PR No. 3 - 8 7

DE INKOMENSONTWIKKELING IN DE
AGRARISCHE SECTOR IN 1987

Januari 1 9 8 8

L a n d b o u w - E c o n o m i s c h Instituut
Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek
en Statistiek

REFERAAT
DE INKOMENSONTWIKKELING INDEAGRARISCHE SECTOR IN1987
Bruchem,C.van (red.)
DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut,1988
PeriodiekeRapportage 3-87
ISSN 0921-4119
27p.,tab.
Indezepublikatlewordt eenoverzicht gegeven vandegeraamdeontwikkeling vandeproduktle ende toegevoegdewaardevan
degeheleagrarische sector In1987.Voortswordt nader ingegaan
ophet verloopvanproduktieenprijzen indeverschillendesectorenalsmedeopderentablliteits-enInkomensontwikkelingvan
debelangrijkste bedrijfstypen.Daarbijhebbendegegevens vande
(glas)tuinbouw betrekking op 1987,terwijlvoor landbouwbedrijven
prognoses voor1987/88zijnopgenomen.
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Woord vooraf

Reedsvele jarenstelthetLEIInnovember prognosesopvan
debedrijfsuitkotastenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvoor
het lopendeboekjaar.Daarnaastwordenongeveertegelijkertijd
ramingengemaakt vanderesultatenvanglastuinbouw-envanchampignonbedrijven inhetbijnaafgelopenkalenderjaar.Tenslotte
wordt sindsenkele jarendoorhetLEI-insamenwerkingmetde
DirectieAlgemeneZakenvanhetMinisterie vanLandbouwenVisserij,hetCentraalBureauvoordeStatistiekenhetCentraalPlanbureau- jaarlijkseenramingopgesteld vandetoegevoegdewaarde
vandeagrarischesector,eveneensbetrekkinghebbendophetkalenderjaar.
Indezepublikatiewordteensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijksteresultatenvandegenoemderamingenenprognoses.Dezeuitkomstenwordendaarbijookbezieninhet lichtvan
deontwikkelingenvandeafgelopenjaren.

DenHaag,januari1988

Yfa. deVeer

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoeling vandeze publikatie isomeenbeeld teschetsen
vandeactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling inde
land-entuinbouw.Daartoe geefthoofdstuk 2eenoverzicht vande
belangrijksteuitkomsten vanderaming vanhet inkomenvandetotaleagrarische sector in1987.Daarbijworden deze uitkomsten
geplaatst inhet licht vandeontwikkeling vandeafgelopen jaren.Inhoofdstuk3wordt eenbeeld geschetst vandesituatievan
dediverse sectoren ofbedrijfstypen.
De inhoud vandeze publikatie berust opeendrietalpijlers,
teweten:
De raming vandeproduktiewaarde ende toegevoegdewaarde
vandetotale land-entuinbouw in1987,diewordt gemaakt
tenbehoevevanhetBureau voordeStatistiek vandeEG.
Deze ramingwordt opgesteld overeenkomstig het systeemvan
deopEG-niveaugeharmoniseerde landbouwrekeningen,welke
deeluitmakenvandeNationaleRekeningen zoalsdezehierte
landewordenopgesteld doorhet CentraalBureau voorde
Statistiek.
De ramingvandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijvenin1987,welke quasysteemaansluit bij
derapportage overdeLEI-boekhoudbedrijven.Aandeze raming
isookeenafzonderlijke publikatiegewijd1 ) .
DeLEI-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in1987/88,waarvan eveneenseenafzonderlijke publikatiebeschikbaar is2).
Vooral tussendeeerstgenoemde raming endebeideandereberekeningenbestaanvrijbelangrijkemethodologische verschillen.
InBijlage 1wordendezeverschillen,alsmededeberekeningswijze
vandeindeze publikatie opgenomenkengetallen,naderuiteengezet.De totale informatieuithet genoemde drietal onderzoekingen
levert eenvrijgoed -zijhet globaal-beeld opvandeactuele
inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling vandeagrarische sector
inzijngeheelenvandebelangrijkste sectoren daarbinnen.

1)

2)

Boers,A.;Ramingvandebedrijfsuitkomstenin1987vande
glastuinbouw- enchampignonbedrijven.PeriodiekeRapportage
24-87.
Dr'oge,H.enK.J. Poppe;Prognosesvandebedrijfsuitkomsten
opakkerbouw-enveehouderijbedrijvenIn1987/88.Periodieke
Rapportage14-87/88.

2. Produktie en inkomen van de totale land- en tuinbouw

2.1 Produktie
In 1987ishet produktievolumevandetotaleNederlandse
land-entuinbouwvolgens voorlopigegegevens eenfractiegedaald
(tabel 2.1).In 1985en 1986was ersprake vaneenstagnatie,
respectievelijk eenvrijsterkegroeivanbijna3,5%.Inhetafgelopen jaargaf vandedriehoofdsectoren alleendetuinbouw een
groei vanhet produktievolume tezien,enwelmet 2à3%procent.
Voordeze sector isdat ietsbenedenhetminofmeergebruikelijke percentage.De teruggangwas indeakkerbouw (-5%) vooral
eengevolg vanhet natteweer indezomereninde veehouderij
(-2%),direct ofindirect,vandemelkquotaregeling.
Het akkerbouwareaalwas in1987eenprocent ofviergroter
daneen jaar tevorenendekleinere produktie isdusgeheeleen
gevolg vanlagerehectare-opbrengsten.Eendaling deed zichvoor
bijvrijwelalleakkerbouwgewassen,met alsenige belangrijke
uitzondering deaardappelen.'Daarwerd eenstijging vandeproduktieperhectare voorgeraamd met ongeveer 10%,waardoorookde
totaleaardappeloogst nogalwathogeruitkwam.Binnendetuinbouw
vertoondendebloembollenteelt endeboomkwekerijeenproduktiedaling.Deglasgroentenproduktie bleef ongeveergelijk,terwijl
dechampignonproduktie beperkt endeproduktievanfruit,bloemen
enplanten forsuitbreidde (tabel 2.1).Binnendedierlijkesectordaaldedeproduktievanmelkenvankalveren,beidemet 6à
7%.Bijdevolume-mutatie vandemelkproduktie isrekening gehoudenmet devrijsterke stijging vanhet vetgehalte.De andere
veehouderijsectoren gaveneen toenamevandeproduktie tezien,
variërend van1%voor rundvee tot7%voor slachtpluimvee.
De opbrengstprijzen vertoonden ookin1987eenuiteenlopend
beeld,maardedalingenoverheersten zodat degemiddeldeprijs
vanalle land-entuinbouwproduktenmet circa2%is teruggelopen.
Ook inde tweevoorgaande jarenwas sprakevandalende opbrengstprijzen.Alleendetuinbouwproduktengaven in1987indoorsnee
hogere prijzen tezien.Dezekwamenvooralvoor rekening vande
groenten (inclusief dechampignons) ende boomkwekerijprodukten.
De overigebelangrijke groepen tuinbouwprodukten zijninprijs
gedaald (tabel 2.1).Dit geldt ookvoorvrijwelalle akkerbouwprodukten, zodat diesectorwerd geconfronteerd met eengemiddeld
ongeveervijfprocent lagereprijs.Dit betreft deprijsopkalenderjaarbasis,dusgedeeltelijkvanoogst-1986.Sinds 1984zijn
deakkerbouwprijzenmetongeveer 25%gedaald.De enigebelangrijkepositieveuitzondering in1987was debietenprijs,die
dankzijhet aanzienlijk lagerepercentageC-suiker ietsomhoog
ging.

Tabel2.1 Ramingbruto-produktlewaardeland-entuinbouw1987
(min.gld.)
Produktgroep

Waarde
1986

Mutatie In%
hoev. prijs

Waarde
1987
waarde

Akkerbouwprodukten,totaal 2970
-5
-6
-10,5 2650
w.o.:granen1)
526
-12,5 -8
-19
425
aardappelen
1080
+8
-11
-4
1035
suikerbieten
840
-20
+3,5
-17
695
uien
150
-14
-3,5
-17
125
Tuinbouwprodukten,totaal 9255
9255
w.o.:groenten 2)
2980
fruit
460
bloemenenplanten
4045
bloembollen
815
540
boomkwekerijprod.
1850
Veehouderijprod.,totaal 21850
1610
w.o.:runderen
1910
kalveren
6150
varkens
1315
slachtpluimvee
1225
eieren
9215
melk 3)
Totaai-generaal

2,5 + 4
0
+14
8
-4,5
7
- 1,5
- 1
- 2,5
- 3,5 +7,5

+7

- 2

-4

+ 1

0
0
-15

-6
+1
- 6,5

+
+
+
+

- 6,5

+4
+ 7
-7,5
+ 1,5 + 6
- 7

+1

+14
+3
+5,5
- 3,5
+ 3,5

-12
-1
+7,5
-6

34075

Bron: 1986CBSmetenkeleaanpassingendoorhetLEIopbasisvan
nieuweinformatie,1987LEI-berekeningen.
1) Zonder rekening tehoudenmetdemedeverantwoordelijkheidsheffing,waarvanhetbedrag geschatkanwordenopcirca15
min.gld.
2) Inclusiefchampignons.
3) Naaftrekvanmedeverantwoordelijkheidsheffingensuperheffing ishetbedrag in1986circa8880min.gld.enin
1987naarschatting8360min.gld.

Ook indeveehouderijgingendeprijzenhetafgelopen jaar
omlaag,zijhet ietsminderdanindeakkerbouw.Opwat langere
termijngezienhebbendeprijzenvandedierlijke produktenzich
minderongunstig ontwikkeld dandievandeakkerbouwprodukten:
voordeeerstecategoriedaaldendeprijzen sinds1984metongeveer 10%.In1987deed zicheenprijsstijgingvoorbijmelken
eiereneneenvrijforsedalingbijslachtpluimvee envarkens,
terwijldeprijzenvanrundveeenmestkalverenvrijwel ongewijzigdbleven.

9900
3395

475
4260

790
560
20520
1625
1785
5440
1300
1315
8655
33070

Eenenander leiddevoordeakkerbouw toteendalingvande
produktlewaardemet ruim tienprocent.Allebelangrijkeakkerbouwproduktennameneendeelvandezedalingvoorhunrekening.
Deproduktlewaardevandetuinbouw ismetbijna7%gestegenen
kwamvolgensderamingop9,9 miljard gulden.Daarmeeverdrong
dezesectordeintensieveveehouderijvande tweedeplaatswat
betreftdeproduktlewaarde.Alleenderundveehouderijisnogiets
groter.Zowelvanderundveehouderijalsvandeintensieveveehouderijdaaldedeproduktlewaarde in1987,respectievelijkmet
ruim5enmet ruim7%.Bijdeeerstgenoemde sector lagdeoorzaak
inhetkleinereproduktievolume,bijde laatstgenoemde indelagereprijzen.Het resultaat vandezeontwikkelingenwas voorhet
derdeachtereenvolgende jaareendaling vandebruto-produktiewaardevandetotale land-entuinbouw.Dit jaarwasdedaling
ongeveer3%,vooralalsgevolg vanlagere prijzen,terwijlin
1986eenachteruitgang met2%werd geregistreerd.

2.2 Produktiemiddelen
Doorslaggevend voordeontwikkeling vandewaarde vande
doordeagrarischesectoraangekochtegoederenendiensten(produktiemiddelen)isdegangvanzakenbijveevoeder,datbijna60%
vandeze postomvat.Voor 1987iseenongeveergelijkblijvend
verbruikgeraamd:eendalingvoor rundveevoeder eneenstijging
voordeoverigeveevoedersoorten.Onderinvloed vandegedaalde
dollarkoers endeoverschotsituatie opdewereldmarkt isdeveevoerprijsmet ongeveer 10%gedaald (tabel2.2).Ditwas voorhet
derdeachtereenvolgende jaar,zodat deveevoederprijzenin1987
ongeveereenkwartbenedenhetniveauvan1984lagen.
Ookverschillende andereproduktiemiddelenwerdengoedkoper,
vooralenergieenkunstmest.Alleenvoorzaaizaad,bestrijdingsmiddelenendienstenwerden-geringe-prijsstijgingenwaargenomen.Voordeverbruiktehoeveelhedenwerd inhetalgemeeneen
toenamemetenkeleprocentengeregistreerd.Uitzonderingen daarop
waren,zoalsreedsaangegeven,veevoedereningevoerde levende
dieren.Deze invoerisnaarschattingmet 50%toegenomen,voornamelijk omdat eropnieuwveelmeerkalverenwerdeningevoerd
voordemesterij.
Het resultaat vanéénenanderwaseenvolumetoenamevanhet
totaal vandeaangekochteproduktiemiddelen met 1â2%eneendalingvandegemiddeldeprijs ervanmet naarschatting8%.Dit
komt eropneerdatdegezamenlijke boerenentuinders in1987
ruimeenmiljard guldenminderaanproduktiemiddelen uitgavendan
inhet jaardaarvoorenbijna 2,5miljard guldenminderdanin
1984.
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2.3 Toegevoegdewaardeenresterend inkomen
Uitdevoorgaandeparagrafenvaltaf teleidendatde prijzenvandeaangekochteproduktiemiddelen in1987duidelijksterkerzijngedaald dandievandeopbrengsten.Deprijsverhouding
heeftzichdusopnieuwgunstig ontwikkeld.Daartegenover stond
eenongunstigeproduktiviteitsontwikkeling: het volumevande
opbrengsten isietsgedaald,datvandeproduktiemiddelennam
enigszins toe.Het resultaatwasdatdebruto-toegevoegdewaarde
vandeheleland-entuinbouw in1987ongeveergelijkwasaandie
van1986 (tabel2.2).
Verondersteld isdatdebelastingenietszijngestegenen
datdesubsidies (onderandererentesubsidie)ietszijnverlaagd.
Aandeanderekant zullendetebetalenheffingenwat lageruitkomen,doordat zoweldemedeverantwoordelijkheidsheffing-vanwegedekleineremelkplas-alsdesuperheffing opmelkdalenten
opzichte van1986.Het(negatieve)saldovanbelastingen,subsidies,heffingenenpremies isdoorêénenander iets toegenomen.
Tabel2.2 Raming toegevoegdewaarde land-entuinbouw 1987
(min.gld.)
Waarde
1986

Totalebruto-produktle
Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmest

34075

Af: saldosubsidies en
indirectebelastingen
saldoheffingenen
premies 1)
afschrijvingen

Waarde
1987
hoev. prijs waarde

-1

16615
9940
1415
1065

Bruto-toegevoegdewaarde 17460

Mutatie in%

-2

+ 1,5

0
+4
+3
3,5

-3

33070

-8

- 6,5

-10
-19

-10
-16
-12

-14,5
+4

+ 0,5

355

+12,5

335
2380

- 7,5
+3

Netto-toegevoegdewaarde 14390

15510
8945
1190

940
17560

400
310
2450

+0

14400

Bron: 1986CBSmet enkeleaanpassingenvanhetLEIopbasisvan
nieuwe informatie;1986LEI-berekeningen.
1) Medeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelk enmedeverantwoordelijkheidsheffingopgraanenerzijds enpremies
kleinemelkveehoudersenkleinegraantelersanderzijds.
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Voordeafschrijvingeniseenstijging met3%aangehouden.
Dezehinggeheelsamenmetdehogere prijzenvanduurzameproduktiemiddelen.Na aftrekvanaldezebedragenblijftdenettotoegevoegdewaarde over.Dezewasin1987vrijwelgelijkaandie
vanhet jaardaarvoor.
Omdat de inflatie in1987ongeveernihilwas-sommigeindexcijferswijzenzelfsopeenlichtedaling vanhet algemene
prijspeil-valtdereëleontwikkeling vandetoegevoegdewaarde
ongeveer samenmetdenominale.Voorhet totalearbeidsvolume is
opbasisvandemeitellingsgegevensuitgegaanvaneendalingvan
bijna 1%tenopzichtevan1986.Dusdereëletoegevoegdewaarde
perarbeidskracht zouin1987eenfractiezijngestegen.Ditna
devrijforsestijging (bijna8%) in1986 (zietabel2.3).
De agrarischeondernemersmoetenuitde netto-toegevoegde
waardeeenaantalbedrijfsuitgavenbetalen,namelijk loon,loon-

Tabel2.3 Ontwikkeling netto-toegevoegdewaardeenresterend
inkomen
1981 1982 1983 1984

1985 1986 1987

Min,gld.
Netto-toegevoegde
waarde (bron:CBS)

(v)

(v)

(r)

11820130901320013930133801439014400

Betaaldefactorkosten 1)2)

4255 4370 4215 4245

4350 4385 4390

Resterend inkomen2)

7565 8720 8985 9685

90301000510010

Indexcijfers
Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
1979-1981= 100
Idem,per
arbeidskracht 2)

111

112

117

120

116

120

117

122

113

115

121

124

121

125

Totaal resterend
inkomen,reëel,
1979-1981- 1002)

115

127

128

135

123

136

136

Idem,perbedrijf 2)

118

132

134

142

131

148

149

1)
2)
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Betaald loon,het factorkostenaandeelvan
betaalde renteplusbetaaldenetto-pacht.
SchattingLEI,herzienereeks.

het loonwerk,

werk,renteen(netto-)pacht (dezogenaamdebetaaldefactorkosten).Het resterend inkomendatdanoverblijft,komtminof
meerovereenmethet "gezinsinkomenuitbedrijf"uithetbegrippenarsenaalvanhetLEI (zieBijlage1).
In 1987ginghet aanrentebetaaldebedrag (ruim1,9 miljard
gulden)ietsomlaag,maardebetaalde loonkostenendenettopacht stegeniets.Bijdebetaalderentewerd delichtedaling
vanderentetarieven nagenoeg gecompenseerd doorde toenamevan
het totalegeleendebedrag.Het totaalvandebetaaldefactorkostenbleefpersaldovrijwelgelijk (tabel2.3). Omdatde
netto-toegevoegdewaardevrijwelnietveranderde resulteerdedit
eengelijkblijvenvanhet resterend inkomen-zowelnominaal
als,gegevendeafwezigheid vaninflatie,inre'életermen.Omdat
het aantalbedrijvenmetbijnaanderhalf procent isgedaald,zou
het re'éleresterend inkomenperbedrijf (endus,globaalgenomen,
pergezin)nogietszijngestegen.
Geconcludeerdkanwordendathetgemiddelde inkomenvande
boerenentuindersIn1987ongeveergelijkgebleven isinvergelijkingmet 1986.Infeiteiservanafhetbeginvandejaren
tachtig sprakegeweest vaneenvoortdurende inkomensverbetering.
Alleenin1985heeft zicheeninzinkingvoorgedaan,diein1986
ruimschootswerd goedgemaakt.Indat lichtbezienkandestabilisatievan1987nietongunstigwordengenoemd.Ookwanneermende
ontwikkelingvandeagrarische Inkomens vergelijktmetdievan
anderebevolkingsgroepen blijft ditbeeld gehandhaafd.Zo ishet
beschikbaar inkomenvandemodalewerknemer sinds1980,nacorrectievoordeinflatie,nietofnauwelijksgestegen.
Bijdezealgemeneconstateringmoetwordenaangetekend dat
rond 1980deinkomens indeagrarische sectorvrijsterk onder
drukstonden.Een tweedekanttekening betreft deoorzaakvande
relatief gunstigeontwikkeling,dieimmersvooral istevindenIn
dedalingvandekosten.Dezetendenskansnelweeromslaan,hoeweldaarvooropditmomentnoggeenconcreteaanwijzingenzijn.
Dederdekanttekening isdaterbinnenhetvrijgunstigealgemene
beeld,tochsectorenzijnwaardeinkomensontwikkeling (veel)te
wensenoverlaat,zoalsinhetvolgendehoofdstuk zalblijken.
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3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt aandacht besteed aandegangvanzakenvoordeafzonderlijke sectoren enbedrijfstypen.Voordeene
sectorzijnmeergegevensbeschikbaardanvoordeandere;met
namevoorde tuinbouw indeopengrond moetwordenvolstaanmet
vrijsummiere informatie.Behalvevandegegevensvandesectorrekening (hoofdstuk2)wordt indithoofdstukvooralgebruikgemaakt vaninformatie ontleend aandeopbladzijde7genoemdeLEIpublikaties.
Benadrukt moetwordendatdeprognoses voorakkerbouw-en
veehouderijbedrijvenbetrekkinghebbenophetboekjaardatloopt
vanmei 1987totenmetapril 1988.Vooralbijproduktendie
sterkeprijsfluctuatiesvertonen (bijvoorbeeld aardappelen)kan
het verloopvandeopbrengstwaarde inhetboekjaar sterkafwijken
vandat inhetkalenderjaar,waarinimmerseendeelvandeoude
oogstwordt verhandeld.De prognoseshebbenbetrekking opeenperiodediepasvoorruimdehelft isverstreken.Ditbrengt vooral
tenaanzienvande "vrije"produkteneenaanzienlijkematevan
onzekerheid metzichmee.Bijdeberekeningwordtuitgegaanvan
deopbrengstprijzenindemaandenmeitotenmetoktoberenhet
voorderestvanhetboekjaarverwachteverloopdaarvan.
Voorwatbetreftdeuitkomstenover 1986/87voorlandbouwbedrijvenenover 1986voor tuinbouwbedrijvenwordenindithoofdstuktweereeksencijfersgegeven.Bijdeeersteis,zoalssinds
1979gebruikelijk,voordebepaling vandevervangingswaarde van
duurzame produktiemiddelen deWTR-premieopdenieuwprijs inmindering gebracht.Bijdetweedereekscijfers isditniethet
geval;daarwordt deongecorrigeerde nieuwprijsalsvervangingswaardeaangehouden.Dit betekentdatbijdetweedeberekeningswijze dekostenvanrenteenafschrijvingenhogerzijnenhet
netto-bedrijfsresultaat enhet ondernemersinkomennavenant lager.
Deze verandering indeberekeningswijzehangt samenmet eenaanpassing inderegelsvandeWIR,waardoorhet sindsmei 1987niet
meermogelijk isomméér premie teontvangendanmenaanbelastingbetaalt.De teontvangenWIR-premieisdusafhankelijkvan
dehoogtevandetebetalenbelastingenenkannietmeerbeschouwd wordenalseenalgemeengeldendekorting opdeaanschaffingsprijsvanduurzameproduktiemiddelen.VandaardathetLEIbestuurheeftbeslotendesinds 1979gevolgdewerkwijze teverlaten.Voorzoverde tebetalenbelasting,overenkele jarengespreid,toereikend isvoordeteontvangenWIR-premie,zullen
deze veranderingenniet vaninvloed zijnophetbesteedbaarinkomen,dushet inkomennaaftrekvande (netto-)betaaldebelastingen.OpveleagrarischebedrijvenzaldeWIR-premie echter
14

hogerzijndandetebetalenbelasting,zodat doordeverandering
vanderegelsvandeWIRookhetbesteedbare inkomenomlaaggaat.

3.2 Akkerbouw
Het landelijkeareaalakkerbouwgewassen (exclusiefvoedergewassen)wasvolgensdemeitelling in1987bijna4%(22.000hectare)groterdaneen jaartevoren.Tegelijkertijd gingdeoppervlaktegrasland envoedergewassenmet ongeveer 16.000hectareomlaag terwijlookdeoppervlakte tuinbouwgewassen verminderde.Het
lijkteropdat in1986/87,inafwijking vandetweevoorgaande
jaren,eenomschakelingvangrasland naarakkerbouwheeftplaatsgevonden.
Binnendeakkerbouwvielvoorheteerst sinds1983eenbeperktetoenamevanhetgraanareaal teconstateren.De uitbreiding
betrofvooralzomergerstvanwegehet "uitwinteren"vanwintergranen.Eensterke toename-van38.000totbijna55.000hectarevond plaatsbijdepeulvruchten,die inmiddels eengrotereoppervlaktebeslaandandepootaardappeleneneenbijnaevengroteals
defabrieksaardappelen.Dezebeidegewassengaventrouwens in
1987eenietskleinere oppervlakte teziendan in1986.Het
areaalconsumptie-aardappelenwasdaarentegen ietsgroter,zodat
de totaleoppervlakteaardappelenongeveergelijkbleef.Deoppervlaktesuikerbietenwerd,onder invloed vandeslechteprijs
in1986/87envandewijziging inde toepassing vanhetquotastelselongeveer10.000hectarekleiner.
Na deinhetalgemeenzeerhogehectare-opbrengsten vanhet
voorafgaande jaar,gavendeze in1987onder invloed vanhetnatte
weerindezomervoordemeestegewasseneensomsvrijsterke
teruggang tezien.Bijdegranenbedroeg deze indoorsneeeen
kleine 15%,bijdepeulvruchten ongeveer25%enbijdeuiencirca
10%.Deopbrengst vandesuikerbietenwasbijnagelijkaandie
van1986,maarhetsuikergehaltewasduidelijk lager.Deaardappelwashetenigebelangrijke gewasvolgens deoogstraming hogere
kilogramopbrengsten opleverde (+10%).Met eengemiddeldevan
respectievelijkcirca45.500encirca43.500kilogram perhectare
werdenvolgensdecijfersvandeoogstramingenvanhetCBSzowel
bijconsumptie-alsbijfabrieksaardappelennogniet eerderbehaalde opbrengstniveausbereikt.Dehiervoorgenoemdeontwikkelingenvanhetareaalenerzijds envande hectare-opbrengsten
anderzijds,leiddenpersaldo toteenaanmerkelijk kleinere oogst
vangranen,suikerbietenenuienentot eengrotere produktievan
peulvruchten,aardappelenenhandelsgewassen.
Met suikerbietenalsbelangrijkeuitzondering liggende
prijzenvandeakkerbouwprodukten vanoogst-1987inhet algemeen
aanzienlijk lagerdaninhetvoorgaande jaar.Gemiddeldwordtde
dalingvoorhetboekjaar 1987/88opongeveer 10%geraamd.Voor
hetkalenderjaar 1987bleef dedaling,zoalsvermeld,beperkt tot
eenprocentofvijfdoordatdezeprijsmutatievooreendeelbe15

Tabel3.1 Rentabiliteit enInkomenvanlandbouwbedrijven
Boekjaar

Groterebedrijven

Kleinere bedrijven

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

Opbrengsten in%vandekosten
1984/85
1985/86
1986/87 (v)

95
85
97

89
91
95

87
88
90

78
73
81

72
72
74

72
69
70

1986/87 (v)1)
1987/88 (p)1)

94
75

92
92

88
87

79
65

72
72

68
67

Gemiddeldondernemersinkomen
(x1000gld.per bedrijf)

26,2
38,1
46

25,3
10,9
27

14,2
17,1

63

46,4
57,1
69

26

4,3
10

54
-1

60
62

37
38

23
1

22
22

6
3

1984/85
1985/86
1986/87 (v)

58,8
23,8

1986/87 (v)1)
1987/88 (p)1)

(v)=voorlopig
(p)=prognose
1) zonder rekening tehoudenmetWIR-premie,nietvergelijkbaarmet voorgaande jaren

trekkingheeft opin1986geoogste produkten.Degeraamdeprijsdalingenvoordenieuwe oogstlopenuiteenvanzo'n 10%bijgranenenfabrieksaardappelentotcirca 15%voor pootaardappelen,
meerdan20%vooruienenruim30%voor consumptieaardappelen.
Eenenander leidt ertoedatdegeldelijke opbrengstenper
hectare opdegrotereakkerbouwbedrijvenin 1987/88met 15à20%
omlaag gaan.Dedaling looptvolgensdeprognoseuiteenvancirca
700guldenvoordeVeenkoloniale akkerbouwbedrijventotongeveer
1500guldenvoordebedrijveninhetNoordelijke eninhetCentraleKleigebied.Opdekleinere bedrijven isdedaling absoluut
gemetenwatmindersterk.
De prijzenvandeproduktieiniddelengaanvoordeakkerbouwbedrijven in1987/88nauwelijksomhoog.Alleendeberekenderentevoet vertoont eennoemenswaardige stijging,maardaar staateen
aanzienlijk lagerekunstmestprijs tegenover.Ondanksdevrijwel
gelijkblijvendekostenzietheternaaruitdatdebedrijfsuitkomsten sterkverslechteren enopeenongekend laagpeil terecht
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10,5

komen.Deverhouding vanopbrengstenenkostendaalt naarverwachting opdegrotereakkerbouwbedrijvenmet eenkleine twintig
puntenenopdekleineremet eenkleinevijftienpunten(tabel
3.1).Het gemiddelde ondernemersinkomen opdegrotereakkerbouwbedrijvenzouvolgens deprognose juistnegatiefwordenenopde
kleinerenoghet positief blijven.Inhet algemeen isdeachteruitgang inderesultatenhet sterkst inhetNoorden enzijnde
uitkomsten indeVeenkoloniale akkerbouwhetminst slecht.Het
besteedbaar inkomen,dus inclusief deneveninkomstenendeberekendebeloningvoormeewerkende gezinsleden,zalvoorhetgemiddelde akkerbouwbedrijf overigensnogwelpositiefblijven,
maardebedrijfsreserveringenzullenvoorhet vierdeachtereenvolgende jaarnegatief zijn.Dat laatste isuithet oogpunt van
continuïteit vandeakkerbouwbedrijveneenveegteken.

3.3 Melkveehouderij
Demelkplaswas inhetkalenderjaar 1987bijna8%kleinerdan
in1986,maardoorhethogerevetgehaltebleef deberekendevolumevermindering beperkt totbijna7%(tabel2.1).Doordekrappere
zuivelmarktgingdemelkprijsmet ongeveer 1%omhoog.Daarbijis
geen rekening gehoudenmet dein1987betaaldesuperheffing en
medeverantwoordelijkheidsheffing (samennaarschatting circa 310
miljoengulden,tegenongeveer340miljoen in1986)enmetde
vergoeding voordegeschorstemelkquota (opjaarbasis eenbedrag
vanzo'n120miljoengulden).Zoumendezebedragen doorberekenen
indemelkprijs danzoudezegestegen zijnmetcirca2,5%.
Bijdeprognosevoorhetboekjaar 1987/88 iseenmelkprijsstijgingaangehoudenvan1%.Daarbijiswelrekening gehoudenmet
de tebetalensuperheffing,maardevergoeding voordegeschorste
quota isafzonderlijk alsopbrengst geboekt.Bijdeschatting van
het aansuperheffing tebetalenbedragkonnoggeenrekeningwordengehoudenmetdeverlaging vandevetco'éfficiëntendevermindering vandekorting opdequotamet eenhalfprocent,waartoe
onlangs isbesloten.De ietshogeremelkprijs endecirca6%
lageremelkproduktieperhectare-alsmedehetper saldogelijkblijvenvandeoverige opbrengsten- leiden toteenverwachte
daling vandegeldelijke opbrengstenopdeweidebedrijvenmet
circa5%.
De lageremelkproduktie perhectaregaat opnieuwgepaardmet
eengroteuitstoot vanmelkkoeien,waardoordeveebezettingweer
met9% terugloopt.Dit heeft eennegatief effectopdeproduktiviteit,diedit jaarmet 31 4 % zaldalen.Ditkomtookdoordat
ondanksde ruimeruwvoervoorziening geenverderevermindering van
hetkrachtvoederverbruik perkoe plaatsvindt.De prijzenvande
produktiemiddelen dalenin1987/88opnieuw,ditmaalmetnaar
schatting 2%.Vrijsterkeprijsdalingendoenzichvoorbij(opnieuw)krachtvoer(-12%)enkunstmest (-17%).Deandereproduktiemiddelengeven,met uitzondering vanderentevoet,slechts
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geringe prijsstijgingentezien.Sindshet vankrachtwordenvan
desuperheffing zijndeprijzenvandeproduktiemiddelenmet3,5
à4%gedaald terwijldeopbrengstprljzen indemelkveehouderij
sindsdienongeveer2,5%lagerzijngeworden.Deprijsverhouding
isdus ietsverbeterd, terwijldebruto-produktiviteit sinds
1984/85ongeveergelijk isgebleven.
Het resultaat vanditalles isdatdekostenopdemelkveebedrijven inhet lopendeboekjaar ongeveer indezelfdemate zullendalenalsdeopbrengsten,zodat deverhouding vanopbrengsten
enkostennauwelijksverandert (tabel3.1).Ookhet gemiddelde
ondernemersinkomenhandhaaft zichophetzelfde,vrijgunstige
peilvan1986/87.Er zijnslechtskleineverschillen tussende
diverse regio's:demelkveehouderijbedrijveninhet noordenvan
het landgaanerindoorsnee ininkomenietsopachteruit.Diein
dezandgebiedenenvooraldie inhetWestelijk Weidegebied geven
eenlichteinkomensverbetering tezien.De resultatenontwikkeling
opdegemengdebedrijvenmet rundveeblijft ietsachterbijdie
vandegespecialiseerdemelkveebedrijvendoordat opheteerstgenoemdebedrijfstypedevarkenshouderij,waarvande resultaten
zijnachteruitgegaan,eenvrijbelangrijke rolspeelt.

3.4 Intensieve veehouderij
Zoalsvermeld (paragraaf 2.1) isdeproduktiewaarde vande
intensieveveehouderijinhetkalenderjaar 1987met7à8%teruggelopen.Hetproduktievolumenamnogmet 1à2%toeterwijlde
gemiddelde opbrengstprijsmet9%daalde.Alleendeprijsvan
eieren isgestegenmaar dezebleef overigensnogsteedslaag.
Voorhetboekjaar 1987/88wordt voordemeeste produktenvan
deintensieveveehouderijeenprijsdaling verwacht.De sterkste
prijsdaling (ruim20%)wordt verwacht voordeopbrengstenvande
varkensfokkerij,alsgevolg vanhetbiggenoverschot.Voorslachtkuikens eneierenisbijdeprognosevoor1987/88uitgegaanvan
eendalingmet respectievelijk 7%en3%.Deontwikkeling vande
eierprijs inhetboekjaarwijkt dusnogalafvandie inhetkalenderjaar.Dithangt samenmetde tijdelijkvrijhogeeierprijzenindeeerstemaandenvan1987.
Aandekostenkantwordendeontwikkelingen indevarkens-en
pluimveehouderijgedomineerd doordevoederprijzen,die in
1987/88opnieuw omlaaggaan,ditkeer inbeidesectorenmetnaar
schatting 7%.De prijsontwikkelingvandeoverige produktiemiddelengeeft ingrotelijnenhetzelfdebeeld tezienalsinde
grondgebonden sectoren.Eennieuwelement indekostenvande
intensieve veehouderijisdeoverschotheffingopmest,terwijl
geleidelijk ookdekostenvoordemestafzet gaanoplopen.
Indevarkensmesterijwordthet effect vandedalingvande
opbrengstprljzenruimschoots gecompenseerd doordesterkgedaalde
prijzenvanbiggenenvoer.Het gevolg iseenverbetering vande
voor 1987/88verwachte uitkomsten.Degemiddelde arbeidsopbrengst
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zalongeveerverdubbelenenbijeenproduktleomvangvan1100
mestvarkensplaatsen perarbeidskracht uitkomen opeenkleine
40.000gulden.Indevarkensfokkerijwordthet effect vandeveel
lagereblggeprijzenbijlangenanietgecompenseerd doordedalingvandevoederprijzenenhetgevolg isvoorhet tweedeachtereenvolgende jaareenforse teruggang vanderesultaten.Degeraamdearbeidsopbrengst iszelfsnegatief (-100 guldenperfokzeug),zodatdegemiddelde varkensfokkerijgeenbeloning zalontvangenvoordedoorhemophetbedrijf gewerkteuren.
Indelegpluimveesector isdedaling vande voederprijs
ruimschootsvoldoendeomde lichte teruggang vandeeierprijsop
tevangen.Voordegemiddeldearbeidsopbrengst perkipwordtdan
ookeenstijging verwacht,enwelvanf2,-tot f2,70.Bijeen
produktleomvang van18.000leghennenzouditlaatsteneerkomenop
eenarbeidsopbrengst vaneenkleine50.000guldenperarbeidskracht.Indekuikenmesterijisdeprijsdaling zodanig datondanksde lagerevoerprijs tochopeenachteruitgang vanhetresultaatmoetwordengerekend.Degemiddelde arbeidsopbrengst
wordtgeraamd op37.500guldenbijeenomvangvan50.000kuikens
perarbeidskracht.Ditbetekent eendalingmet ruimeenderde ten
opzichtevan1986/87.
Voordekalvermesterljwordtgeenafzonderlijkeprognose
opgesteld.In1986/87warenderesultaten indezesectorvolgens
voorlopigeinformatiezeermatig.Het ziet erniet naaruitdat
1987/88indit opzicht verbetering zalbrengen.Weliswaar zijnde
prijzenvanvettekalveren ietsaangetrokken,maardaarstond een
beperkteverdereprijsstijgingvandenuchterekalverentegenover.Bovendienzijnalsgevolg vandevermindering vanhetoverschotaanmelkpoeder indeEG,deprijzenvanhetkalvermelkpoederdeafgelopenmaandennogalwat verhoogd.Eenenanderwijst
eerderopeenverdereverslechtering danopeenherstelvande
resultaten indezesector.

3.5 Glastuinbouw
Glasgroenteteelt
Volgens voorlopigegegevenswasde totaleveilingomzet van
glasgroenten in1987ruim10%hogerdanin1986.Deze stijging
wasvrijwelvolledig eengevolg vanhogere prijzen;hetproduktievolumeisnamelijkongeveergelijkgebleven.Incombinatiemet
de ietskleinere oppervlaktewijst dit laatste opeenverdere
intensivering vanhet produktieproces.De forse toenamevande
veilingomzetwerd geheelgerealiseerd inde tweedehelft vanhet
jaar.Metuitzondering vandepaprikagavenallebelangrijke
glasgroenteneenprijsstijgingtezien.Hetgrootstwasdezebij
sla (+30%).De landelijke toenamevandeproduktiewaarde leidde
toteenovereenkomstige stijging vandeopbrengsten opdeafzonderlijkeglasgroentebedrijven.
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EvenalsIn1986werdookin1987hetkostenbeeldgeheelbeheerstdoordeopnieuwsterkgedaaldeaardgasprijs(-34%).Het
gasverbruikisechtertoegenomenenwelmetnaarschatting8%per
bedrijf.Deoverigekostengingenintotaalmet3à4%omhoog.
Hetaccentlagdaarbijopdekostenvanmaterialenenvanduurzameproduktiemiddelenenopdeafleveringskosten.Deinrekening
gebrachterentevoetmoestenigszinswordenverhoogd.Daarstond
tegenoverdatdearbeidskostengelijkbleven;zowelwatbetreft
deloonkostenperuuralswatbetrefthetingezettevolume.Het
resultaatvandezeontwikkelingenwaseengeraamdedalingvande
kostenperbedrijfmeteenprocentofdrie.
Destijgingvandeopbrengstenendedalingvandekosten
leiddentoteensterkeverbeteringvanhetbedrijfsresultaat.De
verhoudingvanopbrengstenenkostenisvolgensderamingmet
tienpuntengestegenenkwamdaarmee,voorheteerstsinds1973,
bovende100%(tabel3.2).Hetgemiddeldeondernemersinkomenis
meerdanverdubbeldenkwamdichtbijde100.000guldenperondernemer.
Tabel3.2 Rentabiliteitenondernemersinkomenvantuinbouwbedrijven
Jaar

Glas- Snij- PotAlle Champiggroente-bloemen-planten-glas- nonbebedrij- bedrij- bedrij- tuinb. drijven
ven
ven
ven
bedr.
Opbrengstenin%vandekosten

1984
1985
1986(v)
1986(v)1)
1987(r)1)

94
92
95

96
94
96

101
104
107

96
94
97

104
86
79

93
103

93
100

104
102

94
102

76
88

Gemiddeldondernemersinkomen
(x1000gld.perondernemer)
1984
1985
1986(v)
1986(v)1)
1987(r)1)

46,8
41,7
56,9
47,4
98,7

59,3
63,6
49,5
82,4
61,6 100,9
51,3
84,6

91,8
87,7

54,6
48,5
63,2
53,4
91,7

87,1
23,7
3,3
-4,6
38,8

(v)=voorlopig
(r)=raming
1) zonderrekeningtehoudenmetWIR-premie,nietvergelijkbaarmetvoorgaandejaren.
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-

Snijbloementeelt

De landelijke produktiewaardevansnijbloemenwas in1987
bijna5%groterdaninhet voorgaande jaar.Deze toenamewas
vrijwelgeheeleengevolg vaneengroterehoeveelheid,diewerd
geproduceerd opeenopnieuwmetenkeleprocenten toegenomenoppervlakte.Debelangrijkstesoortenbloemenvertoondenslechts
weinig prijsverschilmet 1986,alleendeprijzenvan tulpenlagen
duidelijk lager.VoordesnijbloemenbedrijvenuithetLEI-boekhoudnetwerdeenopbrengstenstijging geraamd van5à 6%.
Dekostenontwikkeling vertoont ongeveerhetzelfdebeeldals
dieopdeglasgroentebedrijven:veellagerebrandstofkosten en
eenbeperkte stijgingvandemeesteanderekostenposten.Voorhet
totaalvandekostenwordtperbedrijfeendalingmet 1à2%geraamd.Eénenander leiddeookvoordesnijbloemenbedrijventot
eenverbetering vandeuitkomsten.Voordeverhouding vanopbrengstenenkosteniseenstijgingmet zevenpuntengeraamd,
waardoordezepreciesop100uit zoukomen (tabel3.2).Ookhier
moetmenteruggaantothetbeginvande jarenzeventigomeen
evengunstig resultaat tezien.Voorhetgemiddeldeondernemersinkomeniseenstijginggeraamd vanruim50.000guldentoteen
kleine85.000gulden.
Potplantenteelt
Deoppervlaktepotplanten onderglasvertoonde opnieuween
forseuitbreiding,namelijkvanzo'n10%.Deveilingomzet,diein
dezesectorslechts eendeelvandetotaleafzet omvat,steegmet
8 à9%.Dezestijgingwasgeheeleengevolg vangrotereaanvoeren;degemiddeldeopbrengstprijsvoorhet tweedeachtereenvolgende jaarnaarschattingmetmeerdan5%gedaald.
OpdeLEI-bedrijvennamdeproduktiewaarde volgensderaming
gemiddeld slechtsmeteenpaarprocent toe.Dediversekostenpostenvertoondenongeveerdezelfdeontwikkeling alsdieopde
groente-endesnijbloemenbedrijven.Doordeuitbreiding vande
bedrijvenendetoegenomeninzetvanproduktiemiddelendeedzich
ophetgemiddeldepotplantenbedrijfechtereenstijging vande
kostenvoormeteenprocent ofdrie.Dit leiddetoteenbeperkte
teruggang vandeverhouding tussenopbrengstenenkosten,waarbij
overigensnogsteeds eenpositiefbedrijfsresultaatwordtgeraamd
(tabel3.2).Hetgemiddeldeondernemersinkomenzoudaarbijdalen
vanietsboventotenigszinsbenedeneenbedrag van90.000gulden
perondernemer.Geconstateerd moetwordendatdeprijsdaling van
depotplanten,dieeropwijstdatdeproduktiegroeidetoename
vandeafzetmogelijkhedenoverschrijdt,in1987nietmeerkon
wordenopgevangendoordeproduktlviteitsontwikkeling. Slechts
het,met externeoorzakensamenhangende,gunstigekostenverloop
heefteensterkereteruggang inderesultatenvoorkomen.
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-

Totaleglastuinbouw

Deduidelijkeverbetering vanderesultatenvanzowelde
glasgroente-alsdesnijbloemenbedrijvenenerzijdsendebeperkte
teruggang opdepotplantenbedrijvenanderzijds,resulteerdenin
eenduidelijkeverbetering vandeuitkomstenvandetotaleglastuinbouw.De verhouding tussenopbrengstenenkostenisvolgens
deramingverbeterd metacht puntenenkwamdaarmeebovende100%
(tabel3.2).Eenkostendekkend resultaat voordeheleglastuinbouwmag zondermeergunstigwordengenoemd.Diekwalificatieis
ookvantoepassingophetgemiddeldeondernemersinkomen,waarvoor
eenstijgingvanruim53.000in1986guldentot indoorsnee ruim
90.000guldenperondernemer isgeraamd.Vooraldeverderedaling
vandegasprijzenendestijgingvandegroenteprijzenisopdeze
gunstigegangvanzakenvaninvloedgeweest.

3.6 Overige tuinbouw
-

Champignonteelt

Nadezeerongunstige resultaten in1986iseropdechampignonbedrijvenin1987eenforsherstelopgetreden.Ondanksde
slechteuitkomsten inhetvoorgaande jaarwasdetotaleteeltoppervlakte inmei 1987nog ietsgroterdaneen jaartevoren.Het
aantalbedrijvenwas 2%kleiner zodatdegemiddelde oppervlakte
perbedrijfmet 3à4% istoegenomen.Nadeslechteprijzenvan
1985en1986deed zichinhet afgelopen jaareenforsherstel
voor,namelijk vaneenkleine 20%.Hetherstelwashet sterkst
bijdeindustriekwaliteiten,dieeerderhetmeest inprijswaren
gedaald.
VoordechampignonbedrijvenuithetLEI-boekhoudnet iseen
toenamevandegeldelijke opbrengstenmetcirca 18%geraamd.De
kostenzijnvrijwelgelijkgebleven.Alleenvoordeenergiekosten,diedaalden,envoorafleveringskosten,diestegen,deed
zicheenmutatievoorvanmeerdan1%.Doorditalles isdeverhoudingvanopbrengstenenkostenvolgensderaming in1987met
eenpuntof twaalfverbeterd.Tochblijfthet resultaat negatief
(tabel3.2)enzelfszodanig datzondereenverderherstelde
continuïteit vanhetgemiddelde champignonbedrijfniet isgewaarborgd.Voorhetgemiddeldeondernemersinkomen,dat in1986negatiefwas,iseenherstel toteenkleine40.000jnlHenjpraamH,
-

Vollegrondsgroenteteelt

Deveilingaanvoer vanvollegrondsgroentenwasin1987naar
schattingnauwelijksgroterdanin1986.Vooreendeelhaddeze
aanvoerbetrekking op(winter-)groenten vandeoudeoogst.Bijde
meitelling van1987werd eenongeveer 10%kleinere oppervlakte
geregistreerd, terwijlbovendiendekilogramopbrengsten inhet
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algemeenlagerwarendanIn1986.Deaanvoer vandenieuwe oogst
Isdaardoorwaarschijnlijk kleinergeweest dandieInhetvoorgaande jaar.Dezedalingginggepaardmet eensterkeprijsstijgingdievoorhetkalenderjaar geschatwordtopongeveer 10à
15%.Deproduktiewaardevanvollegrondsgroenten zoudusmetongeveer15%zijngestegen.Omdat naaraangenomenmagwordendekostenweinig zullenzijnveranderd,wijstdeze informatie opeen
sterkherstelvandeuitkomstenvandevollegrondsgroentebedrijven.Gezienhet lagepeildaarvan-in1986werdendekosten
slechtsvoor70%gedekt doordeopbrengsten terwijlhetgemiddeldeondernemersinkomen naarschattingminderdan 15.000
guldenbedroeg-zalechtervermoedelijk noggeensprakezijn
geweestvaneenindoorsneekostendekkendeexploitatie.
Fruitteelt
Bijeengelijkgeblevenoppervlaktewas dein1987geoogste
handelsproduktievanappelenenperenongeveer 15%kleinerdanin
1986.Deveilingaanvoer inhetkalenderjaar,dievooreendeel
betrekkingheeftopdeoudeoogst,wasdaarentegeneenprocentof
achtgroter.Omdatdeprijsopkalenderjaarbasismet eenongeveer
evengrootpercentageisgedaald,bleefdetotale produktiewaarde
vrijwelongewijzigd.Doorde(veel)lagerefruitprijzenvanhet
seizoen1986/87stondendebedrijfsresultatenindefruitteelt in
dat jaarsterk onderdruk.Dekostenwerdennaar schatting
slechtsvoor70à 75%gedektdoordeopbrengsten.
Deappelprijzen zijnmomenteel veelhogerdaneen jaargeleden,voorenkelerassenzelfsbijna tweemaalzohoog.Daarstaat
eenaanzienlijk lagereprijsvoordeperen tegenover,maardie
zijnvanminderbetekenis.Omdatdekostenwaarschijnlijkniet
veelzijngestegen,tekent zichvoorhet lopende boekjaar
(1987/88)eenduidelijkherstelvande resultatenaf.
Boomkwekerij
De schaarse,voornamelijk opexportstatistieken gebaseerde
gegevensoverdeboomkwekerijproduktie,wijzenopeenietskleinerproduktievolume in1987,terwijldebeteelde oppervlakte volgensdemeitelling 6à7%groterzouzijndaneenjaartevoren.
Dedaling vandeproduktieging gepaardmet duidelijkhogere
prijzen,zodatdetotaleproduktiewaarde opnieuwmet enkeleprocentenkon toenemen (tabel2.1).Ditwijst eropdatde,vrijgunstigeresultatenvandeboomkwekerijbedrijvenin1987minstensop
peilgebleven.
-

Bloembollenteelt

Voordebloembollenisookmaar summiere informatievoorhanden.Bijdemeitelling van1987bleekhet areaalopnieuw tezijn
gestegenenwelmet 5à6%.De exportgegevenswijzenechterop
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eenongeveergelijk geblevenverkochtehoeveelheid terwijlde
prijzen ietszijngedaald.Ook deproduktiewaardeisduswatlageruitgekomen.Daarbijwarendeprijzenvandenieuweoogst
nogalwat lagerdandievandeoude.In1986warende resultaten
vandebollenbedrijvennogredelijk -eenongeveer kostendekkende
exploitatie-maarhetbovenstaandewijst eropdatzevoor1987
lageruitzullenkomen.Dena1984ingezettedalende tendensin
de rentabiliteit vandebollenteelt zouzichdaarmeehebben
voortgezet.Daarbijmoetwordenaangetekend dat invergelijking
met anderesectorenvermoedelijk nognietvanslechte resultaten
kanwordengesproken.
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Bijlage
Bijlage 1 Samenhang en verschillen van de diverse kengetallen
Aan de hand van bijgaand schema worden indeze bijlage de belangrijkste
verschillen en overeenkomsten van de indeze publikatie vermelde kengetallen
besproken. De basisgegevens voor de raming van het sectorinkomen (CBS,Nationale Rekeningen) worden grotendeels ontleend aan macro-economische statistieken, zoals de CBS-Produktiestatistiek en de Statistiek van de Buitenlandse
Handel. De gegevens voor de raming en prognoses van de bedrijfsuitkomsten van
het LEI zijn gebaseerd op actuele informatie uit interne en externe bronnen.
Met deze informatie worden de (voorlopige) uitkomsten van de circa 1500 landen tuinbouwbedrijven van het LEI-boekhoudnet geactualiseerd. De invalshoek is
daarbij dus het bedrijf. Dit leidt op verschillende punten tot een andere werkwijze dan bij de Nationale Rekeningen.
Een eerste verschil betreft de leveringen van het ene landbouwbedrijf aan
het andere. Deze worden op bedrijfsniveau tot de opbrengsten gerekend maar moeten op sectorniveau van de totale produktiewaarde worden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen te voorkomen. Als spiegelbeeld hiervan worden in het kader van
de Nationale Rekeningen de agrarische grondstoffen slechts tot de aangekochte
produktiemiddelen gerekend, voor zover ze zijn geïmporteerd of een industrieel
bijprodukt zijn.
Bij de berekening van de afschrijvingengaat zowel het CBSals het LEI uit
van de vervangingswaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages lopen echter
uiteen. Bovendien hield het LEI, althans tot en met 1985 resp. 1985/86, rekening met deWIR, indie zin dat de actuele nieuwprijs werd verminderd met de
gebruikelijke basispremie ende gemiddelde klelnschaligheidstoeslag. In de
praktijk kwam één en ander er op neer dat de afschrijvingen volgens het LEI per
bedrijf hoger zijn dan volgens het CBS.
Met ingang van 1986,respectievelijk 1986/87,heeft het LEI de sinds 1979
toegepaste werkwijze ten aanzien van deWIR verlaten enwordt weer de "normale"
nieuwprijs van de investeringsgoederen als vervangingswaarde aangehouden. De
WIR-premies worden dus niet meer inmindering gebracht.Het gevolg is dat de
afschrijvingen (en de berekende rentekosten) hoger uitkomen en de verschillen
met het CBS op het punt van de afschrijvingen verder toenemen.Deze verandering
in berekeningswijze houdt verband met eenwijziging in de regels die gelden
voor deWIR.Met ingang van 1mei 1986 ishet namelijk niet meer mogelijk om
WIR-premie te ontvangen in de vorm van een negatieve belastingbetaling, maar
alleen nog maar als een aftrekpost van een positieve aanslag. Dit betekent dat
deWIR niet meer een algemene en uniforme prijsverlaging van investeringsgoederen inhoudt en dus dat de nieuwprijs minus de WIR-premie niet meer de algemeen geldende vervangingswaarde is.De door de agrariërs ontvangen WIR-premies
worden nu in mindering gebracht op de betaalde inkomstenbelasting.
De posten indirecte belastingen enkostprijsverlagende subsidies komen bij
het LEI niet expliciet voor.De indirecte belastingen zijn voor een deel opgenomen onder de niet-factorkosten.De kostprijsverlagende subsidies zijn inde
LEI-methode voor een deel rechtstreeks toegerekend aan de opbrengsten (de waarde van het interventiefruit wordt bijvoorbeeld door het LEI als een opbrengst
maar door het CBS als een subsidie beschouwd) of vormen een onderdeel van de
incidentele opbrengsten (rentesubsidies).Laatstgenoemde opbrengsten worden
door het LEI bij de rentabiliteitsberekening buiten beschouwing gelaten.
De onlangs op enkele punten gewijzigde berekening van de betaalde factorkosten In het kader van het sectorinkomen is gebaseerd op geaggregeerde en
opgehoogde LEI-cijfers, zodat hierbij slechts sprake is van êên benaderingswijze. Bij de opsomming van de verschillen dient ook vermeld teworden dat de
LEI-steekproef betrekking heeft op bedrijven groter dan70 standaardbedrijfseenheden. De agrarische bedrijven beneden deze grens,met in doorsnee een lager
inkomen, zijn dus niet vertegenwoordigd.
Het resterend inkomen (de netto-toegevoegde waarde verminderd met de betaalde factorkosten), berekend per bedrijf is qua definitie vergelijkbaar met
het gezinsinkomen uit bedrijf volgens het LEI.Toch is het gezien de genoemde
verschillen in berekeningswijze niet verwonderlijk dat de niveaus van beide
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Bijlage (le vervolg)
Schema inkomens- en rentabillteltskengetallen
Nationale Rekeningen
Totale produktiewaarde

LEI
- Bedrijfsopbrengsten

- Interne leveringen
Bruto-produktiewaarde
- Aangekochte goederen en diensten
Bruto-toegevoegde waarde
- Afschrijvingen
Netto-toegevoegde waarde
(tegen marktprijzen)
- Indirecte belastingen
+ Kostprijsverlagende subsidies
Netto-toegevoegde waarde
(tegen factorkosten)
- Betaald loon (+ loonwerk)
- Betaalde netto-pacht
- Betaalde rente
Resterend inkomen

-Niet-factorkosten

Factoropbrengsten
-Betaald loon (+ loonwerk)
-Betaalde netto-pacht
- Betaalde rente
Gezinsinkomen uit bedrijf
- Berekend loon gezinsleden
Ondernemersinkomen
- Incidentele opbrengsten
- Saldo betaalde rente en berekende rente bedrijfsvermogen
- Saldo betaalde pacht en berekende pacht
Arbeidsopbrengst ondernemer
- Berekend loon ondernemer
Netto-bedrijfsresultaat

min ofmeer vergelijkbaar

kengetallen uiteenlopen. Vanwege de overeenkomst van de aard van beide kengetallen is het echter aannemelijk dat de ontwikkeling van het resterend inkomen
en vanhet gezinsinkomen uit bedrijf ongeveer parallel lopen.
Tot zover is er dus een zekere overeenkomst tussen de beide reeksen kengetallen. Het LEI gaat echter nog verder, namelijk door een beloning in te calculeren voor de door de ondernemer en zijn gezin Ingezette produktiefactoren en
komt op diemanier tot rentabiliteitscijfers.Daartoe worden de door de ondernemer en demeewerkende gezinsleden gewerkte uren gewaardeerd tegen het CAOloon, vermeerderd met de sociale lasten.Door dit bedrag in mindering te brengen op het gezinsinkomen uit bedrijf wordt het ondernemersinkomen, dat dus een
vergoeding voor de eigen arbeid, het eigen kapitaal ende eigen grond van de
ondernemer omvat, berekend.Voor de belangrijkste bedrijfstypen isdit weergegeven in tabel 3.1 en tabel 3.2.
Voorts wordt over het inhet bedrijf belegde vermogen een rentevoet in rekening gebracht.Deze Is gebaseerd op het actuele rendement van staatsobligaties waarop een correctie wordt toegepast inverband met de in deze rentevoet
begrepen inflatievergoeding enerzijds en de met de geldontwaarding samenhangende vermogenswinsten anderzijds. In afwijking van het voorgaande wordt voor
(kort)omlopend vermogen de normale rentevoet voor overeenkomstige kredieten
aangehouden zonder toepassing van genoemde correctie.Het saldo van het aldus
berekende bedrag aan rente en de Inwerkelijkheid betaalde rente wordt be-
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Bijlage (2e vervolg)

schouwd als de in rekening te brengen vergoeding voor het eigen vermogen van de
agrarische ondernemer.
Bij landbouwbedrijven wordt - althans bijde onderhavige berekeningen als beloning voor de grond de pachtprijs aangehouden (pachtbasls). Voor tuinbouwbedrijven wordt voor gepachte grond dewerkelijk betaalde pacht in rekening
gebracht terwijl voor het vermogen vastgelegd in eigen grond een rentevoet van
2,5%wordt ingecalculeerd. Het saldo van de berekende kosten van de grond en de
werkelijk betaalde pacht vormt de berekende beloning van de eigen grond.
Na aftrek van de aldus berekende vergoeding voor eigen kapitaal en eigen
grond resteert de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Deze wordt verminderd met
het berekend loon van de ondernemer. De dan resterende post wordt "netto-bedrijfsresultaat" genoemd. In plaats van dit "netto-bedrijfsresultaat" zijn in
deze publikatie voor de belangrijkste groepen bedrijven de bedrijfsopbrengsten
(volgens LEI)gedeeld door de totale kosten (d.w.z.betaalde kosten plus berekende kosten voor de eigen produktiefactoren)opgenomen (zie tabel 3.1).De
aldus berekende verhouding geeft dus de ontwikkeling van de rentabiliteit van
de bedrijven weer.
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