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Henk Donkers

27 oktober 1994
Niet de hongersnoden in Afrika maar de snelle economische groei in China is volgens Lester
Brown van het Amerikaanse Worldwatch Institute de grootste bedreiging van de
wereldvoedselvoorziening.
De afgelopen drie jaar groeide de Chinese economie met maar liefst 40 procent. Nooit eerder
groeiden de inkomens van zoveel mensen zo snel. De inkomensgroei heeft ertoe geleid dat er
bij de Chinezen ander eten op tafel komt. Ze zijn minder rijst en tarweprodukten gaan eten en
meer vlees, vis, melk en eieren. De vraag naar graan voor veevoer is daardoor sterk gestegen.
In 1978 werd slechts 7 procent van het graan door koeien, varkens en kippen opgegeten, in
1990 20 procent. De consumptie van dierlijke eiwitten - varkensvlees uitgezonderd - ligt in
China nog altijd erg laag vergeleken met Westerse landen. De Chinezen zijn echter begonnen
met het inhalen van die achterstand, want meer vlees, vis, melk en eieren zijn voor Chinezen
hét bewijs van vooruitgang.
Kleine verschuivingen in eetgewoonten hebben grote gevolgen omdat de Chinezen met
zovelen zijn - China telt nu 1,3 miljard inwoners, een kwart van de wereldbevolking. Dat de
bevolkingsgroei en de veranderende voedselbehoeften een gigantische extra vraag naar graan
creëren illustreert Brown aan de hand van eieren. De Chinese regering kiest bewust voor
eieren als eiwitbron omdat kippen granen veel efficiënter in eiwitten omzetten dan varkens en
koeien. Voor het jaar 2000 wil de regering het eieraanbod verdubbelen en op een bijna
westers niveau brengen. Daarvoor zijn 1,3 miljard kippen nodig, één per Chinees. Jaarlijks
zullen die 24 miljoen ton graan opeten, evenveel als de hele graanexport van Canada, 's
werelds tweede graanexporteur. Om in de vleesbehoeften te voorzien is nog veel meer graan
nodig.
China kan daar zelf niet in voorzien. Na de landbouwhervormingen van 1978 groeide de
produktie van 200 naar 300 kilo per hoofd, maar sinds midden jaren tachtig is de groei
afgevlakt. In de strijd om land en water is de landbouw de grote verliezer. Buiten de
landbouw brengt een hectare land of een kuub water veel meer op. Door de bouw van huizen
en de aanleg van industrieterreinen en wegen slinkt het areaal landbouwgrond in hoog tempo.
Ook water wordt steeds schaarser. Op grote schaal wordt er al roofbouw gepleegd op
grondwatervoorraden. Rond Peking is de grondwaterspiegel al gedaald van van -5 naar -50
meter.
De teruggang in het areaal kan nauwelijks nog opgevangen worden door een grotere produktie
per hectare. Die ligt in China al hoog en kan door nieuwe gewasvariëteiten en meer kunstmest

niet drastisch meer verhoogd worden. Bovendien tasten luchtvervuiling, bodemerosie,
verdrassing en verzilting het agrarisch produktiepotentieel flink aan.
Brown verwacht dat China dezelfde weg in zal slaan als Japan, Zuid-Korea en Taiwan. In
deze landen is het areaal landbouwgrond ook flink afgenomen, is de graanproduktie gedaald
en zijn de importen toegenomen tot respectievelijk 77, 64 en 67 procent van de totale
consumptie. Ook al zou China de Japanners, die de strengste wetten ter bescherming van
landbouwgrond en de grootste subsidies op de verbouw van rijst kennen, evenaren, dan nog
zal de graanproduktie volgens Brown de komende 40 jaar met gemiddeld een half procent per
jaar afnemen. Bij een bevolkingsgroei van 14 miljoen per jaar en een gelijkblijvende
consumptie per hoofd leidt dat tot een importbehoefte van 216 miljoen ton graan, meer dan de
hele wereldgraanexport in 1993. De Chinezen zullen echter niet tevreden zijn met evenveel
graan. Dat mensen meer dierlijke eiwitten gaan consumeren als hun koopkracht toeneemt, is
een ijzeren wet. Zelfs een zeer bescheiden stijging van 300 naar 400 kilo per hoofd (het
huidige niveau van een gemiddelde Taiwanees) doet de importbehoefte stijgen tot 378
miljoen ton, bijna de hele graanproduktie van de Verenigde Staten, verreweg 's werelds
grootste graanexporteur.
Brown werpt de vraag op of China de import van zoveel graan kan betalen. Volgens hem is
het huidige handelsoverschot is al zo groot dat China tegen de huidige prijzen 200 tot 300
miljoen ton graan kan importeren. Maar niemand is in staat zoveel graan te leveren. Sinds
1980 wordt er op de wereldmarkt niet meer dan 200 miljoen aangeboden. Graanexporterende
landen als Canada, de Verenigde Staten, Argentinië en de EG kunnen slechts in een fractie
van de Chinese behoeften voorzien. Bovendien zijn er op de wereld nog meer dan 100 andere
landen die graan moeten importeren en waarvan de importbehoeften ook toenemen. Voor
Afrika wordt een importbehoefte voorzien van 250 miljoen ton.
Brown voorziet een concurrentieslag tussen een kapitaalkrachtig China en een grote groep
armlastige landen die aan het kortste eind zullen trekken. De prijzen zullen stijgen en
daardoor zullen de investeringen in de landbouw toenemen, maar tot flinke
produktieverhogingen zal dat volgens Brown niet leiden bij gebrek aan veelbelovende nieuwe
technologieën. Volgens Brown naderen we het punt waarop de ecosystemen op aarde niet
langer op een duurzame manier kunnen voorzien in de groeiende voedselbehoeften.

