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SAMENVATTING 

Doel van het onderzoek is de veranderingen in de ruimtelijke verdeling van de landbouw 
in de EU-9 in kaart te brengen voor de periode 1950-1992. Het onderzoek heeft een 
inventariserend karakter. In totaal zijn negen akkerbouwproducten en vijf diersoorten in 
de analyse betrokken, die samen zo'n 60% van de agrarische productiewaarde van de EU 
vormen. Naast individuele producten wordt ook aandacht besteed aan de verdeling op 
meer geaggregeerd niveau: brede grondgebruikscategorieën en toegevoegde waarde. Een 
tweede doel is de gevonden veranderingen op hoofdlijnen van een verklaring te 
voorzien. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan marktintegratie en EU-
landbouwbeleid als mogelijke verklarende factoren. 

Begonnen wordt (hoofdstuk 2) met een schets van de ontwikkeling van de EU en van het 
EU-landbouwbeleid. Daaruit blijkt dat enkele aspecten van het EU-landbouwbeleid een 
wezenlijke ruimtelijke werking gehad kunnen hebben: markt- en prijsbeleid, 
agromonetair beleid, structuurbeleid. Alleen bij de laatste is er sprake van doelbewust 
ruimtelijk gedifferentieerd beleid. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vraag of in de beschouwde periode 
volledige marktintegratie bereikt is. Vastgesteld wordt dat min of meer volledige 
integratie bereikt is voor het kapitaalverkeer. De grootste vorderingen zijn overigens pas 
vanaf ongeveer 1980 gemaakt. Voor de productiefactor arbeid en voor eindproducten is 
er weliswaar een tendens in de richting van integratie geweest, maar van volledige 
marktintegratie is nog lang geen sprake is. De institutionele integratie is inmiddels een 
heel eind gevorderd, maar de economische integratie heeft daar geen gelijke tred mee 
gehouden. Dit wordt veroorzaakt door het hardnekkige kararkter van allerlei 
administratieve en culturele barrières, waaronder taalverschillen. Te verwachten valt dat 
dit type barrières nog heel lang zal blijven bestaan. Voor de productiefactor arbeid speelt 
daarnaast nog mee, dat het beleid vaak impliciet gericht is op het voorkómen van 
arbeidsmobiliteit over de nationale grenzen heen. 

In hoofdstuk 4 is nagegaan of vanuit de economische theorie valt te concluderen of de 
(onvolledige) marktintegratie geleid moet hebben tot veranderingen in het ruimtelijk 
productiepatroon van de landbouw. Er wordt aandacht besteed aan locatiefactoren voor 
de landbouw, aan neo-klassieke theorieën en aan de moderne handelstheorie. Ook wordt 
het element clustervorming (agribusinesscomplexen), onderdeel van de moderne 
handelstheorie, behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke ruimtelijke 
gevolgen van de positie van de landbouw als krimpsector. Geconcludeerd wordt dat 
vanuit de verschillende theoretische concepten de aanwijzingen voor ruimtelijke 
concentratie van grondgebruik en productie van de landbouw, als gevolg van 
marktintegratie, het grootst zijn. 

245 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

In hoofdstuk 5 wordt voor enkele elementen van het landbouwbeleid (markt- en 
prijsbeleid, agromonetair beleid, structuurbeleid en daarbinnen de regeling voor berg- en 
probleemgebieden) de ruimtelijke werking gekwantificeerd, in termen van inkomens-
herverdeling. Bij het agromonetair beleid en het structuurbeleid gaat het in absolute zin 
om aanzienlijke bedragen. Bij het structuurbeleid is de invloed op de ruimtelijke 
verdeling van grondgebruik en productie beperkt, omdat de middelen verbrokkeld zijn 
ingezet. Bij het agromonetair beleid hebben sommige gebieden (landen) meer 
stelselmatig een toestroom van middelen gehad. De voordelen op lange termijn daarvan 
zijn minder duidelijk, omdat er een conserverende invloed vanuit gegaan is op de 
landbouwstructuur, met negatieve gevolgen voor de concurrentiekracht. De inkomens-
herverdeling vanuit het markt- en prijsbeleid is aanzienlijk geweest, zowel voor 
individuele bedrijven als voor regio's. Het effect voor de ruimtelijke verdeling van 
grondgebruik en productie is niet eenduidig vast te stellen, omdat het beleid voor zowel 
inefficiënte als efficiënte bedrijven en gebieden aantrekkelijke mogelijkheden bood. 

In hoofdstuk 6 wordt de feitelijke ontwikkeling van de ruimtelijke structuur van de EU-
landbouw gekwantificeerd en worden verklaringen voor de geconstateerde ontwikke
lingen gegeven. Eerst worden de gebruikte data gepresenteerd. Het betreft vierjaarse 
gemiddelden voor een aantal perioden tussen 1950 en 1992 voor ongeveer honderd 
regio's van de EU-9. Hoewel veel aandacht besteed is aan de verzameling en de controle 
van de data, zijn er voor sommige producties nogal wat deficiënties. Vervolgens wordt 
de lange termijn verschuiving van grondgebruik en productie in beeld gebracht en per 
product en diersoort besproken. De ruimtelijke verandering wordt primair afgeleid uit de 
berekende Gini-coëfficiënten, als maatstaf voor de scheefheid van de ruimtelijke 
verdeling. Aanvullend worden andere maatstaven gehanteerd. De bijgaande tabellen 
vormen de getalsmatige samenvatting. Een waarde van de Gini van 0 betekent dat alle 
regio's een gelijk aandeel hebben, een Gini van 1 betekent dat de betreffende activiteit 
volledig geconcentreerd is in slechts één regio. 

Bij de analyse per product en per diersoort blijken de veranderingen van de ruimtelijke 
verdeling in de tijd voor nogal wat producties tamelijk klein, de lange periode in 
ogenschouw nemend. Over de gehele periode blijkt de scheefheid van de verdeling van 
de productie wat groter dan die van het bijbehorend grondgebruik. De verklaring is dat 
regio's die een relatief groot aandeel in termen van grondgebruik hebben, dooreen-
genomen een hogere productie per hectare realiseren. 

De invloed van het markt- en prijsbeleid is in een aantal gevallen in de veranderende 
ruimtelijke patronen terug te vinden. Zo is bij suikerbieten en bij melkkoeien de 
conserverende invloed van quota-systemen zichtbaar. Voor de schapenhouderij is de 
invloed van het beleid ook terug te vinden, in de vorm van een beperkte ruimtelijke de
concentratie in het midden van de beschouwde periode. De grootste beleidsinvloed is 
opgetreden in de varkenshouderij. Niet rechtstreeks, omdat er voor varkens slechts een 
lichte marktordening bestaat, maar indirect, via de beleidsinvloed op graanprijzen en 
voerprijzen. Bij varkens speelt ook de verandering in de gebruikte technologie een rol. 
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Tabel SI Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor het grondgebruik van 9 akkerbouwteel-
ten, gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de 
betreffende regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe rogge gerst haver Korrel- snij- suikerb. aard tabak 
*** *#* mais mais appelen 

50/53 0,41 0,72 0,52 0,37 0,77 - 0,77 0,45 0,76 

60/63 0,40 0,78 0,52 0,37 0,71 - 0,75 0,48 0,80 

70/73 0,42 0,82 0,49 0,43 - - 0,75 0,51 0,82 

80/83 0,44 - 0,47 - 0,72 - 0,74 0,52 0,90 

83/86 0,43 - 0,45 - 0,71 - 0,74 0,53 0,91 

86/89 0,42 - 0,44 - 0,57 0,58 0,61* 0,57 0,74* 

89/92** 0,39 - 0,42 - 0,53 0,49 0,69 0,66 0,73* 

* 
** 

Data voor de Italiaanse regio's ontbreken. 
Voorlopige resultaten, in verband met ontbrekende gegevens. 
Gegevens voor haver en rogge zijn slechts beschikbaar voor de periode voor 
de periode 1950/53-1970/73. 

Tabel S2 Gini-coëfficiënten van aantallen dieren van vijf diersoorten, met de 
oppervlakte landbouwgrond als maat voor de totale regio-omvang, EU-9 

jaar varkens kippen Runderen w.v. melk-koeien schapen 

50/53 0,48 0,57 0,29 0,32 0,57 

60/63 0,53 0,60 0,33 0,34 0,59 

70/73 0,58 0,51 0,29 0,31 0,58 

80/83 0,63 . 0,36 0,43 0,49 

83/86 0,67 0,38 0,45 0,54 

86/89 0,69 0,58 0,36 0,45 0,54 

89/92 0,65 0,1 0,34 0,45 0,55 

Uit de analyse van de werking van het landbouwbeleid is vast komen te staan dat dat 
beleid vaak een ruimtelijk conserverende werking heeft. Door een gedetailleerd 
prijsbeleid, door het gebruik van verschillende wisselkoersen, door regionaal of nationaal 
gedifferentieerde compensaties, door de toewijzing van productiequota en door 
structuurbeleid zijn grote regionale verschuivingen in veel gevallen voorkomen. 

Naast het gevoerde markt- en prijsbeleid heeft ook de opgetreden marktintegratie bij 
sommige teelten invloed gehad. Het gaat dan in het bijzonder om aardappelen, en in 
mindere mate bij tarwe en tabak. Bij aardappelen, waarvoor in de meeste gevallen geen 
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marktordening bestaat, betreft het een aanzienlijke ruimtelijke concentratie. Bij tarwe is 
de mate van scheefheid van de verdeling van de teelt over de regio's weliswaar constant 
gebleven, maar toch deden zich belangrijke ruimtelijke verschuivingen voor. Het betreft 
een verschuiving van de teelt in de landen die in 1973 lid van de EU werden, en waar, als 
gevolg van toetreding tot de gemeenschappelijke markt, de tarweprijs steeg. Bij tabak 
tenslotte gaat het om verschuivingen in de richting van enkele Italiaanse regio's, een 
verschuiving die zonder marktintegratie niet of slechts veel later opgetreden zou zijn. 

Opvallend is dat een belangrijk deel van de ruimtelijke verschuivingen op het conto komt 
van verandering in de gebruikte technologie, soms in combinatie met veranderingen aan 
de vraagzijde van de markt. De opgetreden ruimtelijke concentratie van de teelt van 
haver, en overigens ook de sterke krimp van die teelt, is grotendeels toe te wijzen aan de 
overstap van paardentractie op tractoren. Eenzelfde ontwikkeling bij rogge is terug te 
voeren op cultuurtechnische verbeteringen, waardoor rogge verdrongen werd door met 
name gerst. De opkomst van de teelt van snijmais, en de ruimtelijke deconcentratie van 
die teelt, heeft te maken met de ontwikkeling van rassen die in de meer noordelijk 
gelegen regio's konden gedijen (hetzelfde deed zich voor bij korrelmais), en met 
veranderingen in de voedertechniek in de melkveehouderij, waardoor er vraag naar 
snijmais ontstond. Daarnaast heeft de teelt van mais een hoge vlucht genomen in de 
gebieden met een grote concentratie van de varkenshouderij: mais verdraagt zich goed 
met hoge bemestingsniveaus. In de melkveehouderij is een aanzienlijke ruimtelijke 
concentratie opgetreden, die niet in de eerste plaats met de invoering van het systeem van 
melkquota te maken heeft, maar vooral met technische ontwikkelingen in de 
melkveehouderij zelf (melkmachine, melktank, nieuwe stalsystemen). Deze nieuwe 
technieken vergden een grotere schaal van productie, waardoor in veel regio's gemengde 
bedrijven omgezet werden in gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven, of juist in 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Deze specialisatie op bedrijfsniveau heeft zich 
vertaald in een specialisatie op het niveau van regio's. 

Bij de grote grondgebruikscategorieën (akkerbouw, grasland en tuinbouw) is een 
beperkte concentratietendens waar te nemen. Dit zou een effect van marktintegratie 
kunnen zijn. De mate van ruimtelijke concentratie blijkt, na het uitvoeren van een 
correctie, tussen de drie categorieën nauwelijks te verschillen. Voor zover de gegevens 
dat toelaten is ook een vergelijking gemaakt tussen de mate van ruimtelijke scheefheid 
van de toegevoegde waarde per werkende in de landbouw en in de economie als geheel. 
De verdeling in de landbouw is veel schever. Een trendmatige ontwikkeling is afwezig. 

Voor een aantal producties zijn de regionale productiepatronen in beeld gebracht. Van de 
ruimtelijke concentraties die in de beginjaren bestaan, hebben er sommige hun positie 
versterkt, terwijl andere juist geheel verdwenen zijn. De gebieden die een groeiend 
aandeel in de EU hebben, zijn voor granen bijvoorbeeld Noord-Frankrijk, bij 
aardappelen betreft het Noord-Nederland, bij suikerbieten een gebied rond België, bij 
tabak Zuid-Italië, bij melkvee en varkens het hart van de Benelux. Er zijn ook gebieden 
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die hun positie verliezen, zoals oostelijk Duitsland bij granen en varkens. Hoewel een 
aantal ontwikkelingen goed te verklaren is, zoals die bij varkens, is nader onderzoek naar 
de succes- en faalfactoren gewenst. 

In de concluderende opmerkingen wordt aangegeven dat dit inventariserende onderzoek 
een startpunt kan vormen voor verder onderzoek, toegespitst op bepaalde perioden en 
regio's, waar grote veranderingen geconstateerd zijn. Ook wordt opgemerkt dat de grote 
rol van veranderingen in de gebruikte technologie, als motor achter ruimtelijke 
verschuivingen, opvalt, en voor nadere studie in aanmerking komt. De invloed van het 
landbouwbeleid op de ruimtelijke structuur wordt, zoals uit dit onderzoek blijkt, nogal 
eens overschat. 
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