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Het Landbouw-Economisch Bericht is een jaarlijkse publikatie, die een
samenhangend overzicht biedt van de economische gang van zaken in de
Nederlandse land- en tuinbouw. De opzet van deze editie voor 1995 wijkt
op enkele punten af van de vorige. Zo zijn twee hoofdstukken samengevoegd en is de volgorde van de hoofdstukken gewijzigd. Na de behandeling van de algemeen-economische en (landbouw-)politieke ontwikkelingen
in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontwikkeling van de
agrarische produktie, verwerking en afzet. In hoofdstuk 3, dat een combinatie is van de vroegere hoofdstukken 4 en 5, worden de resultaten van de
bedrijven en sectoren besproken. Het slothoofdstuk 4 gaat over de structuur
van de agrarische bedrijven en over de produktiefactoren arbeid en grond.
Detekst van deze editie ismedio juli afgesloten.
Aan de totstandkoming van deze publikatie is bijgedragen door een
groot aantal medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEIDLO). De uiteindelijke realisatie berust bij de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek, die onder leiding staat van J.H.Post. De coördinatie van de verschillende hoofdstukken werd dit jaar verzorgd door
C. van Bruchem (hoofdstukl), IJ. Terluin (hoofdstuk 2), K.J. Poppe (hoofdstuk 3) en J.H.A. Hillebrand (hoofdstuk 4). De eindredactie was in handen
van C. van Bruchem, in samenwerking met IJ. Terluin en HJ. Silvis. De volgende pagina bevat een overzicht van de verschillende auteurs en andere
medewerkers met een korte aanduiding van hun bijdragen.
Een Engelstalige samenvatting van het Landbouw-Economisch Bericht
1995 zal binnenkort afzonderlijk worden gepubliceerd in de vorm van een
Periodieke Rapportage.

Den Haag,augustus 1995

/L.(y. Zachariasse
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SAMENVATTING

Inleiding
De Nederlandse land- en tuinbouw beleeft economisch moeilijke tijden. De netto toegevoegde waarde van de landbouw (akkerbouw enveehouderij) daalde in 1992/93en 1993/94fors.Voor 1994/95wordt weliswaar
enig herstel geraamd, maarde vooruitzichten voor 1995/96zijn weer minder gunstig. In de glastuinbouw.iseen vergelijkbare ontwikkeling waar te
nemen:een dalingvandenettotoegevoegdewaarde in 1992en 1993,een
stevigherstelin1994ensomberevooruitzichtenvoor 1995.Hetinkomensniveau van de bedrijven isgemiddeld genomen teleurstellend, maar er zijn
groteverschillentussenenookbinnendeafzonderlijkebedrijfstypen.Opde
akkerbouwbedrijven isin 1994/95 een gunstig resultaat geboekt. De melkveehouderijbedrijven kampen met teruglopende resultaten, terwijl de intensieve-veehouderij- en glastuinbouwbedrijven in een diep dalverkeren.
De resultaten van de opengrondsgroentebedrijven zijn bescheiden, maar
voordefruitteeltbedrijven wordtover 1994eenherstelgeraamdnadezeer
lage inkomens in 1993. De champignon- en bloembollenbedrijven hebben
zowelin 1993alsin1994goedgedraaid.
In het Landbouw-Economisch Bericht 1995wordende zojuistgeschetste resultaten nader beschreven en hun oorzaken en gevolgen geanalyseerd. Eerstkomendaartoe de internationale en nationale economische en
politiekeontwikkelingen aandeorde.DaarbijkrijgthetEU-landbouwbeleid
bijzondereaandacht.Vervolgenswordt ingegaanopdeagrarische produktie, verwerkingenafzet. Nadeanalysesvandeeconomische resultatenvan
de belangrijkste sectoren en bedrijfstypen, wordt de publikatie afgesloten
met beschouwingenoverdestructuurvandeagrarischebedrijvenendeinzetvanarbeidengrondindeland-entuinbouw.
Economischeenpolitiekeontwikkelingen
Meteengemiddeldegroeivanbijna3% hersteldedeeconomievande
OECD-landenzichin1994vanderecessie,diezichsindshetbeginvandejaren negentig had voorgedaan. In bijna alle Midden- en Oosteuropese landenis eenperiodevanvoorzichtigeconomischherstelaangebroken;de Russischeeconomie kromp in 1994echtermetcirca 15%.Deontwikkelingslandengavenin 1994gemiddeldeeneconomischegroeivanruim5%tezien.
Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur was
deeconomischegroeiinNederlandin1994met2,5%sterkerdanindetwee
voorgaande jaren. De winstgevendheid van het bedrijfsleven verbeterde,
maar de totale werkgelegenheid verminderde met circa 10.000 arbeids-

plaatsen.Alleendedienstensectorgaf eenbeperktegroeivandewerkgelegenheidtezien.Deinflatie bedroegin 1994ruim2,5%. Deprijzenvan voedingsmiddelen gingen gemiddeld met een kleine 2% omhoog en ook de
loonkostenstegenmetongeveer2%.
Inde nationale politiek speelthetterugdringenvanhetfinancieringstekort nog steeds een belangrijke rol. De vermindering van de overheidssteunaanhetbedrijfsleven raaktookdeagrarischesector.Zois ofwordtde
overheidsbijdrage aan keuringskosten, voorlichting en onderzoek geleidelijk verminderd of afgebouwd,wat voor het bedrijfsleven hogere lastentot
gevolg heeft. In de beleidsnota "Dynamiek en Vernieuwing" van Landbouwminister VanAartsenwordendeze lijnendoorgetrokken.Naastbezuinigingen en lastenverhogingen worden er echter ook maatregelen getroffendiegunstigzijnvoordeagrarischesector,zoalseenalgemene lastenverlichtingeneenverlagingvandeloonkostenvandelagereloonschalen.
Europeseintegratie
Per 1 januari 1995zijnOostenrijk,ZwedenenFinlandtoegetreden tot
de EU. Hierdoor isde bevolking vande EUmet bijna 22 miljoengestegen
tot ruim 370 miljoen mensen. De mogelijkheden voor uitbreiding van de
agrarische uitvoer uit de EU-12 naar de nieuwe lidstaten zijn beperkt vanwege de kleine omvang vandemarkt en de hoge zelfvoorzieningsgraden.
Voor Nederland liggenerevenwelkansenvoorsièrteertprodukten,alsmede
voorversegroentenenfruit.
De Europese Top heeft in december 1994 nogeens bevestigddat de
Midden- en Oosteuropese (MOE) landentot dé EUkunnen toetreden, mits
zeaan bepaaldepolitieke eneconomischevoorwaardenvoldoen.DemogelijkeuitbreidingvandeEU naarhetoostenheefteenheftigediscussie uitgelokt over de gevolgen ervan voor het (landbouwbeleid, hét budget ende
institutiesvandeEU.Deschattingenoverdegevolgenvandezeuitbreiding
voor de landbouwuitgaven lopenuiteenvan6miljardECU tot meerdan35
miljard ECU.In 1996wordt de Intergouvernementele Conferentie (IGC)georganiseerd,waar onder meer hetVerdragvan Maastrichten de institutionele structuur vande EUter discussiezalstaan.De onderhandelingen over
een EU-lidmaatschap van de MOE-landen zullen pasna afloop van deIGC
kunnenbeginnen.
Internationaleagrarischehandel
In 1994 gingen de prijzen van agrarische Produkten op de wereldmarkt in dollars gemiddeld met bijna 20% omhoog. Deze stijging betrof
vooraltropische produkten zoalskoffie enagrarischegrondstoffenvoor de
industrie.Dewereldmarktprijzenvansuikerentarwestegen,terwijldievan
voergranen, oliezaden en rundvlees daalden. De OECDheeft becijferd dat
de overheidsbescherming vandé landbouw in 1994globaalgesproken niet
is verminderd.Dematevanbescherming,gemeteninzogenaamdeNominale Assistentie Coëfficiënten (NAC), voor de gezamenlijke OECD-landen
8

kwam in,1994 zelfs hoger uit dan in 1993. Het volume van de agrarische
wereldhandelwasin1994nauwelijksgroterdanin1993.
Per 1 januari 1995 isde GATT-organisatie opgevolgd door deWereldhandelsorganisatie(WTO),dietoezietopdenalevingvanhetin1994,ondertekende GATT-akkoordeneventuelehandelsgeschillen moetbeslechten.Inmjddels is in de diverse blokken gewerkt aan de implementatie van het
xlandbouwakkoord.Omdeverminderingvanexportsteunte reguleren isde
EUper 1juJi 1995overgegaan op een stelselvanexportvergunningen met
vooraf vastgelegde restituties. Verder zijn de invoerheffingen vervangen
door tarieven, terwijl de minimale markttoegang wordt gereguleerd door
tariefcontingenten.
Delandbouwinde EU
In 1994 is:het volume van de landbouwproduktie in de EUvoor het
tweede achtereenvolgende jaar verminderd. Daarmee kwam de produktie
terugophetniveauvan 1989.DegemiddeldeopbrengstprijsvanalleagrarischeProdukten indeEU verbeterdein 1994met3,5%, nadatzein 1993met
ruim 1 % wasgedaaldeninhetjaar daarvoor met bijna 5%. Deprijzenvan
dierlijke Produkten gingen in 1994 gemiddeld met slechts0,6% omhoog,
maar dievanplantaardige produktenmet6,7%.Deprijzenvanaangekochte produktiemiddelen bleven in doorsnee vrijwel gelijk. De bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector inde EUisin 1994 nominaal met
ruim4% gestegen.Naarschattingbedraagtdereëlestijgingvanhetgezinsinkomen uitbedrijfper gezinsarbeidskracht inde EU10à 15%,In 1993was
het met zo'n3% verbeterd.InNederlandgaf hetreëleinkomenpergezinsarbeidskracbt in 1994een herstelvanruim25%te zien,nadatzichin 1993
een ongeveer evengrote daling hadvoorgedaan.Delaatstejaren blijftde
ontwikkeling vanhet agrarisch inkomen in Nederlandachter bijdievande
meesteandereiandenvande EU.
EU-budget, institutioneleprijzenenagromonetaireontwikkelingen
Deuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleidinde EUbedroegenin1994
bijna 35 miljardECU.Datwasongeveerevenveelalsin 1993.Voor 1995zijn
de uitgavenbegroot opbijna 37miljard ECU.Naarschattingwordtdanongeveer dehelft van hettotale EU-budget aanhet markt- enprijsbeleidbesteed. Tienjaar eerder was dat nog zo'n 70%. Eensteeds groter deel van
het landbouwbudget isbestemdvoortoeslageneneensteedskleiner deel
voorexportrestituties.
Over deverlagingvande EU-prijzenvangranenen rundvleesenover
deverhogingvancompenserendetoeslagenenpremieswareninhetkader
van de Mac Sharry-hervorming meerjarige afspraken gemaakt. Bijdeprijsbesluitenvoor 1994/95endievoor 1995/96werdendezeafsprakenbekrachtigd,terwijldeprijzenvanbijnaalleandereproduktenongewijzigdbleven.
5inds de afschaffing van de monetaire compenserende bedragen in
1993, hebben veranderingen vandewisselkoersenvrijwel direct invloedop

de ontwikkeling vande EU-prijzen in nationale munt. fn 1995« het agromonetaire stelsel opnieuw gewijzigd. Het zogenaamde "switefHOVer'-mechanisme isafgeschaft opzo'n manier dat de prijzenvoor;dè^>óerengelijk
bleven. Daarnaast zijnde regelsvoordeaanpassingvandegroertekoersen
herzienenisereennieuwecompensatieregelingvastgesteldvoor "aanzienlijke revaluaties" vangroene koersen.Per 1 -juli 1995is degroene k&ë&vm
de gulden zodanig gerevalueerd, dat de interventieprijzenft«Nederland
ruim2,5% omlaaggingen.TercompensatievandeinkometógeVolgewHiervan voor dè Nederlandse agrariërs hééft de EUmaximaal 260miljoen guldenbeschikbaargesteldvoordeperiode1995-1999.
EU-marktordeningen
EénvandeonderdelenvandeMacSharry-hervormingwasdeverplichting voor grotere producenten om een deel van het areaal;waarvoor men
compenserende premiesaanvroeg,braakte leggen.Intotaallager in1994
in de EU-12 zo'n 7,3 miljoen hectare tand beleidsmatig braak, ofwel10%
van het totale bouwland in de EU.In oktober 1994 werd opvoorstel van
Frankrijk besloten het braakleggingspercentage bij de normale, roterende
braakte verlagenvan 15tot 12endatvoorvastebraakvan20tot 17:Hierdoor zal de braakgelegde oppervlakte in de EUin 1995 afnewren'Het exportoverschot aan graan was in 1994,vooral door de braaklegging, ongeveerdehelftlagerdanvóór1993.
Desuikerconsumptie inde EUligt de laatstejaren bovenhet quotum
van deA-suiker, waarvoor de producent eenhogeprijsontvangt. Mede op
grond van de vrij gunstige situatie op de wereldmarktis bestotenhet bestaande suikerbeleid tot hetjaar 2000/01te verlengen,inclusiefnet quotastelsel en de zogenaamde zelffinanciering. Wat betreft dé zuidelijke Produkten ismét name hetwijnbeleid indiscussie.VolgensdeCommissiezouden nationale referentiehoeveelheden moetenwordenVastgestelddiedanzienlijk benedenhethuidigeproduktieniveau liggen.VooralSpanjeenItalië
hebbenbezwarentegendevoorstellen.
Dedankzijdequotering stabiele melkproduktieende ietstoenemende zuivelconsumptie inde EUleiddenertoe dat de interventievoorradenin
deze sector in 1994 laag bleven en dat de uitgaven vobf het zuivelbeleid
daalden. Ingrijpende veranderingen van het beleidvoor dezesector zijnm
het afgelopen jaar achterwege gebleven; alleen werd de interventieprijs
van boter voor het seizoen 1994/95 verlaagd. Voor een mogelijke verdere
hervorming vanhet rundvleesbeleid zijnnoggeenconcretevoorstellengedaan.Deschapevleesregelingenzijnmomenteel nietin discussie.
Landbouwmilieubeleidinde EU
De landbouwmilieuverordening, een van de drie begeleidende maatregelen van de Mac Sharry-hervorming, benadrukt de dubbele rol van de
boer alsproducentenalsbeschermervanhet milieuenhétlandschap. Boerenwordendaarinaangespoordmaatregelentetreffenméteertpositieféf10

feet op het milieu en het landschap.Inruil daarvoor kunnenze inaanmerking komenvooreeninkomenscompensatie,diegedeeltelijk doorde EUen
gedeeltelijk door delidstaatwordtbetaald.Inmiddelszijn inde,meestelidstaten programma'smetmaatregelenuitde landbouwmilieuwerardeoingin
werking.InhetNederlandseprogrammaligteenvrijsterkaccentopdemonstratieprojecten.Daarnaastbestaathetui*beheersovereenkomsten,maatregelenvoor biologischelandbouwensteun«oortoegangvanhetpubliektot
landbouwgronden. Detweede begeleidende maatregelvande.MacSharryhervorming beoogt het gebruik vanlandbouwgrondvoor bebossingte stimuleren. Naar schattingzalhet bosareaal inde EUdoordezemaatregel in
de periode 1993-1999 met bijna 2% toenemen. De derde begeleidende
maatregel,diebetrekking heeft opvervroegdeuittredingyanboeren»is ingevoerd in alle lidstaten, behalve Nederland, Luxemburg;enhet Verenigd
Koninkrijk.DeEU hadvoordedriebegeleidende maatregelenin 1993ruim
200 miljoen ECUuitgetrokken, maar heeft voor 1995 en 1996eenjaarlijks
bedrag van:ongeveer 2 miljard ECUgereserveerd.Oitteatetebedrag,komt
overeenmetzo'n5%vanhetEU-landbouwbudget.
Produktiewaarde vandeNederlandseland-en tuinbouw
Het produktievolume vande Nederlandse land- entuinbouw nam in
1994 met 1%af. Datwasdeeerstedalingsinds1987,toen betvolumemet
0,5% daalde.Deproduktiewaarde namin1994echtertoealsgevolgvande
gemiddelde prijsstijgingvan4,5%. Achter de genoemdepercentagesgaan
groteverschillenpersectorschuil(tabel 1).
..-.!.Het volume vandeakkerbouwproduktie liepin 1994met 10%terug.
Het herstelvandeprijzenvanakkerbouwprodukten, datzichin 1993aftekende, zette zichvoort.Gemiddeld gingen de prijzen vanakkerbouwproduktenin 1994metmeerdan25%omhoog,vooraldankzijdeveelduurdereaardappelen.Hetproduktievolumevangroentenenfruit-verminderde in
Tabeli Volume-enprijsontwikkeling vandeland-entuinbouwproduktiein-Nederland
Produkt(groep)

Waarde
(min. gld.)

Mutatie i n % t . o.v.voorafgaandejaar

•

volume
1993
(v)

1992

Akkerbouwprodukten
Groendenen fruit
Siertéeftprodukten
Melk >
Vleesen eieren

2.932
4.452
8086
8.666
12.536

Totaal/gemiddeld

36.672

1993
(v)

1994
(r)

1992

2.8
15,2
2,6
-1,6
1,7

1,4
2,4
2,3
1,0
1,9

-10,0
-4,5
3,0
-1,0
-1.5

2,8

1.8

-1.0

prijs
1993

1994

(V)

W

-18,^
-2Q.3
-3,1
2,5
1.8

7,1
-5,5
1,1
-1,7
M4.4

28,0
16,5
2.0
-3.5
2.0

-3/4

-5.1

4,5
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1994 mét 4,5%. De gemiddelde prijsvan déze groep Produkten, diesinds
199t met ongeveer 25% was gedaald, herstelde zich in 1994 met circa
16,5%.Hetvolumevansierteeltproduktie namin1994metzo'n3%toe,terWijldeprijzengemiddeldmet2%stegen.
De mëlkpróduktiewasin 1994 1% kleinerdan in1993.Bijna 53%van
deze melk was bestemdvoor de kaasbak, tegen 51% in 1993. Dekaasproduktie ging in 1994 met 3,5% omhoog tot ruim 650.000ton. De produktie
vanboter,volle-melkpoeder engecondenseerdemelkverminderdemet 11a
14% endie van magere-meikpoeder zelfsmet27%. De opbrengstprijsvan
melkdaaldein1994met3.5%.
Voor vleeseneierenwasersprakevaneenproduktiedaling van 1,5%
en een gemiddelde prijsstijgingvan 2%.In de rundvleessector liep de produktie met 6% terug. De schapevteesproduktie daalde in 1994 met 9% en
de prijzengingenmet 13%omhoog.Deproduktievanvarkensvleesnamin
1994 met 2% af. Devarkensprijzen, die m 1993 een dieptepuntbereikten,
hersteldenzichmeteenstijgingvan7,5%.Desondanksblevenzeveronder
het niveau van de voorgaande jaren. Erwerd in 1994 iets meer pluimveevleesgeproduceerd dan in 1993.Ook de produktievaneierenwasin 1994
groter dan in hetjaar daarvoor (1%), maar deeierprijzen gingenmet ruim
10%omlaagenkwamenopeenzeerlaagpeil.
Verwerkingenafzet
Het inkomen dat door de Nederlandse agribusiness wordt verdiend
blijft indeloopvandetijdachterbijdatvandetotalevolkshuishouding.Zo
ishet aandeelervan inhet nationale inkomen indeperiode 1948-1993gedaaldvan ruim2 1 % tot 8%. Ook binnen de agribusinesshebbenverschuivingeninaandelenplaatsgevonden. Erwordt inverhouding steedsminder
inkomen verdiend inde primairesector,waarvanhetaandeel is gezaktvan
ruim60% in 1948tot 35% in 1993.Dezedalingwasgeheelhet gevolgvan
achterblijvende prijzen. Het volume van de netto produktie van de agrarische sector isindeaangegeven periode ietssterkertoegenomen dan dat
van het nationaal inkomen. De bijdrage vande voedingsmiddelenindustrie
en de toeleverende bedrijven aan het inkomen van de agribusiness isgestegenvanruim22%in1948tot ietsmeerdan50%in1993.
in1993werdnaarschattingruim60%vandetotaleproduktievande
Nederlandse land- en tuinbouw afgezet binnen de landbouw of geleverd
aandevoedingsmiddelenindustrie enandereindustrietakken.Indeveehouderij wàs in 1993 bijna 90% van de produktie bestemd voor intermediaire
leveringenénindëakkerbouw ruim75%.Voordetuinbouwsector isdeverwerkende schakelvande produktiekolom minder belangrijk.Zo'n37% van
de land- entuinbouwproduktie wasin 1993direct bestemdvoordeexport.
Ongeveer 80%vandeglastuinbouwproduktie en50%vandeoverigetuinbouwproduktie werd direct geëxporteerd tegen slechts zo'n 25% van de
akkerbouwpröduktie en ruim 10% van de veehouderijproduktie. Eenrelatief kleindeel(circa7%) vande land-entuinbouwproduktie werdinonbewerktevormgeleverdaandeconsument.
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Agrarischein-en uitvoer
De waarde van de agrarische uitvoer van Nederland is in 1994 met
zo'n 8% toegenomen tot ruim 67 miljard gulden. Het volume nam nâar
schatting met ruim 5% toe en de prijzen gingen met circa2% omhoog.De
agrarische import steeg met 14%tot zo'n 40miljard gulden,waardoor het
agrarisch handelssaldo nét alsin 1993uitkwam op ongeveer 27miljard gulden. Met de EU-lidstatenheeft Nederland een positief agrarischhandelssaldo van naarschatting 30miljardgulden,maar metdederde landeneennegatiefsaldovancirca3miljardgulden.
Deagrarischeuitvoer vertegenwoordigde in 1994eenkwart vandetotale Nederlandse goederenuitvoer; bij de invoer bedroeg het agrarische
aandeel 17%.Dezeaandelen liggenver bovenhet EU-gemiddelde,dat voor
de uitvoer op 9% uitkomt envoor de invoer op 12%.NaFrankrijk isNederland de grootste exporteur van agrarische Produkten en voedingsmiddelen
in de EU. Ongeveer 32% van de agrarische uitvoer was in 1994 bestemd
voor Duitsland en ruim 20% voor tanden buiten de EU.Ruim 55% van de
waarde vande Nederlandse agrarische invoer was in 1994afkomstig uit de
£11. Inde loop vande tijd isnet aandeeJvan de derde landen in de Nederlandse agrarische handel wat kleinergeworden: in 1985leverden deze landennogdehelft vandeinvoerennamenzeeenkwartvandeuitvoer af.
Sinds enkele jaren heeft Nederland de positie van grootste zuivelexporteur ter wereld moeten prijsgeven aan Duitsland. In 1994 bedroeg de
Nederlandse zuivelexport 7,2 miljard gulden, tegen 7,4 miljard gulden aan
het begin van dejaren tachtig.Dewisselvallige ontwikkeling van de export
van boter en magere-melkpoeder wordt sterk bepaald door het EU-beleid
ten aanzienvandezeinterventieprodukten. Deexportvankaasisechteronafgebrokentoegenomen.Eensteedsgroter deelvandeNederlandsezuivelexport wordt binnen de EUafgezet. In 1994ginghet orjfi,7Q%,tegen.53%
aanhet beginvandejarentachtig.
Resultatenvandeakkerbouw- en veehouderijsector
Na de zeer forse daling van 18% in 1992/93, kwam de netto toegevoegde waarde vande Nederlandse landbouw (akkerbouw en veehouderij)
in 1993/94met6,1miljardgulden opnieuw zo'n 10%lager uit (tabel2).Ook
nu was er sprake van een verslechtering van de prijsverhouding: de opbrengstprijzen gingengemiddeldmetruim3%omlaagendeprijzenvande
non-factorkosten met 1,5%. Het volume van de toegevoegde waarde verminderdedoordat bijeengelijkblijvende produktie hetvolumevandenonfactorkosten met 0,5% steeg.Voor 1994/95wordtenig hersteH+6,5%)vah
de toegevoegde waarde geraamd.Weliswaar daalt de produktiviteit döör
een inkrimping van het produktievolume opnieuw, maar er is sprake van
een sterk verbeterde prijsverhouding (+9,5%). De opbrengstprijzen stijgen
met 3%,terwijl degemiddelde prijsvandenon-factorkosten metO>5%toeneemt.Deverhouding vandetoegevoegdewaardeendefactorkosten-het
zogenaamdedekkingspercentage - is sinds 199T/92 sterk verslechterd. In
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Tabel2 Sectorrekening vanakkerbouwen veehouderij
Waarde (min.gld.)

Mutaties in H t.o.v

voorgaandjaar

volume
1992/93 1993/94 1994/95
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Nettotoegevoegde
waarde
Factorkosten
Totalekosten

prijs

93/94
(v)

94/95

w

93/94
(v)

94/95
(r)

25.090
18.305

24.245
18.100

24.655
18.115

0,0
0,5

-1,0
-0,5

-3,0
-1,5

3,0
0,5

6.785

6.145

6.540

-2,0

-3,0

-8,0

9,5

12.620
30.925

12.420
30.520

12.775
30.890

-1,0
0,0

-0,5
-0.5

-0,5
-1,0

3.5
1,5

1993/94kwamhetuitopruim49%.Ditwashetlaagstepercentagesindsde
aanvangvande opstellingvandeze sectorrekening äan het eindvandejarenzestig.Voor 1994/95wordteentichtestijgingvanhetdekkingspercentagetot ruim51 geraamd.
Resultaten van deglastuinboowsector
De netto toegevoegde waarde van de glastuinbouw, die in 1992 al
met ruim 600 miljoen gulden (bijna 22%) was gedaald, nam in 1993 opnieuw af (tabel 3). De laatste daling werd veroorzaakt doordat zowel de
volume-alsdeprijsontwikkelingvandeopbrengstenachterbleef bijdievan
denon-factorkosten.Indeglasgroenteteetten de potplantenteelt verminTabel3 Sectorrekeningvandeglastuinbouw
Waarde(min. gid.)

Mutaties in%t.o.v. voorafgaandjaar
prijs

volume
1992

1993

1994
(r)

1993

1994
(r)

1993

1994
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

8.085
5.665

8.150
5.825

8,580
5.885

1,5
2,5

1.0
0.5

-1.0
0.5

4,5
0,5

Nettotoegevoegde
waarde

2.420

2.325

2.695

-0,5

i;o

-4,0

14,5

Factorkosten
Totalekosten

3.515
9.180

3.480
9.305

3.515
9.400

0,5
1,5

-0,5
0.0

<5
-0,5

2,0
1,0
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derde denettotoegevoegdewaardemet respectievelijk 13%en7,5%.Inde
snijbloementeelt waser, na de dating in 1992,weer sprakevan een toenamevande netto toegevoegde waarde (+5%).Doordat defactorkosten minder sterk afnamen dan de netto toegevoegde waarde, verslechterde het
dekkingspercentage vandeglastuinbouw van69in 1992tot 67in 1993.
Over 1994wordt eentoename vande netto toegevoegde waardevan
de glastuinbouw met bijna 16% geraamd.Het herstel wordt vrijwel geheel
veroorzaakt door verbeterde prijsverhoudingen. Het dekkingspercentage
herstelt zich weer tot 77, maar blijft nog ver onder het niveau van 1991
(92%). Het ziet er naar uit dat de glastuinbouw in 1995opnieuw te maken
krijgt met een teruglopende resultaten. De veilingopbrengsten zijn in de
eerstemaandenvan 1995lager danoverdezelfde periode in 1994.Naarverwachting zal de verminderde opbrengstwaarde resulteren in een sterke
dalingVanhetsectorinkomen.
Resultatenvan akkerbouwbedrijven
Het gezinsinkomen uit bedrijf van de akkerbouwbedrijven verdubbelde in 1993/94ten opzichte vanhet jaar ervoor tot gemiddeld bijna 40.000
gulden per ondernemer (tabel 4), Ruim 65% van de akkerbouwbedrijven
behaalde een hoger resultaat dan in 1992/93, maar veel Veenkoloniale bedrijven zagen hun resultaat dalen.Het totale gezinsinkomen,Waarvan ook
de inkomstenvan buiten hetbedrijf deel uitmaken,lagop bijna 72.500 gulden per bedrijf. Door fors lagere belastingen en lagere gezinsbestedingen
waren de besparingenindoorsneenog netpositief (900guldenper bedrijf).
Voor 1994/95 wordt een verder herstel van de opbrengsten-kostenverhouding (96%) enopnieuw een ruimschootse verdubbeling vanhet gezinsinkomen uit bedrijf geraamd(tabel4).Debesparingenzullenzichriaaïverwachting herstellen tot een niveau van 54.000 gulden per bedrijf. Bij normale
omstandigheden zouderentabiliteit in 1995/96duidelijkJager hebbengelegen dan in 1994/95. Door de droogte ziet het er echter naar uit dat vooral
de aardappelen weer duur zullen zijn,wat voor het inkomenvandemeeste
akkerbouwerspositievegevolgen zalhebben.
Resultatenvan melkveebedrijven
Gemiddeld werd op de melkveebedrijven in 1993/94een gezinsinkomen uit bedrijf gerealiseerd van bijna 58.000 gulden per ondernemer. Dat
was ruim 6.000gulden minder dan in 1992/93.Indetweede helft vandejaren tachtig lag het gezinsinkomen uit bedrijf gemiddeld 20.000gulden hoger. Buiten het bedrijf werd in 1993/94circa 21.000 gulden aan inkomsten
behaald, iets minder dan in het voorgaande boekjaar. Het totale gezinsinkomen per bedrijf daaldetot net beneden 100.000gulden. Debesparingen
kwamen uit op 23.000 gulden per bedrijf, wat 9.000gulden lager was dan
in 1992/93. Voor 1994/95 is een verdere daling van het gezinsinkomen uit
bedrijf geraamdtot gemiddeld 49.000gulden per ondernemer (tabel4).De
besparingen zullenvolgensderaming terugvallen naar 12.000gulden per
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Tabel4 Gezinsinkomen uitbedrijfvanlandbouwbedrijven,x 1.000guldenperondernemer
Aantal
bedrijven
iii 1993/94

Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Varkens-en
pluimveebedrijven

Inkomen
1990/91 1991/92 1992/93

1993/94 1994/95

10.900
32.800

72,2
68,4

52,1
56,8

18,7
64,0

38,4
57,7

91,0
v .49,0

8.700

103,2

121,5

40,3

-1,2

35,0

bedrijf. Verwacht wordt dat melkveebedrijven in 1995/96opnieuw met een
verslechteringvanderesultatenwordengeconfronteerd.
Resultatenvanvarkens-en pluimveebedrijven
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde in 1993/94 op de
varkens- en pluimveebedrijven van ruim 40.000 gulden per ondernemer in
1992/93naar ruim 1.000gulden negatief in 1993/94(tabel4).Ditbeeldwerd
inbelangrijke mate bepaald door deslechte resultaten indevarkenshouderij. Op slechts 20% van de varkens- en pluimveebedrijven werden nog besparingen gerealiseerd. Gemiddeld was er sprake van een ontsparing van
58.500 gulden per bedrijf. Veel van deze bedrijven hebben liquiditeitsproblemen:definancieringslasten overtroffen de kasstroomin 1993/94met gemiddeld 27.000 gulden. De vermogensvorming op de fokvarkensbedrijven
bereikte een nieuw dieptepunt. Deze bedrijven teerden per week bijna
2.000 gulden in op hun vermogen. Voor de leghennenhouderij leverde
1993/94betere resultaten op:de besparingen,die in 1992/93sterk negatief
waren, kwamen met gemiddeld 35.000gulden per bedrijf weer positief uit.
Voor 1994/95wordt voor devarkens-en pluimveebedrijveneengezinsinkomen uit bedrijf geraamdvangemiddeld35.000gulden per ondernemer (tabel 4). Hettotale gezinsinkomen bedraagt dan gemiddeld ruim 60.000 gulden per bedrijf. Deverbetering die zich in 1994/95voordoet, geldt met name voor de fokvarkensbedrijven. In tegenstelling daarmee zullen de inkomens op de leghennenbedrijven bijna 100.000gulden per ondernemer achteruitgaan. Erwordt voor de varkens-en pluimveebedrijven in 1994/95 een
gemiddelde ontsparing van 3.000gulden per bedrijf geraamd. Devarkensbedrijven hebben de eerste maanden van 1995/96te maken met lagevleesen biggenprijzen. Lage opbrengstprijzen zorgen ook bij de pluimveebedrijvenvoor eenslechtestartvanhetjaar 1995/96.
Resultatenvan glastuinbouwbedrijven
Ook deglastuinbouwbedrijven verkeren ineendiepdal.Delaatstejaren schommelt de kostendekking rond 90% en wordt een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf gerealiseerdtussen30.000en50.000gulden per on16

Tabel5 Gezinsinkomen uit bedrijf vantuinbouwbedrijven, x 1.000gulden per ondernemer

Glasgroentebedrijven
Snijbloemenbedrij-ven
Potplantenbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Bloembollehbedrijven
Fmittëeftbedrijvert ;
Boömkwekerijbadrijven
Champignónbedrijöën

Aantal
bedrijven
in 1993

1990

1991

1992

1993

1994
(r)

3.400
3.350
900
1.000
1.800
1.350
1.000
650

105,5
76,5
127,8
98,0
69,9
87,4
101,5
83,4

125,2
81,5
103,1
54,0
93,9
94,4
106,0
51,6

5,8
48,5
78,7
46,2
109,5
-25,0
106,3
31,6

-16,6
60,6
89,4
44,1
f53,4
1,8
70,4
62.5

57,1
36,3
79,8

Inkomen

95;*

dernemer. Dat isnauwelijks beterdaninde intensieveveehouderijenslechter danop deakkerbouw-ende melkveehouderijbedrijven.Dezelage inkomens gaan gepaard met ontsparingen: cumulatief over 1992, 1993en 1994
werd gemiddeld 110.000 gulden aan het eigen vermogen onttrokken. De
inkomenscijfersvandeverschillende bedrijfstypen hangen nauw samen met
rjet verloop van de opbrengsten. De glasgroentebedrijven behaalden in
1993 een negatief gezinsinkomen uit bedrijf (tabel 5). Onder invloed van
het prijsherstel wordt voor 1994een gezinsinkomen van gemiddeld 57.000
gulden per ondernemer geraamd. De snijbloemenbedrijven hebben hun
inkomens eveneens zien dalen.In.1-993waser sprake van een licht herstel,
waardoor het gezinsinkomen toenam van 48.500 naar ruim 60.000 gulden
per ondernemer. Voor 1994wordt echter eenforseverslechteringgeraamd:
een gezinsinkomen van 36.000 gulden per ondernemer (tabel 5). De potplantenbedrijven blijventot de meestrendabele bedrijfstypen van agrarisch
Nederland behoren, maar ook hier zorgen de teruglopende opbrengsten
voor een lagere,rentabiliteitendalende inkomens.Voor 1994wordtvoor de
glasgroentebedrijven een herstel van de besparingen geraamd tot het bescheiden bedrag van ruim 6.000 gulden per bedrijf. Op de snijbloemenbedrijven zaldaarentegen forszijnontspaard.Ook op de potplantenbedrijven
zal het eigenvermogen ietsafnemen.Voor 1995zijndeverwachtingen niet
hoopgevend- De snijbloemen- en de potplantenteelt worden in de eerste
maanden van 1995geconfronteerd met stagnerende prijzen. Ook voor de
glasgroenteteelt warendeeerste maandenvan 1995slecht.Met nameinde
.tomatenteelt mqetrekeninggehoudenwordenmeteenforsedalingvande
bedrijfsresultaten. Datzoudanvoorhetvierdejaar insuccessieeenintering
ç»pheteigenvermogenbetekenen.
Resultatenvan opengrondstuinbouw- enchampignonbedrijven
De opengrondsgroentebedrijven behalen de laatste jaren matige resultaten(tabel5).Nahet goedejaar.1990isderentabiliteit in 1993terugge17

zakttot eenniveaudat nognet besparingenmogelijk maakte.Voor 1994is
een beperkt herstel geraamd. De bloembollenbedrijven hebben na 1990
eenvoortdurendestijgingvanhunopbrengstenkunnennoteren.Deraming
voor 1994wijst erop dat het rentabiliteitsniveau van 1993 min of meergehandhaafd blijft. Degunstige ontwikkeling van het inkomen opdebloembollenbedrijven resulteert in een duidelijke versterking vanhet eigen vermogen. Tussen 1990 en 1993 liepen de besparingen op van30.000gulden
tot 150.000guldenper bedrijf. Ookover 1994zullende besparingenduidelijk positief zijn.Aanmerkelijk minder goedgaat hetmetdefruitteertbedrijven. Natwee goedejaren zijndeopbrengsten in 1992forsgedaald, omin
1993nogverderterugte lopen.Toenwerdener66guldenopbrengstenper
100gulden kostengerealiseerd. Bijdat rentabiliteitsniveauwashet gezinsinkomen uit bedrijf vandefruitteler vrijwel nihil.Voor 1994wordt eenherstelvande rentabiliteit geraamd/waarmee er weer sprake zalzijnvaneen
positief inkomen, maar de besparingen zullen waarschijnlijk negatief zijn
geweest.Persaldohebbenersindshetbeginvandejarennegentigdanook
geen besparingen plaats kunnen vinden. Dé boomkwekeVijbedrijvert'werden in 1993 met een duidelijke teruggang in de rentabiliteit geconfronteerd.Nadriejarenmeteengezinsinkomen uitbedrijfvanruimeentonper
ondernemer, daalde het inkomen in 1993 met 30% naar 70.000gulden en
werden de besparingen negatief. De champignonbedrijven hebben na het
dieptepunt in 1992weer de weg omhooggevonden.Voor 1994wórdtgeraamd dat 96% vande kostendoor de opbrengstenwordengedekt. Nadat
in 1992 het gezinsinkomen uit bedrijf wasgedaaldtot ruim30.000 gulden
per ondernemer, vond in 1993 een verdubbeling plaats.Voor 1994 wordt
een inkomen geraamd vanruim 95.000gulden per ondernemer. Overigens
moetvoor 1995rekeningwordengehoudenmetduidelijklagereresultaten.
Investeringen enfinanciëlepositievanakkerbouw-én veehouderijbedrijven
De besparingen van de gezamenlijke akkerbouw- en veehouderijbedrijven bedroegen in 1993/94 noggeen 200 miljoen gulden. Met name dé
ontsparingenter waardevan500miljoengulden indevarkërishóüdérijwaren hier debetaan.Deinvesteringen inenbuitenhetbedrijfdaaldeningeringe mate naar4,6 miljardgulden.In 1993/94is 20% minder aanmelkquota gekocht. Daarentegen steeg het investeringsbedrag irt grond van ruim
700miljoenguldenin 1992/93tot ruim900miljoenguldenin1993>94.Vooraldemelkveebedrijvenhebbenveelgrondgekocht,namelijkvoorbijna800
miljoengulden.Datwasongeveerevenveelalsdewaardevanhetgekochte
melkquotum.Indeakkerbouw, devarkenshouderijende pluimveehouderij
werdweinigingrondgeïnvesteerd.Eénopdévijflandbouwbedrijvenhééft
in 1993/94meerdan 100.000guldeninhet bedrijfgeïnvesteerd,terwijléén
op de zes bedrijven desinvesteerde. Onder de desinvesteerders bevonden
zichrelatiefveelvarkens-enpluimveehouders.
Het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen) vandedoor het
boekhoudnetvan LEM3LOvertegenwoordigde akkerbouw- ènveehouderijbedrijven bedroegeindapril1994opbasisvandeactuele,bedrljfseconomi-
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sehe waarde 99,7 miljard gulden. Dat komt overeen met 1,64 miljoen gulden per bedrijf, Inde melkveehouderij isde waarde van de activa met gemiddeld 1,84miljoen gulden per bedrijf het hoogst{tabel 6).Op de akkerbouw- en veehouderijbedrijven is ruim 80% van het kapitaal vastgelegd in
duurzame produktiemiddelen,waarvan een groot deel (gemiddeld 615.000
gulden per bedrijf) indegrond.Dewaardevande bedrijfsgebouwen omvat
ongeveer een vijfde deel van detotale waarde van het bedrijf (inclusief de
privé-bezittingen).
Tabel6 Gemiddeldebalansa)perbedrijfstype, x 1.000guldenperbedrijf
Akkerbouw

. Melkveehouderij

Varkensènpluimveehouderij

Glastuinbouw

ACTIVA
immateriëleactiva
materieleactiva
financiëlevasteactiva
vlottende activa
Totaal

32
1.138
18
247
1.434

127
1.542
29
147
1.845

14
1.182
12
247
1.455

1.385
42
323
1.751

PASSIVA
eigenvermogen
langvreemdvermogen
Kortvreemdvermogen
Totaal

1.099
316
19
1.434

1.348
483
14
1.845

868
547
39
1.455

935
722
94
1.751

77

73

60

53

Solvabiliteit(in %)

-

a) Akkerbouw en veehouderij per 30-4-1994, glastuinbouw per 31-12-1993; berekend op
basisvandeactuelebedrijfseconomischewaarde.

De gemiddelde solvabiliteit van de akkerbouw- en veehouderijbedrijyen daalde in 1993/94 van 74% naar 72%. Dit cijfer is nog niet eerder zo
laaggeweest.Desolvabiliteit op deakkerbouwbedrijven ligt gemiddeld het
hoogst (77%).Devarkens-enpluimveebedrijvèn,dieweinig grond ineigendom*hebben, gaven de laagstesolvabiliteit te zien (60%).Dedalingvande
solvabiliteit van deze bedrijven, die in 1993/94 4% bedroeg, heeft zichiïn
1994/95voortgezet (-5%). Eenop de drie varkens- en pluimveebedrijvèn financiert meer dandehelft vandeactivametvreemdvermogen.Inde melkveehouderij is de solvabiliteit, mede door veel nieuwe langlopende leningen,met2procentpuntenteruggeJopentot gemiddeld73%.
Heteigenvermogenvandeakkerbouw- enveehouderijbedrijven isde
laatste twee jaar constant gebleven en bedraagt gemiddeld 1,18 miljoen
gulden.Opdemelkveebedrijvennamhet eigenvermögenin 1993/94verder
toe, terwijl op de akkerbouwbedrijven eenlichte daling plaatsvond.Devarkens- en pluimveebedrijvèn beschikten eind april 1994 in doorsnee over
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868.000 gulden aaneigen vermogen.Dat wasruim 100.006gulden minder
dantweejaar tevoren. Het langlopendvreemd vermogenoplandbouwbedrijven steeg in 1993/94 met 10% tot 26,8 miljard gulden. Ongeveer 3,2
miljard gulden isafkomstig van familieleden. Het kortlopend vreemdvermogenspeeltslechtseenbeperkterol:gemiddeld 19.000guldenperbedrijf.
Investeringen enfinanciëlepositie van glastuinbouwbedrijven
Doordeforseontsparingenvan300miljoenguldenin 1993stondenin
de glastuinbouw de eigen middelen sterk onder druk. De investeringen in
vooral kassen,machinesen installaties zijnvan 1992 op 1993 met 40%gedaald.2e blevenook duidelijk achterbijdeafschrijvingen,wat inhoudt dat
het produktie-apparaat veroudert. In 199?bedroeg het gezamenlijke balanstotaalvandeglastuinbouwbedrijven 15miljardgulden.Perbedrijf isdat
gemiddeld 1,75 miljoengulden (tabel 6).Dat wascirca50.000guldenminder dan in 1992.Ookindeglastuinbouw loopt hetaandeelvanhetlanglopendvreemdvermogenop.Desolvabiliteitkwamin 1993uitop53%,tegen
54% in1992.In1988-1991lagdesolvabiliteitnoggemiddeldopzo'n58%.
Ontwikkelingenindebedrijfsstructuur
In mei 1994 waren er ruim 116.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dit
betekende een daling van 2,5% ten opzichte van mei 1993.Inde periode
1987-1993 bedroeg het dalingspercentage gemiddeld 1,7% per jaar.Driekwart vande bedrijven behoort tot de hoofdberoepsbedrijven. Bijallebfedrijfstypen wassprake vaneenteruggang van het aantalhoofdberoepsbedrijven. Relatief gezien was die het sterkst in de intensieve veehouderij,
waar het aantal hoofdberoepsbedrijven afnam met 3,6%, vooral door een
sterketerugganginhetaantalvarkensbedrijven.
DetotaleproduktiecapaciteitvandeNederlandseland-entuinbouwis
tussen mei 1993 en mei 1994 met bijna 2% verminderd. In de intensieve
veehouderijwasdeteruggangmetbijna3%hétgrootst.Binnendezesector
trad een nog grotereteruggang op indevarkenshouderij en depluimveehouderij. De mestkalversector daarentegen breidde uit met 5%. Na jaren
vanvrijforsegroei indesectoroverigegraasdieren (vleesrunderenen schapen), daaldede produktiecapaciteitdaarvorigjaar aanzienlijk. Inde melkveehouderijdaaltdeproduktiecapaciteit aljaren.Voorheteerstsindslange
tijdisin 1993/94ookdeproduktiecapaciteitvandetuinbouwteruggelopen.
Indeéénjarigeopengrondstuinbouw wassprakevaneengeringegroeivan
0,4%, maar in de glastuinbouw deedzicheenteruggang indé produktiecapaciteitvoorvan0,8%. Dezehingsamenméteenafnamevanhetareaal.
Weliswaar wasereenuitbreiding vandeglasbloementeelténVandevaste
planten, maar die was kleiner dan de inkrimping van de glasgroenteteelt.
Degeringeachteruitgang indeakkerbouwsectorwasvooralhetgevolgvan
eenietsextensieverbouwplan.
Indeafgelopenvijftienjaarzijndehoofdberoepsbedrijvenindelanden tuinbouw gemiddeld aanzienlijk gróter geworden. De intensieve-vee20

hfoiiderijbedrijven vertoonden de sterkste groei (+79%). Het gemiddelde
'(glastuinbouwbedrijfbreiddemetruim50%uit,evenveelalshetgemiddelde gecombineerde bedrijf. De grondgebonden bedrijfstypen (akkerbouw,
melkveehouderij en overige graasdieren) groeiden in vergelijking met de
andere bedrijfstypenslechtsweinig, namelijk een kwart tot een derde.De
glastuinbouwbedrijven zijn gemiddeld nog steedsverreweg het grootsten
de overige graasdierbedrijven het kleinst. De gemiddelde omvang van de
nevenbedrijvenbleefindeperiode1979-1994gelijk.
Arbeidindeland-en tuinbouw
: Inmet 1994werkten er intotaal ruim280.000 personenopde inNederland aanwezige land- en tuinbouwbedrijven. Dit aantal isexclusief de
niet-regelmatigoftijdelijkwerkzamepersoneelsleden.Tenopzichtevanmei
1993 betekende dit eendaling van2,8%. Doordathet aantal bedrijvenongeveer'evenveelafnam,isdegemiddeldearbeidsbezettingvandebedrijven
nauwelijksveranderd.
Voor het eerst sinds het midden van de jaren zeventig ishet aantal
niet-gezinsarbeidskrachten in 1993/94verminderd.Voordienwashetsteeds
gestegendoor eengroeiendaantalpersoneelsleden indetuinbouw. Derecente afname kwam vrijwel geheel voor rekening van de glastuinbouw.
Daarbijwaseroverigenseengrootverschiltussenglasgroente-englasbloemenbedrijven. Op deglasgroentebedrijven daalde tussen mei 1993en mei
1994het aantal regelmatigwerkzame personeelsleden metruim 1.000,terwijl op de glasbloemenbedrijven eentoename kon worden geconstateerd
van ruim 500. De inkrimping van het personeelsbestand komt ook tot uitdrukkingineenstijgingvanhetaantalwerklozeninde land-entuinbouw.
Inde periode 1989-1994 ishet aandeelvandevrouweninhettotale
aantalarbeidskrachtengestegenvan29%naar 31%. Detoenamewerdmede veroorzaakt door de groeiende populariteit van de man/vrouw-maatschappen.In 1994 kwamalop ruim 13.000bedrijveneenman/vrouw-maatschap voor, wat overeenkwam met ruim 40% van het totale aantal maatschappen. Medio 1994 hebben het agrarisch bedrijfsleven en de overheid
het zogenaamde Arboconvenant afgesloten, dat beoogt met een breed
scalavan maatregelen dearbeidsomstandigheden inde agrarischebedrijfstak te verbeteren. Deze zijn in vergelijking met andere sectoren niet gunstig. Zo komen er in de agrarische sector veel rug- en beenklachten, veel
ademhalingsziektenenveelbedrijfsongevallenvoor.
Grondmarktgrondgebruiken grondbeheer
In 1994 bedroeg de gemiddelde prijs van onverpacht los bouwland
37.700 gulden per hectare endievangraslandzonder melkquotum 38.100
gulden per hectare.Inverpachtestaatginghetrespectievelijk om 19.100en
20.700 gulden per hectare. De grondprijzen waren daarmee vrijwel gelijk
aan die in 1993.Depachtwordt in 1995vrijingrijpendgewijzigd.Vooralin
regio'smet melkveehouderij en intensieveveehouderij liggende pachtnor21

men in het nieuwe systeem hoger dan in het oude. In de meeste akkerbouwgebiedenveranderterweinigofniets.Depachtnormvoortuinlandzal
daarentegenvolgenshetnieuwesysteemforsdalen.
Degeregistreerdeoppervlakte cultuurgrond istussenmei1993enmei
1994 met 16.000 hectare (-0,8%) afgenomen. De arealen grasland, bouwland en tuinbouw verminderden in ongeveer dezelfde mate. Het areaal
groenvoedergewassen (voornamelijk snijmais) bleef voor het eerst:na een
lange tijd van uitbreiding, onveranderd. De oppervlakte, braakgelegde
grondnammetbijna4.000hectaretoetot31.000hectarein1994.
In 1994iservoorheteerstsindsjarenweermeerinlandinrichtingsprojecten geïnvesteerd. Eind 1994 was 500.000 hectare in de uitvoeringsfase,
309.000 hectare in voorbereiding en 127.000 hectare in het aanvraagstadium. De investeringen in landinrichtingsprojecten waren zo'n 20% hoger
dan in 1992en 1993.Hetgrootstedeelvandeuitgavenvoordezeprojecten
komtvoorrekeningvandeRijksoverheid.
- Voor wat betreft de uitbreiding van de beheers- én reservaatsgebieden waren eind 1994 plannen vastgesteld voor eentotale oppervlaktevan
108.820 hectare. In deze gebieden kunnen reservaatsgronden verworven
wordendoornatuurbeschermingsinstanties enkunnenbeheersovereenkomstenmetagrariërswordenafgesloten.Eind1994waserruim 19.000hectare
reservaatsvormingvoltooid enwaservoor36.000hectareeen beheersovereenkomst afgesloten.Daarbijwarenruim5.200agrariërsbetrokken,Degemiddelde oppervlakte meteenbeheersovereenkomstperboer-isietstoegenomenvan6,0hectarein1988tot7,0hectarein1994.
De reservaatsgebieden zullen niet evenredig over het land worden
verdeeld.Inverhoudingtotdeoppervlaktecultuurgrondmoeterveelreservaatsgebied komen in Utrecht enNoord-Holland, namelijk ruim7% vande
totaleoppervlakte.Inietsmindere mategeldtdatookvoorFriesland,Drenthe en Limburg (ongeveer 6%). InZeeland en Flevoland blijft het aandeel
van de geplande oppervlakte reservaatsgrond in de oppervlakte cultuurgronddaarentegenbeperkttot2,5%.
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1. DELAND-ENTUINBOUW IN RUIMER
VERBAND

1.1
1.1.1

Het economische en politieke kader
De internationale economische situatie

De economie van de OECD-landen herstelde zich in 1994 met een
krachtige groei van 2,9% van de recessie, die zich sinds het begin van de jaren negentig voordeed. Voor 1995 en 1996 wordt een iets tragere groei verwacht van ruim 2,5% (tabel 1.1). Er bestaat een verschil in de fase van de
conjunctuurcyclus, waarin de economieën van de OECD-landen zich bevinden. In de VS,waar de recessie al in 1992voorbij was, werd in 1994 met een
economische groei van 4 , 1 %een hoogtepunt in de conjunctuurcyclus bereikt. In de komende jaren zal de groei hier naar verwachting afzwakken. In
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken was in 1993 al sprake van een sterke economische groei van zo'n
4 à 6%. De overige OECD-landen klommen pas in 1994 uit het economische
dal. Daarbij liet de Duitse economie een forse groei van 2,9% zien, terwijl
de groei van 1 à 2% in Portugal, Griekenland en Spanje gematigder was.
Zweden en Oostenrijk - nieuwe lidstaten van de EU-groeiden in 1994 ongeveer evenveel als het EU-gemiddelde van 2,5%. De derde nieuwe EU-lidstaat, Finland, dat bijzonder hard door de recessie werd getroffen, gaf in
1994 een sterke groei van bijna 4% te zien. In Japan, waar de recessie later
dan in de andere OECD-landen was begonnen, bleef de expansie van de
economie beperkt tot 0,6%. Naar verwachting zal de groei in Japan en de
EUverder versnellen en in 1995 uitkomen op respectievelijk 1,3 en 3%.
Het inflatiecijfer in de OECD, dat de laatste jaren voortdurend is gedaald, bereikte in 1994 een historisch minimum van 2 , 1 %(tabel 1.1). Deze
lage inflatie hangt samen met de conjunctuurfase, waarin de produktiecapaciteit niet volledig bezet is. Een toename van de vraag leidt hierdoor niet
t o t grote prijsstijgingen en de loonkostenontwikkeling blijft onder druk van
de hoge werkloosheid zeer gematigd. Naar verwachting zal de aanhoudende economische groei in de OECD-landen in 1995 en 1996 gepaard gaan
met een iets hogere inflatie. In de werkgelegenheid in de OECD deed zich in
1994 een lichte uitbreiding van bijna 1 % voor (OECD, 1995a:A23). Deze
vond vrijwel geheel plaats buiten de EU. Voor 1995 en 1996 wordt een
werkgelegenheidsgroei van ruim 1 % verwacht, die zich uitstrekt over alle
OECD-landen. Doordat de stijging van het arbeidsaanbod die van de werkgelegenheid overtrof, ging de werkloosheid in de OECD in 1994 verder omhoog t o t 8 , 1 % van de beroepsbevolking (tabel 1.1). Dit percentage komt
overeen met 33,9 miljoen werklozen. In de EU, die in 1994 zo'n 19 miljoen
werklozen telde, liep het werkloosheidspercentage op t o t 11,5.Vooral in
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Tabel1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfers a)
Land

WerkliDosheidc, )

Economische gi roei b)

Inflatie b)

1994
(v)

1995

1996

1996

1996

(P)

(P)

1994
(v)

1995

(P)

1994
(v)

1995

(P)

(P)

(P)

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland d)
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Finland
Oostenrijk

2,3
4,4
2,9
1,5
2,0
2,7
6,0
2,2
2,7
2,5
1,2
3,8
2,2
3,9
2,7

2,7
3,4
2,9
1,9
3,0
3,0
5,8
3,0
3,1
3,1
2,9
3,4
2,5
4,8
2,8

2,6
3,0
2,7
2,3
3,2
3,2
5,0
2,9
2,9
2,7
3,2
3,0
2,4
3,9
2,3

2,2
1,9
2,2
10,9
4,1
1,5
1,7
3,6
4,0
1,9
5,0
2,0
2,9
2,5
3,2

2,2
2,4
2,1
9,5
4,0
1,9
2,5
4,3
3,0
1,8
4,5
2,3
4,0
2,5
2,8

2,2
2,8
2,3
7,0
4,0
2,0
3,0
4,5
2,7
1,8
4,4
2,7
3,0
2,8
2,7

12,6
12,1
9,6
9,6
24,1
12,4
14,8
11,3
2,7
7,5
6,8
9,2
8,0
18,4
4,4

12,4
10,6
9,2
9,9
24,1
12,0
13,9
11,1
2,5
7,5
6,7
8,2
7,5
16,4
4,3

11,8
9,7
8,7
9,9
23,3
11,5
13,6
10,5
2,3
7,4
6,3
7,6
6,7
14,9
4,2

EU-15

2,5

3,0

2,9

2,7

2,9

2,9

11,5

11,1

10,6

Verenigde Staten
Japan

4,1
0,6

3,2
1,3

2,3
2,3

2,1
0,1

2,0
-0,3

2,7
0,2

6,1
2,9

5,6
3,1

5,7
3,1

OECD t o t a a l e)

2,9

2,7

2,7

2,1

2,8

3,0

8,1

7,8

7,6

a) Voor alle tabellen geldt: v=voorlopig, r= raming, p= prognose; b) Verandering volume,
respectievelijk prijsindex bruto binnenlands produkt in procenten ten opzichte van het vorige jaar; c) In procenten van de beroepsbevolking; d) Dezecijfers wijken op enkele punten af
van die uit tabel 1.2, welke op Nederlandse bronnen zijn gebaseerd; e) Decijfers voor inflatie hebben betrekking op de OECD-landenzonder Turkije.
Bron: OECD,1995a.

Spanje, Ierland en in de nieuwe lidstaat Finland ligt de werkloosheid ver boven het EU-gemiddelde. Op basis van de gunstige perspectieven voor de
economische groei wordt voor 1995 en 1996 een beperkte afname van de
werkloosheid verwacht, waardoor het werkloosheidspercentage in de EU in
1996 iets onder de 11 uitkomt.
De (korte) rentetarieven zijn in 1994 gedaald tot gemiddeld 2,3% in
Japan en t o t 5,4% in Duitsland. In de VSgingen de rentetarieven daarentegen omhoog t o t 4,3%. De OECD verwacht dat de Duitse rentevoet in 1995
opnieuw omlaag gaat, maar in 1996tot ruim 5% stijgt. De Amerikaanse rente zal voortdurend omhoog gaan en in 1996 uitkomen op ongeveer 6,5%,
terwijl de Japanse rente in 1995 verder daalt t o t 1,7% en in 1996 min of
meer gelijk blijft (OECD, 1995a:A39).

24

Voorzichtig herstel in Midden- en Oost-Europa
In de meeste Midden- en Oosteuropese landen is een periode van
voorzichtig economisch herstel aangebroken. Hongarije, Tsjechië en Roemenië lieten in 1994 een economische groei van 2 à 3% zien, in Polen en Slowakije werd een groei van 5% gemeten, terwijl de economie van Bulgarije
niet verder kromp (OECD, 1995a:115). De OECD verwacht dat het herstel in
de komende twee jaar zal aanhouden. De groei werd vooral veroorzaakt
door een sterke stijging van de export naar West-Europa en een hogere binnenlandse consumptie als gevolg van een toename van de reële lonen. De
werkloosheid varieerde tussen 10 en 16%; alleen in Tsjechië lag dit percentage een stuk lager. De inflatie is in 1994 sterk verminderd, en liep uiteen
van 10 à 30% in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen tot zo'n 130% in
Bulgarije en Roemenië. De zwak ontwikkelde monetaire sector in deze landen blijft zorgwekkend. Het bankwezen heeft veel dubieuze leningen aan
(voormalige) staatsbedrijven uitstaan, waardoor er weinig ruimte is voor
kredietverlening aan de particuliere sector (CPB, 1995a). Bovendien legt de
overheid een groot beslag op de binnenlandse kapitaalmarkt. Omdat de instroom van buitenlands kapitaal tot nu toe beperkt is gebleven, zijn bedrijven voor het doen van investeringen vooral op eigen financiële middelen
aangewezen. De economische ontwikkeling in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS),en met name in Rusland, blijft ver achter bij die van
de overige landen in Midden- en Oost-Europa. De Russische economie
kromp in 1994 met circa 15%. Ook voor 1995 verwacht de OECD een negatieve economische groei. De inflatie iser van 850% in 1993 teruggedrongen
t o t 225% in 1994. De oorlog in Tsjetsjenië ondermijnt het vertrouwen in het
economisch overgangsproces in Rusland, en trekt bovendien een zware wissel op het overheidsbudget.
Uiteenlopend groeitempo in de

ontwikkelingslanden

De ontwikkelingslanden gaven in 1994 gemiddeld een economische
groei van ruim 5% te zien (VN, 1994:261). Binnen deze groep isde groei ongelijk verdeeld. De landen in Afrika, Latijns-Amerika en West-Azië groeiden
met 2 à 3%, terwijl de expansie in de Dynamische Aziatische Economieën
(DAE: Hongkong, Korea, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand) meer dan
7% bedroeg. In China, waar wordt gepoogd om de oververhitte economie
wat af te koelen, zwakte de groei af van ruim 13% in 1993 tot 10% in 1994.
De trendmatige hoge groei in de DAE wordt vooral bewerkstelligd door regionale stimulansen zoals een forse intra-regionale handel, intra-regionale
buitenlandse investeringen en grootschalige projecten ter verbetering van
de infrastructuur. Vanwege de hoge koers van de Japanse yen iser vanaf de
tweede helft van 1993 een toenemende stroom Japanse investeringen naar
de DAE op gang gekomen. Japanse bedrijven pogen hun concurrentiepositie te handhaven door te profiteren van de lage lonen in deze landen.
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Forsegroei

wereldhandel

Het volume van de wereldhandel in goederen is in 1994 met 10% toegenomen. Dat was de grootste stijging sinds 1976 en bijna drie keer zo veel
als in 1993. Deze forse toename valt toe te schrijven aan de opleving van de
economie in West-Europa en de aanhoudende groei in Noord-Amerika en
Azië. Naar verwachting zal de volumegroei van de wereldhandel in 1995
zo'n 9% en in 1996 zo'n 8% bedragen (OECD, 1995a:7). De intra-OECD-handel, die ongeveer 60% van de totale wereldhandel beslaat, zal de komende
jaren w a t minder snel groeien (7 à 8%) dan de handel tussen de OECD-landen en de rest van de wereld (9 à 10%). De ontwikkeling van de uitvoer van
de industriële landen wordt vooral bepaald door de groei van hun exportmarkten en door hun concurrentiepositie. Veranderingen in de concurrentiepositie hangen onder meer samen met wijzigingen in wisselkoersen, kosten en winstmarges. De concurrentieverhoudingen tussen Europa, de VS en
Japan worden momenteel vooral beïnvloed door wisselkoersveranderingen
(CPB, 1995a). Door de appreciatie van de yen zijn de Japanse exporten duurder geworden, terwijl die van de VS door de koersdaling van de dollar
goedkoper zijn geworden. Ook de exporten van EU-landen met een sterke
munt, zoals Duitsland en Nederland, zijn relatief duurder geworden. De harde yen enerzijds en de zwakke dollar anderzijds, zullen bijdragen aan een
vermindering van het chronisch handelstekort van de VS met Japan. Door
een sterke stijging van de invoer is het totale tekort op de lopende rekening
van de VS in 1994 met bijna 50% toegenomen tot zo'n 155 miljard dollar
(OECD, 1995a:A53). Het handelsoverschot van Japan bleef gelijk aan dat in
1993: circa 130 miljard dollar. De EU had in 1994 een bescheiden overschot
van 28 miljard dollar op de lopende rekening. Binnen de EU-12 varieerde
het saldo op de lopende rekening in 1994van een tekort van 24 miljard dollar voor Duitsland t o t een overschot van 16miljard dollar voor Italië.
1.1.2

Economische en politieke ontwikkelingen in Nederland

Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur was
de economische groei in Nederland in 1994 met 2,5% sterker dan in de twee
voorgaande jaren (tabel 1.2). Voor 1995 verwacht het Centraal Plan Bureau
(CPB) een nog iets hoger groeipercentage, maar voor 1996 tekent zich een
enigszins kleinere groei af (CPB, 1995b). De groeivertraging hangt voor een
deel samen met de lage dollarkoers, die nadelig isvoor de Nederlandse concurrentiepositie. De groei in 1994 kwam vooral door de relatief sterke toename van de export, terwijl daarnaast de particuliere consumptie met een
uitbreiding van bijna 2% een beperkte bijdrage leverde. Het volume van de
consumptie van voedings- en genotmiddelen nam met ongeveer 1,5% toe.
De bedrijfsinvesteringen gaven in 1994 voor het derde achtereenvolgende
jaar een stagnatie te zien, maar voor 1995 en in mindere mate 1996, wordt
een uitbreiding verwacht (tabel 1.2). Het CPBverwacht dat de investeringen
in de agrarische sector, die in 1992-1994 een daling vertoonden, in 1995 en
1996 slechts met 4 à 5% zullen toenemen (CPB, 1995a:41).
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Tabel 1.2 Enkelenationaal-economische kengetallen voor Nederland
1990

Niveaus
Saldo lopende rekening betalingsbalans (miljarden guldens)
Werkloze beroepsbevolking
(x 1.000 personen) a)
Totale werkgelegenheid
(x 1.000arbeidsjaren) a)
Financieringstekort Rijk (in %
bruto binnenlands produkt)
Volumes (in % t.o.v. voorgaand jaar)
Bruto binnenlands p r o d u k t
Particuliere consumptie
Bedrijfsinvesteringen (exclusief w o ningen)
Goederenuitvoer (exclusief energie)
Goedereninvoer
Prijzen (in % t.o.v. voorgaand jaar)
Loonsom per werknemer inde
marktsector
Consumentenprijsindex
Goedereninvoer

1991

1992

1993

1994
(v)

1995

1996

(P)

(P)

19,0

14,6

13,1

18,9

22,5

24y 2

25y 2

419

400

411

481

547

550

550

5.203

5.273

5.318

5.311

5.301

5.358

5.429

4,6

3,7

3,9

3,2

1,9

3,0

3,0

4,1
4,2

2,3
3,1

1,3
2,5

0,4
0,7

2,5
1,9

3%

2Vi
1%

2,3
5,9
4,7

3,2
4,9
4,3

-0,4
2,7
2,0

-2,7
0,7
-0,6

0,5
7,3
6,1

8
6
6

3,0
2,5
-1,7

4,5
3,1
-0,3

4,6
3,2
-2,6

2,9
2,6
-3,2

2,0
2,7
0,6

2%
1%
-2Vz

2'/4

4
5'/2
41/2

1%
2'/4

2%

a)Jaargemiddelden.
Bron: CPB,1995aenCPB,1995b.

Winsten omhoog, werkloosheid stabiel
Door de aantrekkende conjunctuur verbeterde de winstgevendheid
van het bedrijfsleven. Dit blijkt uit destijging vande gemiddelde winstquote (het aandeel van de winst in de toegevoegde waarde van een sector).
Voor het hele bedrijfsleven was de winstquote in de afgelopen jaren gedaald van 12,9% in 1990t o t 5,8% in 1993, maar in 1994iseenherstel opgetreden t o t ongeveer 8,5%, terwijl voor 1995en 1996 eenverdere stijging t o t
circa 10% wordt verwacht. Deze vrij gunstige ontwikkeling konniet voorkomen dat de totale werkgelegenheid in 1994verminderde en wel met circa
10.000 arbeidsjaren (tabel 1.2). Eendaling deed zich voor in de agrarische
sector, de industrie en in mindere mate bij de overheid, terwijl alleen de
dienstensector een beperkte groei te zien gaf. In de agrarische sector nam
de werkgelegenheid metcirca 6.000 arbeidsjaren af (zieook paragraaf 4.2)
en in de voedings- en genotmiddelenindustrie metzo'n 3.000 arbeidsjaren.
Voor 1995en 1996verwacht het CPB een uitbreiding vande werkgelegenheid met 50.000 à 70.000 voltijdsarbeidsplaatsen per jaar, die zich echter
niet zaluitstrekken t o t deagribusiness.
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