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Begripsomschrijvingen
Standaardbedrijfseenheid (sbe):
eenheidwaarinde omvang van een agrarisch bedrijf envan de afzonderlijke
produktierichtingen binnen eenbedrijf wordt gemeten.Een sbekomt overeen
met eenbepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in eenbasisperiode
bijeendoelmatige bedrijfsvoering enonder normale omstandigheden.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van deproduktiefactor arbeid envan vermogen
vastgelegd ingrond,gebouwen enoverige kapitaalgoederen. Indeze kosten
is geenvergoeding begrepen voor bedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kostenvan grondstoffen endienstenbetrokken van andere sectoren,die in
hetproduktieproces zijnverbruikt (incl.afschrijvingen).
Netto-toegevoegde waarde (factoropbrengsten,sectorinkomen):
de opbrengstwaardevande produktieminus de non-factorkosten.
Netto-overschot,ondernemersoverschot:
hetverschil tussende totalebedrijfsopbrengstenende totalebedrijfskosten,waarbij debeloning voor bedrijfsleiding niet als kostenpost in
aanmerking is genomen. Indiendekostenwordenberekend op pachtbasis
(landbouw)wordt het verschil aangeduid als netto-overschot (pb);bijberekening opbasis vanwerkelijke eigendom/pachtverhoudingen (tuinbouw)als
ondernemersoverschot.
Pachtbasis(pb):
uitgangspunt voor deberekening vande rentabiliteit van landbouwbedrijven,
waarbijvoor allekosten van grond en gebouwen (ongeacht de feitelijke
eigendom/pachtverhouding)eenbruto-pacht inrekening is gebracht zoals
die geldt voor vergelijkbare pachtbedrijven.
Arbeidsopbrengst vande ondernemer:
netto-overschot c.q. ondernemersoverschot vermeerderd met het berekende
loonvande ondernemer.
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengstvande ondernemer plus de niet-uitbetaalde vergoeding voor
bedrijfsvermogen,alsmede incidentele bedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomen uitbedrijf:
ondernemersinkomenplus berekend loonvanmeewerkende gezinsleden.
Totaal gezinsinkomen:
gezinsinkomen uitbedrijf plus het inkomenvanbuiten hetbedrijf.
Besteedbaar inkomenvoor gezin enbedrijf:
totaal gezinsinkomen minus betaaldebelastingen enpremies volksverzekeringen.
Eigendomsbedrijven:
bedrijvenwaarvan de gebouwen en tenminste eenderdevan de cultuurgrond
eigendomvan de ondernemer zijn ofbedrijvenw.v. tweederde ofmeer van
de cultuurgrond in eigendom vande ondernemeris.
Pachtbedrijven:
bedrijvenwaarvande gebouwen gepachtworden evenals tenminste eenderde
vande cultuurgrond ofbedrijvenwaarvan tweederde ofmeer vande cultuurgrond gepachtwordt.

1. De land- en tuinbouw in breder verband

1.1 Algemeen economische ontwikkelingen en de landbouw
Deinternationale economische situatie
Hetjaar 1976werd tegemoet gezienalseenperiodewaarinde
wereldeconomie zichzoukunnenherstellenvandezwareinzinking
inhetvoorafgaande jaar.Deproduktie indemeestegeïndustrialiseerdelandenwasteruggelopenendewerkloosheid namvoortdurend
toeterwijlhetprijspeil snelbleef stijgen (depiekvandeprijs
stijgingen lagin 1974).
Hetherstel,datzichindetweedehelftvan 1975vooralin
deVS,JapanenWest-Duitsland begonaf tetekenen,heeft zichinderdaadvoortgezet,maarwelveelminderkrachtigdanwasgehoopt.
Tabel 1.1 Ontwikke

lingvan

Brutob: inn.
produkt
1976
inmld. $
(v)
West-Duitsland 1)
Frankrijk
Italie
Nederland
België"1)
Ver.Koninkrijk
Ierland
Denemarken
EG
VS 1)

450
350
165
85
65'
215
8
40
1380
1690

produkt vandeEG-

het brutobinnenlands

Verandering;in%t
V o 1um

-lianden en deVS

.o.v.voorafgaand

e

jaar

1975

1976
(v)

1977
(r)

1975

P rij s
1976
(v)

1977
(r)

-3,2
-1,2
-3,7
-1.1
-1,8
-1,8
-0,5
-0,7

5,5
5,0
4,5
3,5
3,0
1,0
3,2
4,5

3,5
3,0
-0,5
3,2
2,5
1,5
2,5
1,7

8,1
14,0
17,5
11,0
12,7
27,3
23,0
11,5

3,5
9,7
16,0
9,0
10,0
14,5
20,0
8,5

4,0
9,2
19,7
6,5
9,0
12,0
13,0
7,5

-2,2
-1,8

4,2
6,2

2,5
4,5

14,5
9,3

9,5
5,0

9,2
5,2

1)Deprocentueleveranderingenhebbenbetrekking ophetbrutonationaalprodukt.
Bron:OESO,MainEconomic Indicators enEconomieOutlook,december 1976.

Eendieperecessie,zoalsvandeafgelopenjaren,wordtgewoonlijkgevolgd dooreenoplevingvandevraagnaarinvesteringsgoederenenconsumptiegoederen;deoverheidkandaarbijstimulerendoptreden.Deeerste impulsvoordeoplevingvandeactiviteitenisveelalafkomstigvanbedrijvendiehunvoorradenweerop
peilmoetenbrengen:devraagnaargoederenwordtdaardoor (tijdelijk)sterker.Deze stimulerendewerkingvanhetvoorraadherstel
heeftzichookbegin 1976voorgedaan.Wilhetherstelzichvoortzettendanmoetdeze tijdelijkeeerste impulsechterwordenovergenomendooranderevraagelementen,metnamedoordeoverigeparticuliereinvesteringenendoordeparticuliereconsumptie.

Deontwikkelingvandeinvesteringen isin 1976teleurstellendgewee.st.Deoorzaakdaarvanmoet inbelangrijkemategezocht
wordeninontwikkelingenoplangere termijn,die leiddentoteen
geleidelijkeverslechteringvanderendementen.Opkortere termijn
zijnde investeringenmaarweinig gestimuleerd doordetoenemende
bestedingenvandegezinshuishoudingenendeoverheid;blijkbaar
beschiktehetbedrijfslevennogovervoldoende capaciteit omde
vraagtoeneming zonderveelaanpassingenoptevangen.
Deconsumptievebestedingen zijnin 1976inhetalgemeen toegenomen;inveel landendaaldede spaarquotevandegezinnenzelfs
iets,hoewel zichnaeenrecessiemeestalhetomgekeerdeverschijnselvoordoet.Desondanksbleefdegroeivandeconsumptiebeperkt
doordathetreëlebeschikbare inkomenmaarweinig toenam:inde
viergroteEG-landengemiddeld met 1,4%.
Niet alleen destimulansenvanuitdeparticulierevraagblevenduszwak,ookdeoverheid beperkte zichindemeeste landenin
haarbestedingen.Dekeuzetusseneengroeipolitiek,welkerechtstreeks isgerichtopbevorderingvandewerkgelegenheid,eneen
politiekvanprijsstabiliteitwasindeafgelopenjarenbijzonder
moeilijk.IndeEGwas in 1976meerdan5%vandeberoepsbevolking
werkloos;eind 1976bedroeghetaantalwerklozenca.5,4min.In
deVSwasdesituatienogongunstiger.Eensterke bestedingsimpuls
doordeoverheid zouechterdemoeizaam teruggedrongenprijsontwikkelingopnieuwkunnenaanwakkeren.
Opeentopconferentievandegrote industrielandenmedio 1976
werddanookbewust gekozenvoorhetverlenenvanvoorrangaande
inflatiebestrijdingbijeenmatigeeconomische groei.Inderdaad
lagdeprijsontwikkelinginvrijwel allelandenin 1976beneden
dieinhetvoorgaandejaarenmagvoor 1977opeenverderterugdringenvandeinflatiewordengerekend.
Hetherstelvandeproduktie isdaarentegenin 1976vertraagd
endewerkloosheid istegelijkertijd verder gestegen;deOESO
waarschuwt zelfsdatindetweedehelftvan 1977devoorgaande
werkloosheidspieken zoudenkunnenwordenovertroffen.
Indeglobaalgeschetsteontwikkelingenvande laatstejaren
doenzichvanland totlandvrij sterkeverschillenvoor.Zowelin
1976als (naarverwachting)in 1977zijnhetde landenmeteenrelatief sterkeuitgangspositiediezichhetduidelijkstherstellen.
Vandeintabel 1.1 genoemde landengevenDuitsland endeVSde
sterksteproduktiegroei tezienbijdemeestgematigdeprijsontwikkeling.Deverschillen tussendeze landenenerzijdsenlanden
alsEngeland enItaliëanderzijdswordendanook steedsgroter
(grafiek1.1).
Ditkomt totuiting indepositievandebetalingsbalansen.
Inhetalgemeenbetekent eeneconomische opleving ineersteinstantieeentoenemende invoervangoederenengrondstoffen,noodzakelijkomtekunnenproduceren.De lopenderekeningvandebetalingsbalanswordtdaardoornegatiefbeïnvloed.Doordat in 1976het
herstelalspoedigminderkrachtigbleekdanwasgehoopt,bleven
10

Grafiek 1.1 Volume-enprijsontwikkelingvanhetbinnenlandsproduktvaneenaantal landenvanaf 1960 (groei in%per jaar)
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Bron:Eurostat,Nationale Rekeningen.
OESO,EconomicOutlook.

detekortenopdebetalingsbalansenvandeindustriële landenbeperkt.Vaneenoverschot opde lopenderekeningwasbinnende"EG
alleeninDuitsland enNederland sprake,zijhetdooruiteenlopendeoorzaken;voor 1977wordtongeveerdezelfde situatieverwacht.,
metalsuitzonderingmogelijkookeenkleinoverschotvoorItalië.
BuitendeEGverkeerdenin 1976metnameJapanenZwitserland in
dezelfdepositie.Voordewereld alsgeheel staat tegenoverdetekortenvandeOESO-landen (in1976intotaal $22,5mld.)ende
11

noggroteretekortenvandeniet-olieëxporterendeontwikkelingslandeneengrootoverschotvandeOPEC-landen (ca.$40mld.).
Hetnederlandseoverschotwordt inbelangrijkematebepaald
doordeexportvan-het toevalligentijdelijk indebodemaanwezige-aardgas.Hetduitseoverschot berustmeeropdesterkepositievandeeconomiealsgeheel.Illustratief isinditverband
datvolgensdeOESOdenederlandse export indeafgelopenjaren
achterbleefbijdegroeivandeexportmarkten,terwijl inDuitslandenverscheideneandereEG-landenna 1975eenherstelvande
aangetasteposities isingetreden,datzichnaarverwachting ookin
1977zalvoortzetten (tabel 1.2).Eenbelangrijkeoorzaakvandeze
Tabel 1.2 Ontwikkeling vanexportenen exportmarkten
% groeivandeexportminus %groeivandeexportmarkt 1)

West-Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
Ver.Koninkrijk
VS

1975

1976

8,25
3,75
1.5
3,25
1,25
6,5

2,5
0
-1,75
-2,25
-3,75
-3,75

1977
1,75
1,5
0,25
-1,75
0,25
0,25

1)Onder "groeivandeexportmarkt"wordtverstaande toenemingvanhet totaal
vande importenopelkvandemarktenwaarheenhetbetreffende landexporteert.
Bron:OESO,EconomieOutlook,december 1976.

verschillenisongetwijfeld datdehogewaarderingvandegulden
onderinvloedvandeaardgasopbrengsten eenconcurrerendeaanbiedingsprijsvoorandereproduktenopdebuitenlandsemarktenbemoeilijkt.Nuishetnatuurlijkniet alleenhetaardgasdatdevalutakoersbepaalt;deinverschillende landenuiteenlopendeeconomischeontwikkelingenenomstandighedenalsgeheel leidentotverschuivingenindeonderlingekoersverhoudingen.Inhettweede
halfjaarvan 1976lagdeeffectievekoersvandeDM (rekeninghoudendmethetduitse in-enuitvoerpatroon)ruim30%bovenhetniveaubegin 1972.Degulden steegindezelfdeperioderuim 15%in
waarde;daartegenoververminderdedewaardevandefransefranc
metruim6%,dievanhetpond endelirebeidemetca.40%.De
dollarwaardeverminderdeaanvankelijk,maarnadatdeVSduidelijk
deleidinghaddengenomen inheteconomischherstel liepdeeffectievekoersindetweedehelftvan 1975weerop.Dezeverschuivingenzijnsamenmetdebinnenlandseprijsontwikkelingenvangroot
belangvoordeveranderingen inde internationale concurrentieposities.Wordenbeidefactorenmetelkaargecombineerd danzijnhet
indeEGvooralNederland enDuitsland geweestdieinditopzicht
indeafgelopenjareneensterkedrukophun concurrentiepositie
hebbenmoetenverwerken.
12

Deeconomischeontwikkeling inNederland
Degolfbeweging inheteconomisch levenvoltrok zichin
Nederland ingrotelijnenovereenkomstig dieindeanderegeïndustrialiseerde landen.Weliswaardeed zichzowel tenaanzienvanhet
beginvanderecessiealstenaanzienvanhetherstel eenvertragingvoor tenopzichtevaneconomisch toonaangevende landenals
deVS,JapanenWest-Duitsland;dezevertragingvaltookbijvele
anderekleinere landenoptemerken.Inverhouding totdeEGals
geheelwasdeteruggang indeproduktieendeomvangvandeinflatieinNederlandnietopvallend sterk.AfgezienvanEngeland en
Italië,landendiemetbijzondergrote structureleproblemente
kampenhebben,ishetherstel inNederland in 1976echteraande
zwakkekantgebleven.
Zoalsgezegd isNederlandmetWest-Duitslandmomenteeléén
vandeweinigegeïndustrialiseerde landenmeteenoverschot opde
betalingsbalans.Ditmetdenederlandse aardgaspositie samenhangendeoverschotdraagtbijtoteenzekereoverwaarderingvandeguldenendaarmeetoteenverzwakkingvandeinternationaleconcurrentiepositievandemeestenederlandsebedrijfstakken.Anderzijds
betekentdesterkepositievandeguldenookdatdeinflatieenigszinswordtgetemperd doordatdeprijsvaningevoerdegoederen
wordtgedrukt.
Tabel 1.3 Enigenationaal-economis
Waarde in
mld.gld.
1976

Brutonat.produkt
Cons,bestedingen
Bruto investeringen
Invoer
Uitvoer
Saldo lopenderekening betalingsbalans
(mld.gld.)
Geregistr.arbeidsreserve (x 1000)

233
178
48
132
138

chekenge stallen
Mutaties in
V 0 1ume
1976
1975

-2,0
3,5
-16,0
-4,0
-4,5

7.t.o.v .voorafgaand jaar
s
p rij
1977
1976
1977
1975
(r)
(r)

4,0
4,0
5,0
10,0
9,5

4,5
3,0
10,5
5,5
5,5

4,1

6,4

5,5

205,8

224,0

212,0

10,5
11,0
11,0
5,0
5,0

9,5
9,0
8,0
5,5
6,5

6,5
6,5
6,0
4,0
4,0

Bron: CPB.

Intabel 1.3 zijndebelangrijkste recente ontwikkelingen
weergegeven.Daarinkomt totuitingdatdedalende tendensvan
1975weliswaar isdoorbroken,maardathetvolumevanconsumptieve
bestedingen,invoerenuitvoerna 1976weerdreigtaftezwakken.
Hetzieternaaruitdatdeprijsontwikkelinggeleidelijkverder
wordtafgeremd.
Ophetgebiedvandewerkgelegenheid heefthetherstel (evenminalsindemeesteandere landen)in 1976weinigpositievein13

vloeduitgeoefend.Gecorrigeerdvoor seizoensinvloedenbedroegde
geregistreerde arbeidsreservevoorjaar 1970ca.52000;sindsdien
iszijvrijwelvoortdurend gestegen tot239000inaugustus 1976;
daarnaisenigeverbetering ingetreden.Hethersteldeedzich
voornamelijkvoor indebouwnijverheid. Indeindustriële sectoren
isdewerkgelegenheidssituatie inhetalgemeenechternietverbeterd;bovendien staaninverschillendevandiesectorennoggrote
werkgelegenheidsproblemenvoordedeurinverbandmetnoodzakelijkestructureleaanpassingen (b.v.de scheepsbouw).Hetaantal
openstaandeaanvragenliep,naeenaantaljarenvrijconstantte
zijngebleven,in 1975terug.Hetisnietuitgeslotendatdoorhet
zichuitbreidendegebruikvandeWAOdefeitelijkeontwikkeling
vandewerkgelegenheid nogongunstiger isgeweestdanindehier
genoemdecijferstotuitingkomt.
Doordestagnatie indeparticulierebestedingen ishetbelangvandeimpulsendievandeoverheiduitgaan toegenomen.De
nederlandseoverheidverkeertdaarbij indemoeilijkepositiedat
decollectieve sector inverhouding totanderelandenreedseen
zeergrootbeslagopdenationalemiddelenlegt,endatditaandeeldoorverschillende beleidsvoornemens verderkan toenemen.Om
dezeontwikkelingbinnenzekeregrenzentehoudenwerd inseptember 1975de"1%-norm"geïntroduceerd:dedrukstijgingvandecollectieve lastenzoubinnendezegrensmoetenblijven.Tot 1980betekentditeenbeperking indegroeivandeoverheidsuitgavenvan
f8à9mid.Sindsdienheefthetbeleid zichinhetkadervandeze
-doorsommigenoverigensnogalsonvoldoendebeschouwde -norm
voltrokken.Injuni 1976isditbeleid ineen "bezuinigingsnota"
verderuitgewerkt.Ondanksdezeoperatie zijndebegrotingstekortenzowel tenopzichtevanvoorgaandejarenalsinvergelijking
tothetbuitenland in 1976en 1977zeer sterkopgelopen.
Denoodzakelijke doorvoeringvandebezuinigingenwerd inpolitiekopzichtminofmeer gekoppeld aaneenaantaldoorderegeringals"maatschappijhervormend"aangeduidewetsvoorstellenbetreffendedegrondpolitiek,devermogensaanwasdeling,deondernemingsradenendeinvesteringsrekening.Degedachtevaneeninvesteringsrekening isontwikkeld inhetkadervandein 1976verschenenStructuurnota (NotaSelectieve Groei). Indezenotawordtgekozenvooreen"georiënteerdemarkteconomie",waarbijdeinvesteringsbeslissingenbijdeondernemer blijvenberusten,maarde
overheid bijstuurtdoormiddelvan (selectieve)premies.Voorde
landbouwzaldezegedachteopeigenwijzewordenuitgewerkt,o.m.
inaansluiting opderegelsvanhet gemeenschappelijk landbouwbeleid.Debehandelingvandeeerstevandezevoorstellen (betreffendedegrondpolitiek)leiddeinmaart 1977tengevolgevaninternetegenstellingen totdevalvanhetkabinetDenUyl.
Naastde "1%-operatie"speelthet inkomens-enprijsbeleid
vandeoverheid eenbelangrijkerolbijhet terugdringenvande
inflatieenhetherstelvaneengezondebasisvooreconomischeactiviteiten.Alin 1975bleekhetvoorwerkgeversenwerknemerson14

mogelijk totcentraleloonafsprakentekomen.Indecembervandat
jaargreepderegering inmeteenloonmaatregel,diedeloonsomstijging in 1976zoumoetenbeperkentot8,5 à9%. Injuli 1976
werd eennieuweloonmaatregelvankrachtwaarbijallewerknemers
brutof30,-permaandméérgingenverdienen;innovemberwerddezegevolgddooreenaanvullende loonmaatregel,dieeenuitkering
inhieldvanf60,-ineens,doordeoverheid tefinancierenuit
meevallersophet terreinvandesocialeverzekering.Ondanksdeze
inspanningenbleekachterafdatdeloonsomstijgingin 1976 10,5à
11%heeftbedragen,zodat inditopzichthetgesteldedoelnietis
bereikt.Begin 1977leiddehetopnieuwmislukkenvanhetcentrale
overlegendepolitiekeonmogelijkheid voorderegeringomopnieuw
bindenderegelsopteleggen toteenuitbarsting,waarbijop (voor
Nederland)grote schaalwerdgestaakt.
Alstegenhangervanhetloonbeleidwaseenduidelijkprijsbeleidnoodzakelijkomdekostenvanlevensonderhoud,endaarmeehet
reëleinkomen,ondercontrole tehouden.Inditkaderwerdtegelijkmetdeloonmaatregel indecember 1975eenprijzenbeschikking
afgekondigdwelkehethelejaar 1976heeftgegolden.Medehierdoor
wasdeprijsontwikkelingvandegezinsconsumptie inditjaar8,8%:
eenvertraging tenopzichtevanhetvoorgaandejaar,maarnogaltijd tehooguiteenoogpuntvanstabiliseringvandeeconomie.
Deplaatsvandelandbouw
Tegendeachtergrondvandealgemeen-economische ontwikkeling
vormtdelandbouweenbedrijfstakmeteenheeleigenkarakter.In
hetalgemeenwerdendeachterliggende jarengekenmerkt dooreen
inzinkingvandeeconomische activiteit inallerleibedrijfstakken;devraag stagneerdeenbedrijvenwerdengedwongenhunproduktietebeperkenofonder invloedvannegatieverendementenzelfs
tebeëindigen.Dewerkloosheid namdaardoortoe.
Delandbouwis,vooralopkorte termijn,minder gevoeligvoor
dit soortwisselingen inheteconomischklimaat.Devraagnaar
landbouwproduktenheeftinonslandeenzodanigniveaubereiktdat
hijmaarweinigmeerwordtbeïnvloed doorveranderingen inhetinkomen.Deschommelingendiezichdeafgelopenjareninhetbeschikbaar inkomenvandeconsumenthebbenvoorgedaanhebbenvoorlandentuinbouwdanookweinigdirectebetekenisgehad.
Welhaddealgemenemalaise totgevolgdatdemogelijkheden
omdelandbouwteverlatenenelderswerk tevindengeringerwerden,terwijldeaantrekkelijkheid vantoetreding totdelandbouw
tijdelijk isverhoogd.Voordelandbouwsector alsgeheelbetekent
ditdatdemogelijkheid toteenvoortgaandeverbeteringvandearbeidsproduktiviteit werdbemoeilijkt.Devertraging indeverminderingvandeagrarischeberoepsbevolking droegerdanook toebij
daterdelaatstejarensprakewasvaneenkrachtigevraagopde
marktvanlandbouwgronden.Degroteprijsstijgingendiezichhier
voordedenkunnenbehalveaaninflatoirekrachtenvooreendeelook
aandetoenemendeconcurrentie tussendegebruikerswordentoegeschreven.
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Méérdandoor schommelingen indealgemeneeconomischebedrijvigheidwordtde landbouwproduktieopkorte termijnbeïnvloed
doordeweersomstandigheden.Weliswaar isdebeheersbaarheid van
hetproduktieprocesmetname indeintensieveveehouderij ende
glastuinbouwtegenwoordigveelgroterdanvroeger,maarjuistde
laatstejarenisdaarnaastvoorverschillende produktietakkende
blijvendeafhankelijkheid vannatuurlijkeomstandighedenduidelijk
gebleken.Doorhetnattejaar 1974endedaaropvolgendedrogejaren (grafiek 1.2)heefthetbestaanvandieafhankelijkheid ook
buitendelandbouw,ondermeerdoorhogeaardappel-engroenteprijzen,weermeeraccentgekregen.Voordeboer zelfisdeaanwezigheidvanonbeheersbare invloedenvanoudseenjaarlijksterugkerendgegeven.Ditkomtondermeer totuiting indegemiddelde
jaarlijkseverandering (positief ofnegatief)vandeopbrengsten
inkgperhectarevanenkeleakkerbouwgewassen. Overdeperiode
1960-1976bedroegendeze:
wintertarwe
12,2%
consumptieaardappelen
10,4%
wintergerst
8,0%
fabrieksaardappelen
10,7%
peulvruchten
17,4%
suikerbieten
11,5%
Grafiek 1.2 Normale enfeitelijke neerslag (inmm) teDeBilt
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De trendmatigeverhogingvandekg-opbrengstenperhectare
varieerdevoordezegewassenvanminderdan 1%totruim3%;de
jaarlijkseafwijkingen zijndusbijzondergroot.
Debetrekkelijk geringeafhankelijkheid vandeeconomieals
geheelkaner toeleidendatde landbouweenzekere stabiliserende
werkinguitoefent opdeontwikkelingvande totaleproduktie;anderzijdsoefenendespecifieke invloedendiehetbeeld indelandbouwbepalenhuninvloed nietaltijd "anti-cyclisch"uit.Intabel
1.4isdejaarlijkseprocentuelevolumeveranderingvandelandbouwproduktie gezetnaastdievanhet totalebrutobinnenlandsprodukt.
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Tabel 1.4 Volumeontwikkel:
Nederland

ing vani totaleproduktie

1970
Brutobinnenlands produkt
Bruto toegevoegdewaarde
landbouw
Aandeelvande landbouw
indeontwikkelingvan
hetbrutobinnenlands
produkt 1)

en landbouwproduktie in

Mutaties in 7. t..o.v. voorafgaand jaar
1971
1972
1973
1974
1975

1976
(r)-

6,9

4,4

3,9

5,9

2,4

-1,1

4,0

2,9

3,8

3,5

7,7

9,0

-0,6

-0,5

-0,04

-0,03

0,16

0,21

0,19

0,44

0,54

1)Berekend alsproduktvandevolumemutatie vande toegevoegdewaarde inde landbouwenhet aandeelvande landbouw inhetbrutobinnenlands produkt inhetbetreffendejaar.

Hetblijktdatdeproduktiegroei inde landbouwgemiddeld
minder sterkwasdanvoordetotaleeconomie.Geletophetprodukt
datdelandbouwvoortbrengt ligtditvoordehand;gegevendebevolkingsgroeivanca. 1%perjaar isdeontwikkeling zelfsnog
krachtig tenoemen.Vanbelangzijnvooraldedrie laatstejaren,
waarindealgemenebedrijvigheid ineenzakteenzichweermoest
herstellen.In 1974stond tegenovereenverminderde groeivande
totalebinnenlandseproduktie eensterkeexpansie indelandbouw;
zonderdezeexpansie zouhetalgemenegroeipercentage zijnteruggelopentot 1,9%inplaatsvan2,4%.In 1975liepdeomvangvan
hetbrutobinnenlandsprodukt terug.De landbouwvervulde indit
jaargeenstimulerende functie,wantdoorondermeerdenatte
weersomstandigheden inhetvoorgaande jaargafookdelandbouwproduktieeenteruggang tezien.In 1976tenslotte leverdedelandbouwopnieuweennegatievebijdrage tothetherstelvandeproduktie,ditkeerdoordeuitzonderlijk droge zomer.Dedirecteinvloedhiervanopdeontwikkelingvanhetbrutobinnenlandsprodukt
beperkte zichechter tot0,03%.
Gegevensoverheteffectvandedroogteophet inkomenvande
landbouwenopdeinvesteringenenconsumptieveuitgavenvande
boerkomenpasnaverloopvantijd terbeschikking;waarmogelijk
isindevolgendehoofdstukken reedsaandachtaandezeeffecten
besteed.Behalvedeproducent ondervond ookdeconsumentdegevolgenvandedroogte;zijnbestedingsmogelijkhedenwerdenbeperkt
dooreengeringer aanbod enhogereprijzenvan sommigeprodukten.
Naastde stagnatie indeproduktievandeeconomiealsgeheel
stonddeafgelopenjarendesterkealgemeneprijsontwikkelingin
hetcentrumvandeaandacht.Delandbouwervoerdezeprijsontwikkelingvooralalseenkostenstijging. Zoalsinhoofdstuk 4isuiteengezetbleefdeprijsontwikkelingvandeopbrengsten inhetalgemeenachterbijdievandekosten,alvormdehetjaar 1975/76in
datopzichteenuitzondering.Hoeverhield destijgingvandeopbrengstprijzenzichechter totdealgemene prijsstijging?
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Het ligtvoordehanddatbijdevoortdurende inspanningenom
deloon-enprijsontwikkelingbinnenbepaalde grenzen tehoudende
aandachtherhaaldelijk isgericht opdeprijzenvanvoedingsmiddelen.Inhetindexcijfervandegezinsconsumptiewegenvoedings-en
genotmiddelenvoorca.30%mee.Het isdanookbegrijpelijkdatde
vraagopkomtinhoeverredevoedingsmiddelen -metdaarachterde
landbouw-verantwoordelijk zijnvoordevoortgaandeprijsstijging.
Grafiek 1.3 Jaarlijkse procentuele mutaties van consumentenprijzenenproducentenprijzen, 1965-1976
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Tussen 1965en 1976steeghetprijspeilvandetotalegezinsconsumptiemetgemiddeld 6,7%perjaar;deprijzenvanvoeding
liepenindezelfdeperiodemet gemiddeld 5,7%perjaarop.Zoals
blijktuitgrafiek 1.3 lagalleenin 1965enin 1976deprijsstijgingvanvoedingbovendealgemeneconsumptieprijsontwikkeling.
Uitdezelfdegrafiekblijktdatdetelersprijzenvanland-entuinbouwproduktenveel sterker fluctueren.Deprocentuele stijgingvan
detelersprijzenwasin6vandeweergegeven 12jarengroterdan
deprijsstijgingvoordeconsument;indeanderejarenwaszij
echteraanmerkelijkkleinerenoverdeperiodealsgeheel genomen
bedroegdegemiddelde toenemingperjaar slechts3,9%.

Watdeprijsontwikkelingbetreftkandelandbouwdusalseen
nietzeer stabiele,maarweloplangere termijnafremmende factor
wordenbeschouwd.Debetrekkelijkkorteperiodenwaarindeprijsontwikkelingvoorboerentuinderophetalgemeneprijspeilvooruitloopt trekkenechterveelalmeeraandachtdande langereperiodenwaarinhijzijninkomenoppeilmoet trachten tehoudendoor
aanzienlijkeproduktiviteitsverbetering bijeenmatigeprijsontwikkeling.

1.2 Internationale agrarische ontwikkelingen; EG-landbouwbeleid
Situatieopde wereldlandbouwmarkten
BlijkensderamingenvandeFAOisin 1976eenduidelijke
verbetering ingetreden indewereldvoedselsituatie.Tenopzichte
van 1975steegdewereldproduktievangranen (incl.rijst)met 9%.
Indeze stijgingheeftdegoedeoogst inRusland eenbelangrijk
aandeel gehad.Het zieternaaruitdatvoorhet eerst sindsjaren
degraanproduktie toereikend isomindeopdemarkt blijkendebehoefte tevoorzien.Doorde teruglopende importvraag zalhetvolumevandewereldtarwehandel in 1976/77ca. 10%kleiner zijndanin
hetvoorafgaande jaar,terwijldeeindvoorraden indeexportlanden
aanmerkelijk hoger zullenzijndanaanhetbeginvanhetseizoen.
Hetruimeaanbodvan tarweleiddemedio 1976toteenscherpedalingvandewereldmarktprijzen.
Ookdeprijzenvanvoergranendaalden,zijhetminderhevig.
Hetvolumevandewereldhandel invoergranen zalongeveer gelijk
zijnaandat in 1975/76.Tegenoverdekleinere importvanRusland
staateentoegenomenimportvraagvanwest-enmidden-europeselanden,waardeveevoederpositie sterkvandroogteheeftgeleden.
Het feitvandevoorraadtoenameop zichzelf zaleenstabiliserende invloed hebbenopdeprijsbewegingenvoor granen in1977.
Deontwikkelingvanhetprijsniveau inde loopvanhetjaarzal
sterkbepaaldwordendoordeberichtenenramingenomtrent deomvangvandeoogst indebelangrijkeproduktiegebieden.Opditmoment (april)zoueenvoorspellingvoorhetprijsverloop inde
tweedehelftvan 1977een slaginde luchtzijn.
Deinternationalemarktvanoliezadeneneiwitrijkevoedermiddelenwasin 1975/76gekenmerkt dooreenruimaanbod enrelatief lageprijzen.Het lopende seizoenstaatdaarentegen inhet
tekenvanbetrekkelijke schaarsteonder invloedvandeaanmerkelijk lageresojaproduktie indeVS.Reeds inapril 1976gingende
prijzenvanzowel sojabonenals-schroot forsomhoog;gedurendede
restvanhetjaarblevenzijzich-met schommelingen-rondeen
aanmerkelijk hogerpeilbewegendaninhetvorigejaar.Eind 1976
lagendesojaprijzen50%hogerdanindecember 1975.Deverwachtingvaneenwederomgroterebraziliaanse soja-oogst heefttot
dusverweinig invloed opdeprijzenuitgeoefend.
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Dewereldsuikerproduktiezalin 1976/77naarverwachtingmet
bijna6% toenemen,terwijlhetverbruikjaarlijksmet ca.3%
groeit.Onderinvloed vanhetruimeaanbodvertoondede londense
notering sindsmedio 1976eenscherpedaling.Gemeten inengelse
ponden lagdewereldmarktprijsindecember ca.35%benedende
juni-prijs.Gegevendekoersdalingvanhetpond indieperiode,
wasdeprijsdaling reëelgezienaanmerkelijk groter.Ondanksde
verbruiksstimulerendewerkingvandeze lageprijzen,mageenverdere toenemingvandesuikervoorradenwordenverwacht.Hetwereldmarktprijsniveauzalookinderestvanhet seizoenonderdruk
blijvenstaan.
Dewereldmarktvoorrundvlees stond ook in 1976nogonder
drukvaneenrelatief groot exportaanbod bijeenweinigexpanderendeimportvraag.Inbelangrijke produktiegebiedenvandewereld
leiddedroogte totvervroegde slachtingen.Deinvoerbelemmerende
maatregelendoor traditionele importlandenverhinderdendegroei
vandewereldhandel.Indeloopvan 1977zal,naardeFAOverwacht,
decyclischedaling inderundvleesproduktie haar invloeddoen
geldenindevormvaneenopwaartsedrukopde internationale
prijzen.DeEGheeft inapril 1977denog geldende tijdelijkebeperkingenopderundvleesimportvolledigopgeheven.
In 1976zijndegrotewereldvoorradenvanmageremelkpoeder
nietofnauwelijks gedaald,terwijldievanboterverderstegen.
De totalemelkproduktie lagnauwelijks bovenhetniveauvan1975.
Opmerkelijkwasdevoorhet eerst sindsjarenopgetredenproduktiestijgingindeVS.Inanderedelenvandewereldwerd degroei
geremddoordeschaarseveevoederpositie onder invloedvandroogte
(West-Europa,Australië,USSR). Deontwikkelingen opdewereldzuivelmarkt in 1977zullensterkafhangenvanhet succesvanrestrictievemaatregelendieverschillende landenhebben ingesteldof
voornemens zijnintestellen.
Internationale economische betrekkingen
Depogingen totliberaliseringvanhet internationalehandelsverkeer entotdeopbouwvannieuwevormenvaneconomischesamenwerking tengunstevandeontwikkelingslanden hebbenin1976
weinigvooruitgang teziengegeven.
Demultilaterale tariefonderhandelingeninhetkadervanhet
GATT (inseptember 1973teTokiobegonnen)brachtengeenconcrete
resultaten.Erwas zelfsnauwelijks sprakevantoenadering tussen
deuiteenlopende standpuntenvandeverschillende economische
blokken.
DevierdeUNCTAD-conferentie,dievan5tot30mei 1976in
Nairobiplaatsvond,leiddeniet toteensgezindeuitsprakenoverde
aandeordegesteldeonderwerpen:ordeningvandegrondstoffenmarktenendeknellende schuldenlastvandearmste landen.Het
bestewatervandeze langeconferentie gezegdkanworden,isdat
hetgespreknietwerdafgebroken.
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OokdeNoord-Zuid-dialooginhetkadervandeCIES (Conferentievoor InternationaleEconomische Samenwerking)werd gekenmerkt
dooreenstagnatieindestandpuntenvanpartijen.Deindecember
teParijsgeplandeslotvergaderingwerdvooronbepaalde tijduitgesteld.
Hetuitblijvenvaneenkrachtig economischherstelenhet
aanhoudenvansterkeinflatie-impulsenbijeenhogewerkloosheid
hebbenongetwijfeld deafwachtendehoudingvande toonaangevende
industriestaten inhetinternationale overlegversterkt.Eengrote
rol speeldeookde terughoudendheid indepolitiekvandeVSin
verbandmetdepresidentsverkiezing.
DeinwerkingtredingvanhetLomé-verdragkanalspositieve
factorinhetveldvandeinternationale economische samenwerking
wordenbeoordeeld. In 1976kwamvoorheteerstdegezamenlijke
ministerraad vandeEGende46ACS-landenbijelkaar.Zeskandidaatlanden,waaronder Suriname,werdenalsnieuwe ledengeaccepteerd;huntoetreding isintusseneenfeitgeworden.Inhetkader
vanhet stabex-programma (EG-verplichtingtotstabilisatievande
exportopbrengstenvandeontwikkelingslanden)werdenmet 17ACSlanden25betalingsconventies terwaardevan27min.REgetekend.
BijzondereactiviteitenheeftdeEGaandedaggelegd ommet
landen(-groepen)ronddeMiddellandse Zee samenwerkingsovereenkomstenaftesluiten.HethandelsgedeeltevoordeMaghreblanden
(Algerije,Marokko,Tunesië)tradreedsper 1juli 1976inwerking.
Ronddejaarwisselingkoneveneenseenakkoordwordenbereiktvoor
deMashraklanden (Egypte,Jordanië,Syrië;doordeburgeroorlog is
Libanonervoorlopignogniet bij). Algemeenkenmerkvandezeakkoordenisdeafbraakopkorte termijnvanalle tarifaireen
kwantitatieve belemmeringenvoorde industrieproduktenuitdeze
landen (enkeleuitzonderingenvoorgevoeligeProduktendaargelaten).Voordemeeste landbouwprodukten zijn tarifairepreferenties
van40-80%verleend,zijhetmeestalbeperkt totbepaaldeperioden
vanhetjaar.Daarnaastverplicht deEGzichtotfinanciële steun
voordeontwikkelingvandeze landen.OmIsraëlopgelijkevoette
behandelen iseensoortgelijke overeenkomstmetdit landafgesloten,dieiavergelijkingmethetpasin 1975afgeslotenhandelsverdrageenaanmerkelijkeverbeteringbetekent.
EGenVS:handelspartners enhandelsperikelen
Debelangrijkehandelsbetrekkingen tussendeEGendeVS
wordenregelmatigverstoord doorwederzijdseverwijtenvanprotectionismeendooreenzijdigehandelsbeperkendemaatregelen.Vanaf
hetbeginvandeeffectieve ordeningvandeEG-landbouwmarkthebbendeAmerikanen geprotesteerd tegenhet systeemvanexportrestituties,dieinhunogennietandersdan subsidieswaren.OokverzettendeAmerikanenzichtegenEG-invoerheffingenopveredelingsproduktentercompensatievanhetverschil ingraanprijzen.In
1976maaktendeVSbezwaar tegende tijdelijke bijmengingsplicht
vanondermelkpoeder inveevoedersentegenhet Commissievoorstel
2)

vaneenverbruiksbelasting opeetbareoliënenvetten,omdatdaarvaneenaverechtseffectopdeamerikaanse soja-export zoukunnen
uitgaan.
Inaugustus 1976verweerdede toenmalige landbouwcommissaris
Lardinois zichtegendebezwarenvandeVStijdenseenredevoering
inhetholvandeleeuw:vooramerikaanse sojatelers.Hijvestigde
daarbijdeaandachtopdevoordeVSgunstigeontwikkelingvanhet
overschotvandeagrarischehandelmetdeEG.Hijbepleitte tevens
meerbegripvoordemoeilijkhedenwaarmeedeeuropese landbouw
heeft tekampen.HijweeserophoezeerdeVSendeEGelkaarnodig
hebben,enhoeschadelijkvoorbeide eenpolitiekvanconfrontatie
zouzijn.
Tabel 1.5 Handelssaldi vandeVSvoor agrarische envoor overige produkten,in
totaalenmetdeEG (inmld.dollar)
1972

1973

1974

1975

1976

a.TotalehandelsverkeerVS:
agrarische produkten
export
import
saldo
saldooverige goederen

17,7
8,4

22,0
10,2

21 , 9
9,3

23,0
1 1, 0

+2,9

+9,3

+1 I , 8

+ 12,6

+12,0

-9,3

-8,8

-14,7

-2,9

-18,9

9,4
6,5

b.VShandelsverkeermetEG:
saldo agrarische produkten

+1 ,9

+3,4

+4,3

+4 , 5

saldooverige goederen

-2,6

-2,4

-1 ,7

+ 1,3

Bronnen:ForeignAgricultural Trade of theU.S.
1976ontleend aanFatus (febr. 1977)ERS-USDA.

Tabel 1.5 toontdathetagrarische exportsaldovandeVSsedert 1972indrukwekkend istoegenomenenzohetnegatieveinvoersaldovoordeoverigeprodukten inbelangrijkemateheeftkunnen
compenseren.Deomslagvanhethandelsbalanssaldo vanca.+$10mld.
in 1975naarca.-$7mld. in 1976isvooreengrootdeel tewijten
aandegestegen invoerwaardevanaardolie.DesaldivanhethandelsverkeermetdeEGlatenzienhoebelangrijkhetagrarischeexportoverschot isgeweestvoorhetgroeiendepositieve handelssaldo
vandeVS tenopzichtevandeEG.Ookvoor 1976isdeontwikkeling
voordeVSgunstiggeweest;het totale surplusmetdeEGwordtop
ruim7mld.dollar geraamd.Hetnegatieve saldovandeVS-handelsbalans in 1976-datvolgensOESO-ramingenin 1977nog groterzal
worden-isdusniet tewijtenaandehandelsbetrekkingen metde
EGennogminderaanhetagrarischehandelsverkeermetdeEGdie
voortgaat omvangrijkehoeveelheden granenensojavandeVS tebetrekken.
Vangrootbelang isderichtingdiederegering Carteraande
landbouwpolitiekvandeVSzalgeven.Devoortijdigvanhetpoli22

tieketoneelverdwenen landbouwminister ButzuitderegeringFord
kon-dankzijdehogeinternationaleprijzenvangranenensojazijnliberaalconceptvoordeagrarischemarkt-enprijspolitiek
realiseren.Zijnopvolger,minister Bergland,ontmoetveelminder
rooskleurigeomstandigheden.Degraanprijzen zijnaanmerkelijkgedaald endetarwevoorraden groeien.Berglandheefteenwetsvoorstel
ingediendvoordekomendevierjaren,waarindoorhogeresteunprijzenindemarktenanderemaatregelenhetlandbouwinkomen,dat
20%benedenhetpeilvandegoedejaren 1973-1975 isgedaald,kan
wordenverbeterd.Ditwetsvoorstel zalstelligopweerstand stuitenvanwegedegevolgenvoordekostenvan levensonderhoud envoor
deschatkist.Menvreestvandezemaatregelen terbeschermingvan
het landbouwinkomendatzijopnieuwzullenleiden toteensituatie
vangrotesurplusvoorraden alsindejarenzestig.Hetisnogonduidelijkhoehetvoorgesteldebeleid dezeconsequentie zalkunnen
vermijden.DeEGzalerwelmeemoetenrekenendatdedruk totopvoeringvandeVS-exportenblijft aanhouden.Ooklijkteenliberaliseringvanhetamerikaanse importbeleid (bijvoorbeeld t.a.v.
zetmeel,vlees-enzuivelprodukten)onwaarschijnlijk.Demelkprijs
isintussenreedsmet 9%verhoogd,hetgeendegroeivandemelkproduktie zalstimuleren.
Watbetreftdeamerikaansehouding tegenover internationale
marktregelingen iseenduidelijkeverandering teverwachten.Zo
heeftminister Berglandverklaard eenvoorstander tezijnvaneen
internationale suikerovereenkomstmetbuffervoorraden.Ookisvoor
anderegrondstoffenhetprincipevanprijsstabilisatieaanvaard.
Inditopzichtkandusvaneentoenadering tussendeEG-enVSstandpuntenwordengesproken.
EG-landbouwbeleid;algemeen
Hetjaar 1976heeft geenperspectievengeopendvoor eenverdereeconomischeenmonetaire integratievandeGemeenschap,ondanksdeinitiatievendieNederland,alsvoorzittervandeEGRadeninhet tweedehalfjaar,indierichtingheeft ontplooid.De
bijeenkomstenvanregeringsleiders leiddenniet totdrempeloverwinnendebesluiten.
Alstweelichtpuntenkunnennietteminwordengetypeerdhet
besluit tothethoudenvanverkiezingenvoorhetEuropeseParlement in 1978enhetbesluitommet ingangvan 1978maximaal 1%BTW
aftedragenaandeGemeenschap.Metdezenieuwebronvaneigen
middelen,naastdedouanerechtenenlandbouwheffingen,zalBrussel
ruimschootsdeeigenfinanciëlebehoeftekunnendekken.Bijeen
budgetvan 10mld.REzaldenoodzakelijke BTW-heffingnaarschattingminderdan 5%belopen.DeGemeenschap isdannietmeeraangewezenopaanvullendedirectebijdragenuithetoverheidsbudget van
delidstaten.
Ooktenaanzienvanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid
bleek inhetafgelopenjaardecommunautairebesluitvormingernstigtestagneren.OverdeCommissievoorstellen betreffendede
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tweebelangrijkstevraagstukkenvandeEG-landbouwpolitiek,ni.de
overschottenindezuivelsector endemonetairecompenserendebedragen (ziehierna)kondeRaad geenwilsovereenstemmingbereiken.
Met ingangvan 1januari 1977isdenieuweEuropese Commissie
infunctiegetreden,waarindeDeenGundelachdelandbouwportefeuillebeheert.Hiermede isdaneeneindegekomenaandenederlandse "bezetting"vandezegewichtigepost.
Inzijnbeginselverklaringvoorhet EuropeseParlement typeerdedenieuwe Commissie-voorzitter RoyJenkinshetlandbouwbeleidalseenhoeksteenvandeGemeenschap,als "eenuiterlijken
zichtbaar tekenvandepolitiekewil totintegratie".Maarhijgaf
ookuitdrukking aandevreesdatdiehoeksteenweleens zoukunnen
losrakenonderdedrukvandehuidigeproblemen.Alseenvande
belangrijksteprioriteiten-naasthet indienenvanprijsvoorstellen-zagJenkinseenherbezinning opdedoelstellingen oplange
termijnvanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid,waarvandebeginselenzijnsinziensoverigens indeafgelopenjarendeugdelijk
zijngebleken.
Trefwoorden indeeersteopenbareuitsprakenvandenieuwe
landbouwcommissaris Gundelachwaren "aanpassing"en"voorzichtigheid".Aanpassingvandelandbouwpolitiek zaghijalsonvermijdelijkinverbandmetdeveranderingen indeeconomischecontext.
Hetwoordvoorzichtigheid gebruiktehijmetname inzijnuitlatingenoverdelandbouwprijzen.
Opgrondvandeze zeeralgemeneaanduidingenkannoggeen
oordeel gevormdwordenoverdekoersdiedenieuwe Commissie inde
komendejarenaanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid zalgeven.
Deeerstemaandenvanhaarambtsperiode stondenwatditbeleidbetreftinhet tekenvande landbouwprijzenvoor 1977/78.Tijdens
hetberaad overdeprijsvoorstellenvande Commissieriepmetname
destarrehoudingvanEngeland (dat inditeerstehalfjaarhet
voorzitterschapvandeRaadvervult)grote spanningenop.Deze
spanningendoenvrezendathetvindenvaneen gemeenschappelijke
gedragslijn tenaanzienvandegroteproblemenvanhetEG-landbouwbeleid ookin 1977moeilijk zalvallen.
De zuivelproblematiek
IngevolgehetRaadsbesluit t.a.v.derichtprijsverhogingvoor
melk inhetjaar 1976/77,diendedeEuropese Commissie injuli
voorstellen intotbeteugelingvandemelkproduktieentotbevorderingvandeafzet.Eenessentieel elementvandit aktieprogramma
washetvoorstel tothetopleggenvaneenheffing opdeproducentenprijs,tergroottevan2tot4%vanderichtprijs.Viadeopbrengstvandezez.g.medeverantwoordelijkheidsheffingzoudende
producentendirectbijdragen inde lastenvanhet zuivelbeleid.
Tweeprocentvanderichtprijskomt,gerekend over82miljardkg
melk (dehoeveelheid aanfabriekengeleverdemelk in 1976),neer
opeenbedragvancirca 270miljoen REopjaarbasis.Voor 1976
wordendeuitgavenvoorde sector zuivelvandeafdeling Garantie
24

vanhetEuropeseLandbouwfonds geraamd op 1930miljoenRE.
Andereelementenvanhetvoorgesteldeprogrammawaren:schorsingvansteunmaatregelen indezuivelsector,premiëringvande
omschakelingvanmelk-opvleesproduktie,premiesvoorhetniet
leverenvanmelkeneenversneldeopruimingvanziekemelkkoeien.
DeCommissieverwachttevandezemaatregelendatdemelkproduktie
indeEGmet5%zoukunnenworden teruggebracht.Het structurele
overschot begrootte zijopongeveer 10%vandeproduktie.Ommarktevenwicht tebereikenzoudaaromookhetbinnenlandsverbruikmoetenwordengestimuleerd.Metdatdoel steldedeCommissievoor
steunteverlenenaaneenuitgebreid schoolmelkprogrammavoorongeveer37,5miljoen scholieren.Eenpolitiek gezienbelangrijk
element inhetprogrammavormde tenslottehetvoorstel tothet
heffenvaneenbelastingvanca. 10%opbepaaldeplantaardige
oliënenvetten-grondstoffenvandemargarine-teneindede
concurrentiepositie vanboterenigermate teverbeteren.
Ditpakketvanvoorstellenwasinhet laatstekwartaalvan
1976enkelemalenonderwerpvanbespreking indeLandbouwraad.Tot
eendefinitievebesluitvorming ishetnietgekomen.Welwerdal
duidelijkdathetvoorstel totbelastingvanmargarine-grondstoffengeenkansopaanvaardingmaakt.
AlsdeRaad,inhetkadervandeprijsbeslissingenvoor1977/
78 (ziehierna),derestvandevoorstellen goeddeels zalovernemen,blijfthetoverigens zeerdevraagofhet evenwicht opde
zuivelmarkt zichinderdaadbinnenafzienbare tijd (2à3jaar)zal
herstellen.
Vandevoorgestelde subsidiëringvanschoolmelkprogramma's
moetnogafgewachtwordenofhetverbruik zicherdoorzalinstellenopeenduurzaamhogerniveau.Zoniet,danisdezeafzetbevorderingnietandersdaneennieuwevormvan "surplus-disposal".Dat
delastendaarvangefinancierd wordenuitdeproduktieheffingenis
welsanerendvoorhetbudgetvanhetLandbouwfonds,maardaarmee
nognietvoordezuivelmarkt.
Vooreenwerkelijkherstelvanhet internemarktevenwicht
lijktdaaromeengrotereverlagingvandemelkproduktienodigdan
de5%diedeCommissienoemde.Grafiek 1.4 laat zienhoesindsde
totstandkomingvandegemeenschappelijke zuivelmarkthetdeelvan
demelkplas isgegroeid datniet-lonendkanwordenafgezet tegen
deaandemelkproducentenuitbetaaldeprijs.Dezehoeveelheid is
metbehulpvan subsidiesenrestitutiesuithet Landbouwfondsgeforceerd aandeman (maarvooralookaanhetvee)gebracht,hetzij
inhetbinnenland hetzij inderde landen.Inde loopderjarenis
hetaldusgedefinieerdeoverschot.uitgedruktalspercentagevande
totalemelkproduktie,opgelopen tot20%in 1972.SindsdeuitbreidingvandeEGin 1973heeftditpercentage zichrond 15bewogen;
absoluut gezienechterwashetmelkoverschot in 1976groterdan
tevoren.Ditgeldt innog sterkerematevoordelastenvanhet
zuivelbeleid.
Voorhetbereikenvanmarktevenwicht binnendeEGzalgeen
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produktievermindering met die v o l l e 15% nodig z i j n . Een deel van
de gesubsidieerde afzet - met name in de veevoedersector - zal
zich mogelijk ook zonder subsidie kunnen handhaven. Bovendien i s
met het oog op voedselhulp, behoud van exportmarkten en z e k e r s t e l ling van de binnenlandse voorziening een beperkt overschot zeker
aanvaardbaar en zelfs gewenst. Een produktieverlaging van omstreeks
10% l i j k t daarom een gepaste d o e l s t e l l i n g voor een beleid dat
s t r u c t u r e l e overschotten wil vermijden.
G r a f i e k 1.4 O n t w i k k e l i n g van h e t m e l k o v e r s c h o t i n de EG, 1965-1976
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TOELICHTING:
Het m e l k o v e r s c h o t i n p r o c e n t e n van de t o t a l e m e l k p r o d u k t i e ( 1 ) , i s s a m e n g e s t e l d u i t
de met s u b s i d i e en r e s t i t u t i e s a f g e z e t t e h o e v e e l h e d e n z u i v e l p r o d u k t e n (2) en de t o e of afname van de i n t e r v e n t i e v o o r r a d e n van b o t e r en magere melknoeder ( 3 ) .
T . b . v . deze c a l c u l a t i e z i j n de v e r s c h i l l e n d e m e l k - en z u i v e l p r o d u k t e n op één noemer
g e b r a c h t , n l . de c a l o r i s c h e w a a r d e , u i t g a a n d e van hun s a m e n s t e l l i n g u i t de b a s i s componenten van de melk: v e t en v e t v r i j e droge s t o f .
De c i j f e r s hebben vanaf 1973 mede b e t r e k k i n g op de 3 nieuwe l i d s t a t e n .

De5%diedeCommissieophetoogheeftblijftduidelijkbij
diedoelstelling achter.Bovendienbestaat redenvoor twijfelaan
heteffectvandevoorgesteldemaatregelendiedezeproduktiedalingmoetenoproepen.Omschakelingspremies enhetversneld ziektevrijmakenvandeveestapelhebben,naardeervaringmetsoortgelijkeprogramma's inhetverleden leert,slechtseenbeperkten
eenmaligeffect,datdetrendmatigeontwikkelingvandeproduktie
nietwezenlijkverandert.OoklijkendeverwachtingendiedeCommissieheeftvanderesponseopdevoorgestelde premieregeling
voorhetniet-leverenvanmelk tehooggespannen.
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Blijftoverdevraagwelkebijdrage totdebeoogdeproduktieaanpassingmagwordenverwachtvandereëleprijsverlagingdiede
opteleggenproduktieheffinginfeite is (voorzovernietgeneutraliseerddooreenextraprijsverhoging).Overdepreciesereactievanhetmelkaanbod opprijsveranderingenisweinigmetzekerheidvastgesteld.Welechter isbuitenkijf,dat eenprijsdaling
vanslechtsenkeleprocenteneennauwelijks aanwijsbare invloedop
deproduktieomvang zaluitoefenen.Voordemeestemelkveehouders
indeEGzijndemogelijkhedenomhunarbeid envermogenopeen
anderemanier totwaarde tebrengen (hetzijin,hetzijbuitende
landbouw)zobeperkt en/ofonaantrekkelijk,dateenprijsdaling in
genoemdeordevangroottehunbedrijfsplannietofnauwelijkszal
wijzigen.Juistdeze immobiliteit iseroorzaakvandatdelandbouwprijspolitiek-gegevenhaarprimaire inkomensdoelstellingzomoeilijk tegelijkertijd ookdedoelstellingvanmarktevenwicht
kanrealiseren.De telkens terugkerendeproblemenvandeEG-zuivelmarktvormeneenduidelijke illustratievandezeoverbelastingvan
hethuidige instrumentariumvandemarkt-enprijspolitiek.
OokvoorhethuidigeprogrammavandeEuropese Commissie
geldtdathetonvoldoendeuitzichtbiedtopeenstructureelherstelvanhetmarktevenwicht,terwijlhet intussenweldeinkomensdoelstellingvanhetmelkprijsbeleidaantast.Het lijkthaastonvermijdelijkdatbinnenafzienbare tijddeteruggaanderentabiliteitspositievandemelkveehouderij dewal zalzijndiedehuidige
koersvanhetzuivelbeleid totverleggingdwingt.Eenzodanige
verlegging,datdetweedoelstellingenvanhetbeleid:eenredelijkinkomenènmarktevenwicht,onafhankelijker vanelkaarkunnen
wordengerealiseerd danthans.Naarhetzichlaataanzienzalde
aljarengaandediscussieovereenontkoppelingvan inkomensbeleid
enmarktpolitiekviamaatregelen alsinkomenstoeslagenofquoteringenzichheteerstindezuivelsectorvanhet theoretischenaar
hetpraktischevlakverleggen.
Monetairecompenserende bedragen
Hoelangnogkandegemeenschappelijke landbouwmarkt blijven
functionerenbijdevoortgaandedivergentievandeeconomische
ontwikkeling indelidstaten?Ditisdekernvraagaanheteinde
vanwederomeenjaarmetgrotemonetaire spanningen.Uithoofde
vanmetnamedekoersdalingenvanhetengelsepond endeitaliaanselirestegende lastenvanhetEG-landbouwfonds,welkeverband
houdenmetdemonetairecompenserendebedragen,totnaarraming
700min.RE.In 1975beliependeze financiële transactiescirca
400min.RE;voor 1977zalditbedragwaarschijnlijkmeerdan
1000min.REzijn.
Dem.c.b.'skunnenbeschouwd wordenalseennoodverband voor
degemeenschappelijke landbouwmarkt.Doorhet toepassenvanuitvoerheffingeneninvoersubsidies ineendevaluerende lidstaatondergaathetprijspeilvanmarktordeningsprodukten indat landniet
ofslechts tendeledestijgingdiedekoersdaling opzichzelfte27

weegzoubrengendoordatricht-,interventie-endrempelprijzenin
REzijnuitgedrukt.Vooreenrevaluerend landgeldthetomgekeerde.
Doorhetnoodverbandvandem.c.b.'sisinhet landbouwbeleid een
stelselvanomrekeningskoersen gegroeid,datmeerofminder sterk
verschiltvandeofficiëlekoersenvanderespectievelijkemunten.
Dezez.g. "groene"pariteitenzijnsederthetonderlinge "zweven"
vandeEG-valuta'shoelangerhoemeervandewisselkoersengaan
afwijken.Dientengevolge isthanshetverschil tussendenationale
prijsniveausvoormarktordeningsprodukten opbasisvandefeitelijkewisselkoersengroterdanaanhetbeginvandeintegratie!
DitondanksdeaandrangvandeEuropese Commissie sedert 1969,
toendeeerstekoerswijzigingentussenlidstaten zichvoordeden,
omdeopsplitsingvandegemeenschappelijke landbouwmarkt indeelmarktenslechts tijdelijkenzobeperktmogelijk tedoenzijn.In
hetverledenmetzijnbeperktekoerswijzigingenkondeCommissie
nog inhaaropzet slagen.Vanaf 1973echterhield deregelmatige
aanpassingvande"groene"pariteitendefeitelijke ontwikkeling
vandewisselkoersenvolstrektnietbij (tabel 1.6).MetuitzonderingvanDenemarkenhanterenallelidstatenhetm.c.b.-noodverband,
datslechtsvoordeBeneluxlandenvanbescheidenformaatis.

Tabel 1.6 Koersontwikkelingenvannationale groenevaluta's t.o.v. 100RE
Valutakoers per
1-2-1973
8-4-1977
Fransefr.
Belgischefr.
Duitsemark
Nederlandse fl.
Italiaanse lire
Ierse£
Engelse£
Deense kroon

555.,419
' 5000. ,366,,362,,62500.,46,,2023
46,,2023
757,,828

578,051
4934,86
348,084
340,27
103000,73,9700
56,9606
813,822

%verandering 1)
indeze periode

m.c.b.'s 2)
per 1-4-1977

-4,1
+1,3
+4,9
+6,0
-48,8
-60,1
-23,3
-7,4

-13,2
+1,4
+9,3
+1,4
-13,1
-3,4
-34,-7
0,0

1)- =devaluatie, + =revaluatie t.o.v.deRE.
2)- =invoersubsidie ofuitvoerheffing, + =invoerheffingofuitvoersubsidie.
Bronnen:EuropavanNorgen,GreenEurcpe,MCI-Weekly EuropeanMarket Survey.

DeCommissiediendeinoktober 1976eenvoorstel indatde
automatischeaanpassingvandem.c.b.'sbeoogtviaeenschemavoor
deregelmatigeherzieningvande "groene"pariteiten opgrondvan
hetverloopderwerkelijkewisselkoersengedurende eenvoorafgaandeperiodevan 18maanden.Ookzoudendem.c.b.'s aaneenmaximum
moetenwordengebonden.Metaanvaardingvanditvoorstel zouweer
duidelijkdenadruk liggenophet tijdelijkekaraktervande
m.c.b.'s enzoueendamzijnopgeworpen tegenongewensteconcurrentievervalsingen enalsmaar oplopendekostenvoorhetlandbouwfonds.
TotdusverrebleekdeMinisterraad niet instaattotovereenstemming tekomen.Grotebelangentegenstellingen tussendelidstatenzijnhierdebetaan.Engeland,dat zelfsindealgemeneher28

zieningsrondevanmaart 1976verstek lietgaan,heeftnadienelke
aanpassingvanhetgroenepondvandehandgewezen.Hettegenhoudenvaneenprijsstijgingvoormarktordeningsproduktenweegt inde
engelseanti-inflatiepolitiekkennelijk zeer zwaar.Dezehouding
zalversterktwordendoordeaanzienlijkeEG-subsidiesdieEngeland
alsimporteurvandezeproduktenindeschootvallendank zijde
hogem.c.b.'s.
Anderedanlandbouwpolitiekemotievengaanblijkbaardeaanpassingvaneenmaal ingesteldem.c.b.'sbeheersen.Deengelseopstellingisdaarvaneenduidelijke illustratie.Terwijldem.c.b.'s
bedoeld zijnalstijdelijkeoverbruggingsmaatregelen omdegemeenschappelijke landbouwpolitiekzogoedmogelijk telatenblijven
functioneren,dreigenzij-bijde latentegroteafstand tussen
"groene"enofficiëlepariteiten-deinkomensdoelstellingvandie
politiek teondermijnen.Deagrarischeproducenten ineensterk
devaluerend landondervindennamelijkaanmerkelijk groterekostenstijgingendanhuncollega's inlandenmet sterkevaluta.Grafiek
1.5vergelijkt inditopzichtdeprijsontwikkelingenvanhetagrarischekostenpakket (incl.arbeid)inhetVerenigd Koninkrijk,
Grafiek 1.5 Prijsstijging vandekosten inde landbouw inhetVer.Koninkrijk,
ItaliëenFrankrijk t.o.v.West-Duitsland
220 r

220
VK t.o.v.WD

200

200
180
160
140

•

/
//

120

-^5^-^^

100
67
130

69 71

67 69

73 75

71

73

75

Fr. t.o.v.WD

160
DM/Fr.

140

-~~ /

120
100

DM/Lire

It. t.o.v.WD

DM/£

koers
prijsontw.agrar.kosten
prijsontw*consumptie

.-*i?î^*

i«

i

i

67 69

i_

71

_i

73

I

1

L_

75

TOELICHTING:
Derelatieveprijsontwikkeling isweergegeven tegende achtergrond vandekoersontwikkelingder nationalemunten t.o.v.deDMenvande relatieve prijsstijging van
degezinsconsumptie.
Deprijsstijging vanhetkostenpakket voor de landbouw (incl.arbeid)sinds 1967is
geconstrueerd opbasisvanstatistische gegevens vanuiteenlopendeherkomst.Met
betrekking tothet exacteverloop vandeze curvenmoetdaarom enigvoorbehoud gemaaktworden.De tendenties overdebeschouwde periode geven zijechterbijbenaderingwelweer.
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ItalieenFrankrijkmetdieinWest-Duitsland. Opgrondvandeze
gegevensmoetmenconcluderendatdeboeren inde landenmeteen
zwakkemunteenrelatievekostenstijgingt.o.v.hunwestduitse
collega'sondervindendieingrotemateovereenstemtmetdekoersdalingvanhunnationalemuntent.o.v.deDM.Dezerelatievekostenstijgingvoorde landbouwblijktbovendien groter tezijngeweestdanderelatieve stijging (t.o.v.West-Duitsland)vanhet
algemeneprijspeil (prijsontwikkelingvandegezinsconsumptie).
Dezeontwikkelingen indeverschillende lidstaten leidentot
degevolgtrekking,dateralleredenwasomdegroenepariteiten
wel snelaandeofficiëlekoerswijzigingenaantepassen.Nudat
onvolledigofniet isgedaan,hebbende landbouwers indedevaluerende landendeondervonden sterkekostenstijging zeeronvolledig
indeprijzenvandemarktordeningsprodukten doorberekendgekregen.Dat lijktinstrijdmetdeinkomensdoelstellingvanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid,dat immersniet alleenvoordeEG
gemiddeldmaar ookvoordeafzonderlijkelidstateneenredelijke
levensstandaardvoordeagrarischeberoepsbevolkingmoetnastreven.Methetooghierop zullendeproduktenprijzeninnationale
valuta's tochmetniet tegrotevertragingdeprijsontwikkeling
vandeproduktiekosten,eveneens innationalevaluta's,moeten
kunnenvolgen.Eenredelijkewaarborgdaarvoor lijkt-opgrond
vandehierbovengesignaleerdeontwikkelingen-eensnelleafbraak
vandem.c.b.'s.DebezwarenenmoeilijkhedendiehetCommissievoorstel toteenzeergeleidelijkeaanpassingaloproept,geven
overigensweinigreden totoptimisme.
Prijsbeleid 1977/78
Toteenbesluitoverdelandbouwprijzenvoorhetjaar 1977/78
kwamdeEG-raadvanlandbouwministers eerst inzijnvergadering
van25en26april 1977.Inzijnzittingvaneindmaartmoestde
Raad,dooreengrote tegenstelling tussenEngeland enerzijds ende
overigelidstatenanderzijds,hetoverlegverdagen.
Uitgangspuntvande langdurigediscussies indeRaadvormden
deprijsvoorstellendiedeCommissieop 11februarihad ingediend.
Dezevoorstellenbehelsdeneengemiddeldeverhogingvandelandbouwprijzen (inRE)metongeveer 3%.DeCOPA,hetsamenwerkingsverbandvaneuropese landbouworganisaties,achtteeenverhoging
van7,5%nodigomdeboereninkomensoppeil tehouden.HoedeCommissieopslechts3%kwam,rekendezijinhaar toelichtingniet
exactvoor.Zijsomdeslechtseenaantalfactorenopwaarmeenaastde (nietvermelde)uitkomstenvandez.g. "objectievemethode"-rekeningwasgehouden.Totdiefactorenbehoordeno.a.de
wensomkrachtbij tezettenaandeinflatiebestrijdingende
noodzaakomdebegrotingsuitgaven zolaagmogelijk tehouden.Wezenlijkonderdeelvanhetprijzenpakketvormdenookdevoorgesteldeaanpassingenvandegroenekoersenalsgevolgwaarvanvoor
Nederland degemiddeldeprijsstijgingop2,6%zouuitkomen.
Inverbandmetdeoverschotsituatie indezuivelsector stelde
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deCommissieeen"uiterst streng"melkprijsbeleidvoorendrong
zijaanopdegoedkeuringvaneenaktieprogrammadatinhoofdlijnenovereenkwammetdeindezomervan 1976ingediendevoorstellen
totherstelvanhetevenwichtopdezuivelmarkt (ziehiervoor).
Hetprijsvoorstelvoordemelkbehelsdeeenverhogingvanderichtprijsmet 3%met ingangvan 16september 1977.Met ingangvandiezelfdedatumzouechterookeenmedeverantwoordelijkheidsheffing
van2,5%moetenwordentoegepast.Inaanmerkinggenomendevoorgesteldeafbraakvandem.c.b.'svoordeBeneluxmet 0,4punten,
kwameenenandervoordenederlandsemelkveehouderij defacto
neeropbevriezingvanhetmelkprijsniveauophetpeilvan1976/77.

Tabel 1.7 De ontwikkeling van r i c h t - , i n t e r v e n t i e - en o r i ë n t a t i e p r i j z e n
Mutaties in Z t . o . v . voorafgaand j a a r 1)
72/73 73/74 74/75 75/76 76/77
77/78
Akkerbouwsector ( r i c h t p r i j s ) :
zachte tarwe
gerst
rogge
mais
suikerbieten (minimumprijs)

4
4
5
5
4

1
I
6,5
1
1

11,3
10,2
11,3
1 1,8
10,8

9
9,4
11
10
15

9
8,5
7,5
9
8

4,0
5,2
4,0
5,2
4,4

Veehouderijsector :
melk ( r i c h t p r i j s )
boter ( i n t e r v e n t i e p r i j s )
m.melkpoeder ( i n t e r v . p r i j s )
rundvlees ( o r i ë n t a t i e p r i j s )

8
4,4
15
8,3

5,5
-5,4
22,2
10,5

13,4
5
25,7
17,6

10,7
14,2
7,2
8,5

7,5
6,8
3
8

3,5
3,5
3,5
3,5

I) Berekend op basis van de prijzen (in RE) aan het einde van het (landbouw)jaar.

Het geheel der Commissie-voorstellen ondervond grote weerstand, zowel van de zijde van de georganiseerde landbouw a l s van
verschillende nationale overheden, met name ook van de nederlandse
minister van landbouw. In de maart- en a p r i l - z i t t i n g e n van de Raad
van Landbouwministers i s onder druk van deze bezwaren ten s l o t t e
besloten tot prijsverhogingen die voor ons land op een gemiddelde
s t i j g i n g van 4,4% neerkomen ( i . p . v . de aanvankelijke 2,6%). De
m . c . b . ' s voor de Benelux blijven ongewijzigd. De r i c h t p r i j s v e r h o ging voor de melk zal 3,5% bedragen en reeds per 1 mei 1977 ingaan,
t e r w i j l de produktieheffing teruggebracht wordt t o t 1,5% onder
handhaving van de ingangsdatum van 16 september 1977. Belastingen
op bepaalde plantaardige vetten zijn u i t het aktieprogramma voor
de zuivelmarkt geschrapt. Omde boterconsumptie te handhaven zijn
de l i d s t a t e n gemachtigd de verbruikersprijzen met subsidies te
steunen, die ten dele voor rekening komen van het Europese Landbouwfonds.
Op laatstgenoemd punt strandde het overleg in de m a a r t - z i t t i n g van de Raad. Het Verenigd Koninkrijk verlangde n l . u i t het
Landbouwfonds een hogere bijdrage in de botersubsidie dan de p a r t nerlanden wilden toestaan. Ook aanvaardde Engeland n i e t de voor
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ditlandvoorgestelde (beperkte)verlagingvandem.c.b.'s.
Eenmaand laterviel tenslotte tocheendefinitiefbesluit.
HetVerenigd Koninkrijk sleeptedaarbijnogeenextra-bedrag inde
wacht,maarmoestanderzijds eenverlagingvandem.c.b.'smet4
puntenaccepteren.
Dezebeslissingenbetekenendathetprijsniveau in 1977/78
slechtseenbeperkteverhoging zalondergaan,dathetprogramma
voordezuivelmarkt ingematigdevorm isovergenomen endelasten
vanhetzuivelbeleid derhalvehoger zullenuitvallen,endatde
aanpassingvandegroenekoersen tijdensdeprijsronde slechtsbescheidenisgeweest.
Tabel 1.7 geeftvoordebelangrijkste produkteneenbeknopt
overzichtvandeprijsbesluitenindeEGinde laatstejaren.

1.3 Ontwikkelingen in de nederlandse landbouw
(samenvattingvandevolgende hoofdstukken)
Structurele ontwikkelingen
Deverminderingvandeagrarischeberoepsbevolkingverloopt
alenkelejarenminder sneldanindezestigerenhetbeginvande
zeventiger jaren.Dealgemeneeconomische ontwikkeling enmetname
dewerkgelegenheidssituatie buitende landbouwmakenberoepsveranderingvooragrarischebedrijfshoofdenminder aantrekkelijk.Dit
weerspiegelt zichinhetafnemende gebruikdatwerd gemaaktvan
verschillende regelingen terstimuleringvandebedrijfsbeëindigingenterbegeleidingvandeberoepsverandering.
Eentweedeoorzaakvandevertraging ligtindeveranderde
samenstellingvandeagrarischeberoepsbevolking. Doordathetaantalmeewerkende zoonsenniet-gezinsarbeidskrachten inhetverledensterk isteruggelopen isdeinvloedvandezerelatiefmobiele
groepenophetgemiddeldeverminderingspercentage afgenomen.Bovendienloopthunaantalnuminder sterk terugdaneenaantaljarengeleden;indetuinbouwnamhetaantalvreemde arbeidskrachten
na 1970zelfstoe.
Hetpercentagebedrijvenvanouderebedrijfshoofdenmeteen
opvolger ligtthansietsbeneden40%.Geletopditgegevenenop
dehuidigeleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenmoetvoorde
Tabel 1.8 Ontwikkeling vanhet aantal arbeidskrachten enbedrijven envande
produktieomvang
Aantal
in1976
Bedrijven
w.o.hoofdberoepsbedrijven
Mnl.vaste arbeidskrachten
ophoofdberoepsbedrijven
Cultuurgrond inha(x 1000)
Produktieomvang insbe(x 1000)
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Mutatie in%per
1965-70
1960-65

jaar
1970-7

158600
131600

-2,5
-2,0

-3,2
"3,1

-2,5
-2,7

185200
2072
20185

-3,9
-0,5
1,3

-4,2
-0,6
1,7

-3,0
-0,(2 2

eerstkomendejarennogwordengerekend opeenevensterkeofiets
sterkereverminderingvanhetaantalbedrijfshoofdendaninhet
jongsteverleden.
In 1976kwamenveelbedrijven inmoeilijkhedendoordegevolgenvandedroogte.Decontinuïteitvandezebedrijvenkonmede
wordengewaarborgd dooruitgebreide toepassingvandeRijksgroepsregelingZelfstandigen.Hiervoorwerdenca.20000aanvrageningediend,vooralvanuitdeveehouderijsector.Bijde goedgekeurde
aanvragenwarendejongebedrijfshoofdensterkvertegenwoordigd.
Devoor land-entuinbouwbeschikbareoppervlaktecultuurgrondneemtregelmatigaf.Vanallegrond diena 1970doorbedrijfsopheffingen-verkleiningbeschikbaarkwamheeftbijna20%
eenniet-agrarischebestemming gekregen.Voorzoverdegrondwerd
aangewendvoorvergrotingvanbestaandebedrijvenprofiteerden
grotereenkleinerebedrijvendaarvaninongeveergelijkemate.
De stijgingvandekoopprijzenvan landbouwgrondenheeftzich
in 1976versneldvoortgezet.Hetaanbodvan grondgebruiksrechten
liepterugonder invloedvanhetvertraagdeprocesvanbedrijfsopheffingendevraagbleef sterk,o.m.doordeaanhoudendenoodzaak
vanbedrijfsvergrotingenhet inflatiebestendigekaraktervande
beleggingingrond.Definancieringsproblemenbijbedrijfsovernemingwordenhierdoor steedsgroter.Inverband daarmeeiseendiscussieopganggekomenoverdewenselijkheid vanmaatregelenomde
drukopdegrondprijzenweg tenemen.
Verbeteringvanhetbeschikbareareaalcultuurgrond door cultuurtechnische investeringenblijftwenselijk;zobleek in1976
weerdatopveelbedrijvenonvoldoendevoorzieningenaanwezigzijn
omdegevolgenvaneendroogjaartekunnendoorstaan.Deoppervlakteinuitvoeringgenomenruilverkavelingswerken (28000ha)lag
in 1976hogerdaninhetvoorgaandejaar,maarwasnogonvoldoende
omeenvolledigerealiseringvanhettot 1978beoogdeprogramma
waarschijnlijk temaken.
De totaleproduktieomvangvanland-entuinbouw (insbe)nam
in 1976toemet 1,4%,datisevenveel alsin 1975maarminderdan
invoorgaandejaren.Alleendeakkerbouwproduktie gafeenversterktegroei teziendoordeverdergaande intensiveringvan.hetbouwplan.Deproduktievindtintoenemendemateplaatsopminofmeer
gespecialiseerdebedrijven.Bijallebedrijfstypen,maarvooralin
demelkveehouderij,isdeproduktieomvangvandegroterebedrijven
na 1971verhoudingsgewijssterker toegenomendandievandekleinerebedrijven.
Deproduktieomvang (insbe)pervastemannelijkearbeidskrachtisdelaatste5jaartoegenomenmetgemiddeld 5,8%per
jaar;degroeivandebedrijvenendeverminderingvanhetaantal
arbeidskrachtendroegenhieraaninongeveer gelijkematebij.De
groeiwashetsterkstopdeintensieveveehouderijbedrijven ende
melkveebedrijven.Globaalwordt thansruimdehelftvandeproduktievoortgebracht opbedrijvendiegeachtkunnenwordenvoldoende
produktievewerkgelegenheid tebieden (minstens 120sbeperman)
voordedaaropaanwezigearbeidskrachten.
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Debedrijfsontwikkelingwerd ookin 1976doordeoverheid
gestimuleerd,o.m.doorhetverstrekkenvanrentesubsidies.Hiervanwerdvooral indemelkveehouderij gebruik gemaakt tenbehoeve
vandebouwvanligboxenstallen.Vanderuim8800aanvragendie
tot 1april 1977warengoedgekeurd was73%afkomstiguitrundveehouderijenakkerbouwen20%uitdeglastuinbouw.
Produktieenafzet
Hetjaar 1976stond inhet tekenvandedroogte,zowelin
Nederland alsinderestvanWest-Europa.Degevolgenwaren inons
landechtervooralaandekostenkantmerkbaar;hetvolumevande
produktienamsterker toedaninhetvoorgaande jaar (+3%).Een
produktiedalingdeed zichslechtsbijenkelegewassenvoor,hoofdzakelijkvoedergewassen,aardappelenenuien.Tochnamookdeakkerbouwproduktiealsgeheelnogmet 3,5%toe.
Destijgingvandeopbrengstprijzenisweliswaarachtergeblevenbijdiein 1975,maarbedroeg tochnog9%.Evenals inhet
voorgaandejaardeeddegrootste stijging zichvoorbijdeakkerbouwprodukten.Vooralde (poot)aardappelendroegenhiertoe bij,
hoeweldeprijzendaarvanookin 1975alopeenhoogniveaulagen.
Tabel 1.9

Ontwikkeling

van volume
Waarde

in mln.gld.
1975

en prij zen van

de land- en tuinb ouwprodukt ie1)

Mutaties in 7. t.o ,v.voorafgaand jaar
v o 1u
m<
pr ijs
1974
1976
1974
1975
1975

(r)
Melk
Vlees en eieren
Akkerbouwerodukten
Groenten
Fruit
Bloemen en planten
Totaal
1)Excl. bloembollen

370

2,3
1,9
2,8

1170

14,7

6,9

3,0
2,5
3,5
2,0
9,0
7,0

19950

8,4

0,7

3,0

5380
8190
3040
1800

5,3

3,7

13,4

1,9
-6,9
-1,1
-13,6

3,4
-14,4
6,8
"5,1
15,8
7,4

9,0
10,5
36,4
22,9
4,4
-2,5

6,5
8,5
14,5
13,5
-0,5
4,5

-4,1

14,1

9,0

en boomkwekeri .jproduk ten.

Demelkproduktienamin 1976toemet 3%,watvrijwelgeheel
moetwordentoegeschreven aaneenhogereproduktieperkoe;de
prijsstijging (6,5%)wasmatig. Inverbandmetdebestaandeproduktieoverschotten indeEGendeookvoor 1977teverwachten lichte
uitbreidingenverdereverbeteringvandemelkveestapel,blijftde
marktsituatie ookditjaarzorgelijk.Degeringeverhogingvan
richt-eninterventieprijzenvoor 1977/78houdthiermeeverband.
Deproduktievanrund-enkalfsvlees liep,ondanksdetijdelijkvergroteuitstootonder invloedvandedroogte,ietsterug.
Deinterventievoorradennamen indeloopvanhetjaar toe,ende
prijsverbeteringbleef gering.Deopbrengstwaardevanvarkensvlees,
pluimveevlees eneierenlagaanmerkelijkhogerdanin 1975,waartoezoweleengrotereproduktiealsbetereprijzenhebbenbijge34

1976
(r)

dragen.Deafzetvanpluimveevlees eneierenkonmedeoppeilgehoudenwordendoor incidenteleordersuithetMidden-Oostenende
USSR;devraagnaarpluimveevlees bijdebelangrijksteafnemer,
West-Duitsland,liepdaarentegenietsterug.
Degroenteproduktie inWest-Europableef in 1976onderinvloedvandeweersomstandigheden achterbijdieinhetvoorgaande
jaar.Aangeziendeglasteeltenhiervanminder telijdenhadden
kondendezezowelvangoedeopbrengstenalshogeprijzenvanverschillendeproduktenprofiteren.Hetproduktievolumevangroenten
indeopengrond liepdaarentegenvoorhet tweedeachtereenvolgendejaarterug.
Indefruitteeltwasdeproduktievanappelen ietslagerdan
in 1975,maardeperenproduktieverdubbelde ruim.Deprijzengaven
hetomgekeerdebeeld tezien;voordefruitteelt alsgeheelwaser
daardoor sprakevaneenkleineprijsdaling.
Degroeivandesierteeltproduktie zettezichin 1976voort.
Deprijsinzinkinginhetvoorgaandejaarkonongedaanwordengemaakt,maareenkrachtigherstelisachterwegegebleven.
Dewaardevanzoweldeuitvoer alsdeinvoervanlandbouwproduktenlagin 1976aanmerkelijkhogerdanin 1975,vooralalsgevolgvansterkevolume-ontwikkelingen. Deruilvoetverslechterde
iets,maarhetpositievehandelssaldovanlandbouwproduktennam
toe;vandevoordenederlandse landbouwrelevanteproduktenbedroeghet saldof9,9mld.DeuitvoernaarEG-landennamditjaar
minder sterk toedandienaarderdelanden.Delaatstevertegenwoordigtoverigens slechts20%vande totaleuitvoervanrelevante
Tabel 1.10 De nederlandse uitvoer en invoer van landbouwprodukten in vergelijking
met de uitvoer en invoer van alle goederen
Waarde 1976
in mld. gld.
EG
totaal
Alle goederen I)
uitvoer
invoer
saldo
Landbouwprodukten
uitvoer
invoer

112,0
106,3

22,2

5,7

20,7
7,0

26,1
18,9

13,7

7,2

16,5
4,3

20,1
10,2

12,2

9,9

1976

3
-1

-5
-5

12
12,5

28,5
35

5
4

6,5
6

5,1
1,1

0,3
-0,4

14,2
19,3

8,6
19,7

4,9
-7,5

6,1
7,4

-2,1

ir*
3,3

2)

saldo
Voor nederl.landb< DUW
relevante produkt« 2n 3)
uitvoer
invoer
saldo

80,4
58,2

Mutaties in % t.o.v. voorafgaand jaar
v o l u m e
p r i j s
1974
1975
1976
1974
1975

m
0,9

9,4

(1.3,

3.V

14,2

?6,3
10,5

1) Bron Volume- en prijsmutaties: CPB.
2) Alle voedings- en genotmiddelen en agrarische grondstoffen incl. hout.
3) Landbouwprodukten die door de nederl.land- en tuinbouw worden voortgebracht
en/of verbruikt (zoals veevoedergrondstoffen).
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landbouwprodukten.Hetvolumevandeuitvoernaareninvoeruit
ontwikkelingslanden gafin 1976desterkstegroei tezien.
Degrootste leverancier aanonslandvanagrarische produkten
zijndeVS.Sinds 1968verdrievoudigde dewaardevandeagrarische
invoeruitdatland.DenederlandseagrarischeuitvoernaardeVS
bedroeg in 1976ongeveer eenzesdevande invoer.Deagrarische
handelsbalansvanNederland t.o.v.deVSvertoont eentoenemend
nadelig saldo;in 1976wasdit saldovooralleagrarischeproduktenbijnaf3,5mld.
Resultatenrekening vandelandbouw
De stijgingvandeopbrengstwaardevande landbouwproduktie
(excl.tuinbouw)overtrof in 1975/76ruimschootsdekostenontwikkeling.Deresultatenvande landbouwsectorondergingendaardoor
eenbelangrijkeverbetering.Dezeresultatenkomentotuitingin
dez.g.netto-toegevoegdewaarde,datisdebeloningdieoverblijftvoordeproduktiefactorenarbeid,grondenkapitaal,nadat
alleanderekostenvandeopbrengsten zijnafgetrokken.De stijgingvandenetto-toegevoegdewaarde in 1975/76wasvooral tedankenaandeontwikkelingvandeprijsverhoudingen.Deopbrengstprijzenstegenaanzienlijk,terwijldeprijzenvandeproduktiemiddelendievanbuitendesectormoestenwordenaangetrokken (de
z.g.non-factorkosten)slechts 3%opliepen;delichtedalingvan
deveevoerprijzenhadhierop grote invloed.Echter,nietalleende
feitelijkebeloningvandeproduktiefactoren (denetto-toegevoegde
waarde)gingomhoog,ookdebeloningsaansprakendievoordezefactoreninrekeningmoetenwordengebracht (defactorkosten)stegen
sterkonderinvloedvandealgemene loon-enprijsontwikkeling.
Persaldokondendeberekendekostenvanarbeid,grond enkapitaal
voor 90%uitdetoegevoegdewaardewordengedekt;in 1974/75was
dit68%.
Dezegunstigeontwikkeling isin 1976/77weer omgeslagen.De
opbrengstennamenweinig toeendeprijsontwikkeling,metnamevan
veehouderijprodukten, liet tewensenover.Vooraldoordeslechte
weersomstandigheden liependekostenbovendien sterkop.HetgeTabel 1.11 Resultat! enrekeni.ngvoor
Waarde
inmin.gld.
75/76 76/77
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde

16860
10110

17830
12260

de landbouwsector (excl.

tuinbi3UW)

Mutaties: in % t.o.v .voorafgaand j
e
prijs
v o 1um
76/77
74/75 75/76
74/75 75/76
(r)
2,3
0,6

1,6
3,1

1,0
7,0

-5,0
3,2

6750

5570

5,7

-1,6

-8,5 • -19,3

Factorkosten 1)
Totalekosten 1)

7520
17630

8010
20270

-1,0
0,0

-2,0
1,0

-1,5
3,'5

1)Berekend oppac

:htbasis.

17,0

