geconcentreerd geraakt is. 
Daartoe zijn voor een lange periode (1950-1992) gegevens verzameld over grondgebruik 
en productie in ongeveer honderd regio's van de EU-9. Een dergelijk data-bestand is niet 
eerder verzameld en geanalyseerd, en is in dat opzicht dus uniek. 

In het onderzoek wordt de officiële start van de EG-6, 1 januari 1958, als begin 
aangehouden. In de praktijk zal veelal 1960 als beginjaar gekozen worden. Om de 
invloed van de totstandkoming van de EG op een aantal ontwikkelingen in beeld te 
brengen zullen, voorzover er voldoende gegevens beschikbaar zijn, ook eerdere jaren in 
de beschouwing betrokken worden, in het bijzonder de jaren 1950-1960. De 
ontwikkelingen worden gevolgd en geanalyseerd tot de eerste helft van de jaren negentig 
(en in een enkel geval, wanneer dat zinvol en mogelijk is, tot 1999). Dat betekent dat de 
analyse loopt tot de implementatie van de MacSharry-hervormingen. Deze keuze is 

1 In de beschouwde periode gaat het achtereenvolgens om de Europese Economische 
Gemeenschap (vanaf 1958), de Europese Gemeenschappen (vanaf 1967) en de Europese Unie 
(vanaf 1993). In deze studie wordt eenvoudigheidshalve de afkorting EU gebruikt, ook als een 
uitspraak feitelijk mede betrekking heeft, of kan hebben, op een periode waarin de Unie nog 
Gemeenschap of -schappen heette. In gevallen waarin deze vereenvoudiging tot misverstanden 
aanleiding kan geven, of als het expliciet gaat over een periode waarvoor de afkorting EU 
feitelijk onjuist en storend is, wordt de afkorting EEG gebruikt voor Europese Economische 
Gemeenschap en EG voor Europese Gemeenschappen. 
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mede gebaseerd op de beschikbaarheid van data-materiaal. 
De studie richt zich op de ontwikkelingen in de regio's van de EU-9, omdat voor de 

uitbreidingen na 1973 onvoldoende vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. In gevallen 
waarin dat mogelijk en zinvol is wordt ook ingegaan op de EU-12 en op de EU-15. 

De ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU in de afgelopen decennia is 
beïnvloed door verschillende ontwikkelingen. In de eerste plaats is dat de opgetreden 
economische integratie. Het verminderen van de invloed van nationale grenzen op de 
handel en mobiliteit heeft de landbouw niet onberoerd gelaten. Internationalisering van 
markten, zowel van agrarische inputs als van agrarische eindproducten, heeft de sector in 
de verschillende regio's in ongelijke mate geraakt. Het belangrijkste kenmerk van deze 
internationalisering is ongetwijfeld de verandering van relatieve en absolute prijzen 
geweest. 

Het instellen van een gemeenschappelijke markt resulteerde in het opzetten van een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit beleid heeft de prijzen, maar ook de andere 
concurrentievoorwaarden van de landbouwsector in de verschillende regio's eveneens en 
ongelijk beïnvloed. 

Deels veroorzaakt door de Europese integratie, maar ook door andere factoren, is in 
de EU een aanzienlijke economische groei opgetreden. Deze groei ging gepaard met 
veranderingen in de sectorstructuur en heeft de landbouwsector in de positie van 
"declining sector" gehouden, met alle problemen die een krimpende sector zoal 
kenmerken. 

Elk van de aspecten integratie, landbouwbeleid en sectorstructuur komt in de 
volgende hoofdstukken aan de orde. 

Getracht wordt de ontwikkelingen in hun volle breedte, zij het globaal, weer te geven. In 
de analytische en de verklarende sfeer betekent dit dat er veel losse einden overblijven. 
Dit kan weliswaar weinig bevredigd zijn, het laatste woord is met dit overzicht bepaald 
niet gezegd, maar een eerste overzicht van de stand van zaken is wenselijk, voordat 
overgegaan wordt tot het analyseren van deelaspecten. 

Het mag merkwaardig genoemd worden dat zo'n overzicht tot op heden eigenlijk niet 
bestaat. Wel zijn er studies gepubliceerd die op onderdelen, of voor een vroege periode, 
de regionale herverdelingsaspecten van de EU bestuderen (o.m. Rainelli en Bonnieux, 
1978; De Boer en Jacobs (z.j.); Meester, 1980; Commissie EG, 1981; Jacobs en Strijker! 
1981; Jacobs, 1982; Strijker, 1982a; Van Hecke, 1983; Meester en Strijker, 1985; 
Mykolenko e.a., 1987; Strijker en De Veer, 1988; WRR, 1992). Er zijn daarnaast heel 
wat onderzoeken gepubliceerd op het terrein van vergelijkingen tussen een beperkt aantal 
regio's van landbouw en landbouwproductiesystemen (zie bijvoorbeeld verschillende 
bijdragen in Sotte, 1995; verschillende bijdragen in Van der Ploeg en Long, 1994). 

Ook zijn er heel wat studies die weliswaar gebiedsdekkend zijn, maar gericht zijn op 
een enkel product, of een productiekolom. Voor varkens en varkenshouderijproducten 
vallen bijvoorbeeld te noemen Bolsius (1993), Kamann en Strijker (1993) en Vard 
(1993). Gebiedsdekkend en op het geheel van de landbouwproductie gericht is slechts 
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een klein aantal analyses. Te noemen valt Meester (1980, H. 9) die voor 42 regio's van de 
EG-6 de belangrijkste ontwikkelingen in de regionale verdeling van de agrarische 
productie in de periode 1961-65 tot 1975, respectievelijk 1977 beschrijft. Hij stelt vast 
dat de diversiteit van de landbouwproductie en van het gevoerde beleid het vrijwel 
onmogelijk maakt theoretisch gefundeerde uitspraken over de (verandering van de) 
verdeling van de productie te doen. Een conclusie die verderop in mijn onderzoek ook 
getrokken wordt. Bouwstenen voor regionaal-agrarisch onderzoek in het verband van de 
EU zijn geleverd in verschillende projecten, die met name ten doel hadden data 
beschikbaar te maken en exploratief te analyseren. Het betreft onder meer Rainelli en 
Bonnieux (1978); Jacobs en Strijker (z.j.); Commissie EG (1981); Van Hecke (1983). 

1.2 Fysieke productie en toegevoegde waarde 

De ruimtelijke verdeling van de landbouw in de EU en de veranderingen daarin in de tijd 
kunnen op verschillende manieren in beeld gebracht worden. Zo kan ingegaan worden 
op de verdeling van de productiefactoren, zoals arbeid en grondgebruik, de fysieke 
producties, de toegevoegde waarde en het besteedbaar inkomen. Voor een studie die 
vooral gericht is op het in beeld brengen van de feitelijk gerealiseerde verdeling en de 
verandering daarin in de na-oorlogse periode, is het noodzakelijk te beschikken over 
lange tijdreeksen. Voor de meeste genoemde elementen ontbreken dergelijke tijdreeksen, 
althans geharmoniseerd en op een min of meer gedetailleerd niveau. Zo zijn 
geharmoniseerde gegevens over toegevoegde waarde op regionaal niveau slechts 
beschikbaar vanaf 1975. Datzelfde geldt voor gegevens over arbeid in de landbouw. 
Gegevens over arbeid zijn daarenboven in de tijd en tussen lidstaten lastig vergelijkbaar 
vanwege definitieverschillen. Over besteedbaar inkomen op landbouwbedrijven ont
breken geharmoniseerde regionale gegevens geheel. Zelfs op het niveau van lidstaten 
zijn er tot op heden nauwelijks gegevens voor handen, en wat er wel is, is onderling 
slecht vergelijkbaar vanwege definitieverschillen (zie Hill, 1996). Op de feitelijke 
ontwikkeling van de ruimtelijke verdeling van de toegevoegde waarde van de landbouw, 
als een ruwe indicator voor inkomen, wordt kort ingegaan in hoofdstuk 6. 

Gegevens over grondgebruik, aantallen dieren en fysieke producties zijn tussen 
regio's en in de tijd doorgaans goed vergelijkbaar, hoewel er zich zelfs bij dergelijke 
gegevens problemen kunnen voordoen, met name in de tijd dat dergelijk materiaal nog 
niet door Eurostat gepubliceerd werd. Vanwege een pilot-studie die in de zeventiger 
jaren uitgevoerd is, zijn veel van die problemen opgelost, ook voor de periode 1950-
1975. Diezelfde pilot-studie (De Boer en Jacobs) maakte het mogelijk om voor een 
vrijwel gelijkblijvende regionale indeling lange reeksen (1950-1992) van gegevens te 
construeren voor zes akkerbouwproducten (en voor nog eens drie akkerbouwproducten 
voor een deel van de periode), over grondgebruik, fysieke productie (en dus ook 
productie per oppervlakte-eenheid), en voor vijf diersoorten de aantallen. Daarnaast 
bleek voor dezelfde indeling en dezelfde jaren ook een aantal totalen, zoals de totale 
oppervlakte landbouwgrond, te achterhalen. De analyse van deze gegevens staat daarom 
in deze studie centraal (hoofdstuk 6). 
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De ruimtelijke verdeling van inkomen en toegevoegde waarde wordt, vanwege het 
ontbreken van lange en consistente reeksen, op een andere manier aan de orde gesteld. 
Van deze aspecten wordt nagegaan, in hoeverre het gevoerde landbouwbeleid invloed 
gehad kan hebben op de ruimtelijke verdeling. Dit wordt aan de orde gesteld 
voorafgaand aan hoofdstuk 6, omdat daarin ook verklaringsgronden gevonden kunnen 
worden voor de ruimtelijke verdeling, en met name de veranderingen daarin in de tijd, 
van de fysieke producties en het grondgebruik. 

1.3 Opbouw van de studie 

Zoals opgemerkt is het doel van de studie, de ruimtelijke verdeling van de landbouw in 
de EU in het verleden weer te geven en te verklaren. Dit doel wordt in een aantal stappen 
bereikt. 

In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de politieke en beleidsmatige 
ontwikkeling van de EU in de voorbije decennia. In dat hoofdstuk wordt ingegaan op het 
opgezette landbouwbeleid en op het plattelandsbeleid. Het doel van dat hoofdstuk is 
zicht te krijgen op de beleidsontwikkeling in de EU, omdat de mate van marktintegratie 
en het landbouwbeleid mogelijk belangrijke verklaringen zijn voor de ruimtelijke 
verschuivingen in de EU-landbouw. Doel is ook het impliciete en expliciete ruimtelijke 
beleid van de EU vast te stellen. De concrete invulling van het landbouwbeleid komt 
nader aan bod in hoofdstuk 5, waar de mogelijke effecten op de regionale verdeling van 
het inkomen behandeld worden. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag, in welke mate de ontwikkelingen in en 
rond de EU werkelijk geleid hebben tot integratie van markten en beleid. 

In hoofdstuk 4 wordt vanuit verschillende theoretische invalshoeken ingegaan op de 
mogelijke gevolgen van beleidsintegratie en van economische groei op de ruimtelijke 
verdeling van de landbouw. Het doel is vast te stellen of marktintegratie kan leiden tot 
ruimtelijke concentratie, of juist de-concentratie van de landbouw. 

In hoofdstuk 5 komen de mogelijke effecten van het gevoerde landbouwbeleid aan de 
orde. Dit hoofdstuk bouwt voort op hoofdstuk 2, waar beleidsonderdelen geïdentificeerd 
werden met een mogelijke ruimtelijke werking. Voor enkele beleidsonderdelen wordt 
nagegaan hoe de gevolgen voor de regio's in termen van inkomensoverdrachten, 
productiewaarde en inkomen geweest zijn, en wordt de ruimtelijke neerslag van delen 
van het landbouwbeleid gekwantificeerd. Eerst wordt ingegaan op de ruimtelijke 
werking van het markt- en prijsbeleid. Vervolgens komt het agromonetaire beleid aan de 
orde. Als laatste onderdeel van dat hoofdstuk wordt de mogelijke ruimtelijke werking 
van het structuurbeleid behandeld, waarbij in het bijzonder ingegaan wordt op de 
zogeheten "bergboerenregeling"2. Dit hoofdstuk is daarmee deels theoretisch van aard, 
maar het bevat ook een empirische analyse. 

2 Artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2328/91: specifieke maatregelen ten behoeve van de 
landbouw in bergstreken en in bepaalde probleemgebieden. 
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In hoofdstuk 6 komt de feitelijke ontwikkeling van de ruimtelijke verdeling van het 
agrarisch grondgebruik en de agrarische productie aan bod. Ingegaan wordt op de 
herkomst en de kwaliteit van de gebruikte data. De mogelijke verklaringen voor de 
gevonden tendensen, die geïntroduceerd zijn in de eerdere hoofdstukken, komen daar 
ook aan de orde. Er zal blijken dat de invloed van integratie en groei waarschijnlijk 
beperkt geweest is, maar dat het gevoerde landbouwbeleid, in het bijzonder het markt- en 
prijsbeleid, aantoonbare invloed gehad heeft op de ruimtelijke verdeling van sommige 
van de landbouwactiviteiten in de Gemeenschap. Dat uit zich met name in het direct, 
maar vooral ook indirect, tegengaan van tendensen tot regionale concentratie. Opvallend 
is dat de invloed van technologische veranderingen op de ruimtelijke verdeling in relatief 
veel gevallen een belangrijke verklaringsgrond is. Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste 
conclusies. 
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