Cijfers & Trends

De agrarische productie in Nederland concentreert zich steeds meer op gespecialiseerde en
grootschalige bedrijven. Dat constateert het LEI (onderdeel van Wageningen UR) in zijn jaarlijkse
rapport (Landbouw-Economisch Bericht 2004) over de Nederlandse land- en tuinbouw.

Versnelde specialisatie
en schaalvergroting
ding droeg in 2003 naar schatting
slechts 1,5 % bij aan het inkomen in de
landbouw. Het exploiteren van windmolens bleek nog het meest lucratief.

Voor de Nederlandse economie is het agrocomplex voor de export nog altijd groot

In 2003 telde de land- en tuinbouw
85.501 bedrijven; dat is 40 % minder
dan in 1980. Ondanks het dalende aandeel in de Nederlandse economie is het
belang van het agrocomplex voor de
export nog altijd groot. Nederland is de
op twee na grootste exporteur van landbouwproducten. Het agrocomplex vertegenwoordigt 44% van het saldo op de
lopende rekening van de Nederlandse
handelsbalans.
SPECIALISATIE
Een bedrijf wordt gespecialiseerd
genoemd, als één tak van het bedrijf
minstens tweederde van de productiecapaciteit levert. De glastuinbouw kent
relatief de meeste gespecialiseerde
bedrijven, in de vleeskuikenhouderij
komen gespecialiseerde bedrijven het
minst voor. Bij concentratie op één tak
kunnen veelal betere technische en economische resultaten worden behaald.
Toenemende eisen aan het productieproces vanuit de samenleving versterken de tendens tot specialisatie. Zo
kunnen bedrijfsaanpassingen die nodig
zijn voor certificering leiden tot het

afstoten van kleinere neventakken.
Wat betreft de schaal van de productie
is sinds 1980 het aantal akkerbouwbedrijven met meer dan 100 ha verdrievoudigd tot 750 ha. In de glastuinbouw
zijn er 42 bedrijven met meer dan 10 ha
glas. Van de glastuinbouwbedrijven was
in 2003 ruim 90 % gespecialiseerd, van
de varkensbedrijven ruim 70 %. In de
varkenshouderij nam de specialisatie
sinds 1980 het sterkst toe.
Ook de schaalvergroting gaat onverminderd door. In 2003 had 3 % van de
glastuinbouwbedrijven meer dan 5 ha
glas, tegen 0,1 % in 1980. In de varkenshouderij zit nu eenderde van de
dieren op bedrijven met meer dan
1.500 vleesvarkens, tegen 6 % in 1980.
Ook in de melkveehouderij en de
akkerbouw nemen grotere bedrijven een
toenemend deel van de productie voor
hun rekening. Van de melkveebedrijven
heeft circa 10 % meer dan 100 koeien,
tegen 3 % in 1980.
Specialisatie en schaalvergroting kunnen
remmend werken op een verbreding
van landbouwactiviteiten in de richting
van natuur, zorg en dergelijke. Verbre-
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ONTWIKKELINGEN PER SECTOR
De waarde van de tuinbouwproductie
steeg in 2003 met 2 %, bij gemiddeld
gelijk blijvende opbrengstprijzen. De
tuinbouwsector neemt inmiddels 40 %
van de totale land- en tuinbouwproductie voor haar rekening. De inkomensontwikkeling liep per tuinbouwtak sterk
uiteen; ook tussen afzonderlijke bedrijven zijn de verschillen vaak groot.
De akkerbouw verkeerde in 2003 in een
vrij gunstige situatie. Door de droogte
bleven de opbrengsten elders in de EU
achter, wat leidde tot hogere prijzen van
vooral aardappelen en uien.
In de melkveehouderij bleef de productie in 2003 vrijwel gelijk, maar de inkomens gingen voor het tweede achtereenvolgende jaar omlaag.
Het productievolume van de intensieve
veehouderij is in 2003 met meer dan
10 % verminderd. Dat was vooral het
gevolg van de vogelpest. De varkensvleesproductie nam een paar procent af.
De prijzen van varkensvlees gingen
verder omlaag, die van pluimveevlees
bleven ongeveer gelijk en die van eieren
stegen sterk.
DE AGROKETEN
De supermarktconcerns zijn sterk geconcentreerd: een vijftal heeft ongeveer driekwart van de detailhandel in voedingsmiddelen in handen. De concentratie in
de detailhandel vormt een belangrijke
motor voor schaalvergroting en internationalisering in andere delen van de agroketen. Zo zijn twee verwerkende bedrijven in de varkenssector goed voor
drievierde van de markt. In de kalverslachterij hebben drie ondernemingen
ruim 90 % van de markt in hun bezit.

om een tiende van het nationale totaal.
Het overschot op de agrarische handelsbalans bedroeg in 2003 bijna 20 miljard
euro. Ongeveer 80 % van de agrarische
export blijft binnen de EU. Bloemen en

Het Nederlandse agrocomplex realiseerde
in 2002 in totaal een toegevoegde
waarde van ruim 40 miljard euro en
was goed voor 660.000 arbeidsplaatsen.
In beide gevallen gaat het om ongeveer

De tuinbouwsector neemt 40 % van de totale land- en tuinbouwproductie voor haar rekening

Agro en economie
De tabel ‘Agrocomplex in 2002’ geeft een beeld van het agrocomplex als
geheel. Een deel van het complex heeft betrekking op de verwerking van
geïmporteerde grondstoffen. Het wordt duidelijk dat niet alleen het aandeel
van het totale agrocomplex in de economie afneemt, maar ook dat het aandeel van de primaire productie daarbinnen sterk daalt. Verder valt op dat het
aandeel van het gehele agrocomplex in de totale werkgelegenheid in
Nederland sneller daalt dan dat in het BNP, een teken van toenemende productiviteit, vooral in het niet-primaire deel van de agroketen. Bij de primaire productie is het verschil tussen krimp in werkgelegenheid en in productie overigens erg klein. Er is dus nauwelijks stijging van de productiviteit. Het negatieve
groeicijfer voor de primaire productie over de periode 1995-2002 is vooral veroorzaakt door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de veehouderij, zoals de
opkoopregeling en de melkquota, de varkenspest en de MKZ-crisis. De akkerbouw stagneerde min of meer, alleen de glastuinbouw gaf groei te zien.

planten vormen de grootste exportpost.
De milieudruk vanuit de land- en tuinbouw vermindert. Voor verschillende
onderdelen is nog geen acceptabel
niveau bereikt. De milieudruk van de
voedingsmiddelenindustrie neemt iets
minder snel af dan die van de land- en
tuinbouw, maar sneller dan die van het
gehele bedrijfsleven.
LANDBOUW IN EU
De hervorming van het EU-landbouwbeleid werd het afgelopen jaar voortgezet. Zo werd onder meer besloten met
ingang van 2005 alle toeslagen en premies vanwege de diverse marktordeningen op te nemen in een toeslag per
bedrijf. De hoogte daarvan wordt
bepaald door de steun die een producent ontving in de jaren 2000-2002 en
komt in principe los te staan van de
productie. Bedrijfstoeslagen hoger dan
5.000 euro worden gekort om geld vrij
te maken voor het plattelandsbeleid.
De lidstaten hebben nogal wat vrijheid
bij de uitwerking van de toeslagen en
maken daar volop gebruik van.
De totale uitgaven voor de landbouw in
de EU schommelen de laatste jaren
rond 45 miljard euro. Er vindt een
geleidelijke verschuiving plaats van het
markt- en prijsbeleid (de eerste pijler)
naar het plattelandsbeleid (de tweede
pijler). De verschuiving van prijssteun
naar toeslagen heeft geleid tot een herverdeling van de uitgaven over de lidstaten; onder andere Nederland ontvangt hierdoor minder uit de EU-kas.
Door de uitbreiding van de EU neemt
het landbouwareaal met een kwart toe
en de agrarische beroepsbevolking met
60 %.

Agrocomplex in 2002

Totaal Nederlandse
economie
Totaal agrocomplex**
Agrocomplex gebaseerd
op binnenlandse
grondstoffen
w.v. Primair
Non-primair

Toegevoegde waarde
Bedrag
Aandeel in
(mln.euro *)
totaal (%)
(x 1000)
409.759

Werkgelegenheid
Mutatie per jaar
(%) (1995-2002)

Arbeidsjaren
(x 1.000)

5,5

6.501

40.300
22.945

10
6

3,2
1,9

7.662
15.283

33
67

-1,4
3,8

Aandeel in
kosten

Mutatie per
jaar (5)
(1995-2002)
1,02

660
400

10
6

0,02
1,0

170
229

43
57

-1,5
-0,7

* Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen
** Inclusief verwerking van buitenlandse grondstoffen, en inclusief hoveniers, bosbouw en visserij
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