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Ten geleide

Het Landbouw-Economisch Bericht geeft een overzicht van
de actuele economische situatie en ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw, mede tegen de achtergrond van het
algemeen economisch gebeuren in onze volkshuishouding. Het
ligt in de bedoeling deze publikatie voortaanelkjaar omstreeks
1 maart uit te brengen. Deze eerste uitgave heeft betrekking op
de landbouwjaren 1969/70 en 1970/71 en het lopende jaar1971/
72; waar nodig zijn de recente ontwikkelingen geprojecteerd
tegen de trendmatige veranderingen in een langere reeks van
jaren. Ook is hier en daar - zo enigszins mogelijk - aandacht
besteed aan de perspectieven voor de naaste toekomst (1972/
73).
In de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid aan zulk een
jaarlijkse samenvattende beschrijving van de economische activiteit en de inkomensvorming in de agrarische bedrijfstak en
een analyse van de voornaamste interne en externe factoren
die hiervoor in het verleden en in de naaste toekomst bepalend
zijn (geweest). Als een relatief kleiner wordende sector in een
snel groeiende economie staat de Nederlandse land- en tuinbouw midden in een structureel hervormingsproces van ongekend hoog tempo. Overheid en bedrijfsleven, overtuigd van de
economische noodzaak van deze aanpassingen, willen - elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - de "vinger aan de pols
houden" en het in sociaal opzicht vaak harde omschakelingsproces op de voet volgen. Vormgeving en dosering van de landbouwpolitiek - zowel opnationaal als EEG-niveau - kunnenniet
zonder economische informatie en interpretatie van het wel en
wee van deze bedrijfstak en bevolkingsgroep in beweging. Met
dit oogmerk is in enkele Westeuropese landen een jaarlijkse
rapportage over de situatie in de landbouw reeds gebruikelijk.
Het Agrarbericht (voorheen Grüner Bericht) in West-Duitsland
is daarvan een voorbeeld.
Met het Landbouw-Economisch Bericht wil het LandbouwEconomisch Instituut voor Nederland in deze behoefte trachten
te voorzien. De voorbereiding van deze nieuwe reeks is reeds
twee jaar geleden ter hand genomen door een hiertoe speciaal
in het leven geroepen sectie van de Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek. Veel werk moest worden verricht om te zorgen dat het vereiste dokumentatiemateriaal snel en in de gewenste vorm ter beschikking komt. Desondanks beantwoordt
deze eerste publikatie nog niet in alle opzichten aan hetgeen
als uiteindelijk doel voor ogen staat. In de komende jaren zal
getracht worden dit doel steeds dichter te benaderen.
Van groter belang nog is dat het Landbouw-Economisch Bericht zal beantwoorden aan de wensen en behoeften van de gebruikers. Hun reacties opdeze eerste uitgave zullen van groot
gewicht zijn bij de voorbereiding van de volgende publikatie.
De resultaten van vele onderzoekingen die ophet LEI gebeuren zijn als het ware gezeefd en geordend met het doelvoor een
brede kring van lezers het economisch inzicht in de agrarische

bedrijfstak tevergroten. Het Landbouw-EconomischBericht
1972is danookhet resultaat vande inspanningvaneengroot
aantal medewerkers, verspreid overvrijwel alle afdelingenvan
hetInstituut.
De leidingvandewerkzaamheden ende verantwoordelijkheidvoor opzet eneindredactie vande publikatieberustenbij
de Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek. Binnendeze afdeling is drs. J.H. Post, hoofdvande sectie Landbouw-Economisch Bericht, metdedagelijkse leidingbelast.
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Begripsomschrijvingen

Standaardbedrijfseenheden (sbe's):
verhoudingsgetallen die een beoordeling mogelijk makenvan de
produktieomvang van het gehele bedrijf envande afzonderlijke
produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd
opde hoogte van de factorkosten per ha of per dier bij een moderne doelmatige bedrijfsvoering enhet prijspeil in 1968.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactoren arbeid,
grond (nettopacht) en kapitaal (rente).
Non-factorkosten:
kosten van produktiemiddelen en diensten betrokkenvan andere
produktiesectoren, die inhet produktieproces verbruikt zijn
(incl. afschrijvingen).
Factoropbrengsten;
de opbrengstwaarde van de produktie verminderd met de nonfactorkosten (=netto-toegevoegde waarde).
Netto-toegevoegde waarde:
zie factoropbrengsten.
Netto-overschot:
de opbrengstwaarde van de produktie verminderd met zowel de
non-factorkosten als de factorkosten.
Arbeidsinkomen van de ondernemer:
berekend loonvande ondernemer vermeerderd resp. verminderd met het positieve resp. negatieve netto-overschot van het
bedrijf.
Ondernemersinkomen:
arbeidsinkomen van de ondernemer vermeerderd met de berekende vergoeding voor het bedrijfsvermogen (rente en nettopacht) verminderd met de betaalde rente.
Gezinsinkomen uit het bedrijf;
ondernemersinkomen vermeerderd met het verschil tussen het
berekende loonvan de echtgenote en de overige gezinsleden en
het betaalde loon aangezinsleden en voorts vermeerderd met
incidentele bedrijfsopbrengsten.
Eigendomsbedrijven:
bedrijven waarvan de gebouwen entenminste een derde van de
cultuurgrond eigendom van de ondernemer zijn óf bedrijven
waarvan twee derde of meer van de cultuurgrond in eigendom
van de ondernemer is.
Pachtbedrijven:
bedrijven waarvan de gebouwen gepacht worden evenals tenminste een derde van de cultuurgrond of bedrijven waarvan twee
derde of meer van de cultuurgrond gepacht wordt.
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Hoofdstuk I
Deland- entuinbouw in breder verband; samenvattend overzicht

De economische gang van zaken inde Nederlandse agrarische bedrijfstak is nauwverweven metde algemene ontwikkelingen in onze nationale volkshuishouding, die ophaar beurt weer
sterk de invloeden van het grote internationale verband ondergaat. Opde korte termijn ervaart de landbouw deze relatie met
de algemene economie vooral in de conjuncturele bewegingen
van het algemene loon- en prijspeil,dat in belangrijke mate b e palend is voor zijn rentabiliteit en reële inkomenspositie. Op
de langere termijn is de groeivoet van de algemene economie,
tot uitdrukking komend in vraagverschuivingen en wijziging van
de prijsverhoudingen van produkten en kostenfactoren, beslissend voor het tempo der structurele aanpassingen die de economische organisatie van de agrarische voortbrenging moet
ondergaan.
Tegen de achtergrond van het algemeen economisch gebeuren behandelt dit hoofdstuk in kort bestek de economische activiteiten en resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw in
de jaren 1970/71 en 1971/72. Hetfungeert hiermee tevens als
samenvatting van de volgende hoofdstukken.
§ 1. C o n j u n c t u u r en landbouw
Opgang en recessie
De opgang van de conjunctuur, die in de tweede helft van
TABEL1.1.1
Enige nationaal-economische kengetallen voor Nederland
Waarde inmld.gld.
Mutaties in% t.o.v. voorafgaand
1970 1971 2)

jaar (v =volume; p = prijs)
gem.
1970 1971 1) 1972 2)
19641970

1972 2)

1. Bruto nationaal
produkt

113,1

126,4

139,3

v
6
P 5,5

6
4,5

5
6,5

2,5
7,5

2. Consumptieve
bestedingen

V

5

7

4

3,5

9
11
p 1,5
V 10,5
p 1,5

5
14
7
13,5
4,5

0,5
6,5
5

-3
5,5
2

9
2,5

8
2,5

82.4

92.5

103,0

3. Bruto-investeringen

32,1

4. Invoer 3)

60.4

34,6
67,7

36,0
73,0

5. Uitvoer 3)

59.0

66,7

73,0

6. Saldo betalingsbal.lop.rek. 4)

-1.7

-1.5

-1,0

V
V

1) Voorlopige cijfers.
2) Ramingen.
3)Volume- enprijsontwikkeling vangoederen en diensten.
4) Incl. saldo inkomensoverdrachten om niet.
Bron:CBS,CPBenOESO.

1967 begon, bereikte aan het einde van 1970 zijn top.Hoewelhet
produktievolume een forse stijging vertoonde (6%),groeiden de
totale bestedingen nog sneller. De lopende rekening van de betalingsbalans sloot voor 1970 met een tekort van f. 1,7 miljard
(tabel 1.1.1). Het prijspeil steeg met 4,5%.
Gedurende het jaar 1971 is een duidelijke conjuncturele ontspanning ingetreden. De produktiegroei bleef achter bij die van
1970, maar ook de bestedingen ondergingeneen groeivertraging
van betekenis. De particuliere consumptie, maar vooral de investeringen namen belangrijk minder toe dan in het voorgaande
jaar. Ondanks deze duidelijke symptomen van recessie, die in
de tweede helft van het jaar steeds meer als onrustbarend werden gevoeld, bereikte de stijging van het prijspeil een recordhoogte van circa 7,5%. Het betalingsbalanstekort in 1971 was,
ondanks de daling van de groeivoet der binnenlandse bestedingen, nauwelijks kleiner dan in 1970. Weliswaar groeide het volume van de invoer minder dan het uitvoervolume, maar door
de aanzienlijke verslechtering van deruilvoet (invoerprijspeil
+5%,uitvoerprijspeil +2,5%) bleef dit zonder gunstig effect voor
het externe evenwicht.
Internationale economische situatie
De Nederlandse economie is sterk verweven met die van andere Westeuropese landen,die vrijwel alle in 1971vertragingen
in devolumegroei laten zienzonder dàt de hogeinflatievoet neiging tot afzwakking vertoont. In West-Duitsland, onze grootste
handelspartner, is dit heel uitgesproken het geval (tabel 1.1.2).
TABEL 1.1.2
Mutaties van het bruto nationaal produkt van enkelft geïndustrialiseerde landen
Bruto nat.prod.
in 1970
(mrd. US $)
1. Nederland

31,28

2. België

25,88

3. West-Duitsland

186,20

4. Frankrijk 1)

148,22

5. Italie 1)

92,85

6. EEG

485,43

7. Ver. Koninkrijk 1)

119,85

8. Ver. Staten

993,30

Mutaties in % t.o.v. voorafgaand
jaar (v =volume; p = prijs)
1969
1970
1971
1972 2)
v 5,5
P 5,5
V 6,5
p 3,9

6
4,7
6,1
5,1

5
6,5

2,5
7,5

3,7
5

3

8,1
p 3,4
V 7,7
p 7,9
V 5,9
p 4,2
V 7,3
p 5,1

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

3,5
6,7

2
5

5,5
5,5

5
5,2
2,2
5,2

5,6
6,3

3,7
6,1

3,5

V 2,2
p 5,0
V 2,8
p 4,8

2,2
7,7
-0,7
5,5

1,5
8,5
3
4,7

5
7
6
3,7

V

1) Volume- en prijsmutaties voor bruto binnenlands produkt.
2) De prijsverwachtingen hebben - met uitzondering voor Nederland op het Ie halfjaar.
Bron: OESO.
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0,5
5,7

betrekking

Het verschijnsel van de aanhoudende prijsstijgingen in de
afgelopen jaren kan niet los worden gezien van de onzekerheid
omtrent de internationale valutaverhoudingen. Het ruime aanbod van dollars, samenhangend met het structurele tekort op
de betalingsbalans van de USA, verhoogde de liquiditeiten in
West-Europa en werkte daar de groei van de bestedingen in de
hand. Nationale monetaire maatregelen ter beteugeling van de
hoogconjunctuur hadden niet het gewenste effect zolang deze
toestroming van dollars aanhield. Het besluit van West-Duitsland in mei 1971 om de koersvorming van zijn munt vrij te laten - welk besluit Nederland volgde - beoogde mede aan deze
externe bestedingsinjectie een einde te maken.
Het USA-besluit van 15 augustus tot opschorting van de convertibiliteit van dollars in goud leidde ertoe dat vele andere
valuta's "zwevend" werden. Sindsdien bleek hoe sterk de dollar
in de officiële pariteiten was overgewaardeerd. In december
was de koers van de gulden ten opzichte van de dollar met omstreeks 10% gestegen; die van de DMmet circa 12,5%. Het akkoord dat de tien rijke landen aan het einde van het jaar in
Washington bereikten, behelst afspraken tot handhaving van
nieuwe wisselkoersen die in grote lijnen overeenstemmen met
de prijsverhoudingen die in de "zwevende" markt waren gegroeid. Voor Nederland komt de afspraak neer op een (officieuze) revaluatie van de gulden ten opzichte van het goud met
2,76%. West-Duitsland zal de DM revalueren met 4,61%. Ten
opzichte van de gedevalueerde dollar stijgt de gulden met
11,65% in waarde. De koers van de Franse franc blijft ten opzichte van het goud ongewijzigd.
Binnen de EEG hebben de muntpariteiten dus opnieuw een
herziening ondergaan; de derde maal in een periode van twee
en een half jaar. Deuiteenlopende economische ontwikkelingen
in de lidstaten, waarvan deze pariteitswijzigingen de uitdrukking zijn, frustreren niet alleen de normale functionering van
de gemeenschappelijke landbouwmarkt, maar voeden ook - met
name in Westduitse landbouwkringen - de opinie dat binnen een
in economisch opzicht zo divergerende EEG de lidstaten weer
een grotere autonomie behoeven met betrekking tot het nationale prijsniveau van landbouwprodukten. Indien hieraan wordt
toegegeven, zou dat een stap terug betekenen in de met moeite
bereikte integratie van de landbouwmarkt. Zolang men er echter niet in slaagt de economische en monetaire politiek binnen
de EEG voldoende te harmoniseren, zal dit gevaar latent aanwezig blijven.
Vooruitzichten voor 1972
De in Washington overeengekomen wisselkoersherzieningen
betekenen, bij ongewijzigde handelsstromen, een beperkte ruilvoetverbetering voor de Nederlandse handelsbalans: voor het
prijspeil van de goedereninvoer is het gewogen effect een(kostendaling van 3,5%,voor de goederenuitvoer een (opbrengstdaling van 2,5%. De invloed op het volume van de Nederlandse
in- en uitvoer als gevolg van de reactie op de gewijzigde concurrentiepositie in het internationale ruilverkeer, is onzeker11

der. Veel hangt af vande wijze waarop de Westduitseeconomie
zal reageren.
In het algemeen voorziet men voor het jaar 1972 een verdere teruggang van de conjunctuur. In Nederland zal de groei van
de reële produktie vertragen tot 2,5%. Inverband hiermee zal
de werkloosheid verder toenemen. Ultimo 1971 lag de arbeidsreserve reeds 38000 personen hoger dan een jaar tevoren.
Vooral de werkgelegenheid in het Noorden is van oudsher bijzonder conjunctuurgevoelig; het werkloosheidspercentage lag
hier indecember 1971 op6,1%tegen 3,2%voor het geheleland.
Ondanks deze stagnatie moet voor 1972 rekening wordengehouden met een stijging van het algemeen prijspeil inde orde
van grootte van7%.
Landbouw en inflatie
Wat het volume van zijn totale afzetmogelijkheden betreft is
delandbouw inde rijkelanden betrekkelijk weiniggevoeligvoor
de conjunctureleups anddowns rond de trend van de economische groei. Veel gevoeliger is de agrarische bedrijfstak echter, zowel aan de afzet- als aan de kostenzijde, voor de bewegingen van het algemeen prijspeil. Inde loop van de jaren z e s Grafiek 1 1.1
Ontwikkeling van het algemeen prijspeil in Nederland en van het niveau der
richtprijzen (1965/66=100)

140r-

a - prijsindex nationaal inkomen
b -niveau der richtprijzen 1)

130 |-

e - producentenprijzen voor de richtprijsprodukten 2)

120 .

110 -

100 -

1 65/66
•

•
66/67

I
67/68

1
68/69

1
69/70

1
70/71

1_
71/72

1) Gewogen gemiddelde van de richtprijzen (c.q. oriëntatieprijzen) van granen,
suiker, melk. rundvlees, kalfsvlees en fabrieksaardappelen.
2) Door de producenten gemiddeld ontvangen prijzen voor de in noot 1 vermelde
Produkten: het verschil in ontwikkeling tussen lijn b en lijn c hangt samen
met veranderingen in de marktsituatie (alsmede de invoering van de BTW in
1969) waardoor de producentenprijzen naar beneden of naar boven kunnen afwijken van het richtprijsniveau (in het basisjaar 1965/66 lag het nominale producentenprijspeil gemiddeld 6%hoger dan het niveau der richtprijzen).
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tig is de inflatie een hardnekkige begeleider gebleken van de
snelle economische expansie van onze westerse volkshuishoudingen. Inde recente conjuncturele hausse bereikte de prijsstijging een ongekende hoogte,die bovendien stand blijft houden
ook nude conjunctuur zijn top achter zich heeft. Indit inflatoire klimaat ondervindt de agrarische bedrijfstak een sterke
stijging van de produktiekosten. De marktpositie van de vele
aanbieders van land- en tuinbouwprodukten is evenwel zodanig,
datdoorberekening van deze kostenstijgingen aan de verbruikers buiten hun mogelijkheden ligt. Slechts voor de produkten
die onder de EEG-marktordening vallen, kan van overheidswege invloed opde producentenprijzen worden uitgeoefend. Hiervoor is een politieke beslissing nodig van de EEG-ministerraad. De besluitvorming opdit niveau is inde achterliggende
jaren echter sterk beïnvloed door de hoge budgettaire lasten
vande gemeenschappelijke markt- en prijspolitiek voor landbouwprodukten, samenhangend met de - geheel vande algemene conjunctuur losstaande - overschotten van bepaalde produkten (melk, tarwe en suiker) opde EEG-markt. Inverband met
deze situatie zijn de richtprijzen drie jaar lang goeddeels bevroren geweest (van 1968/69 tot en met 1970/71); eerst voor
1971/72 hebben deze prijzen weer een beperkte verhoging ondergaan. Indeze periode groeiden het algemene prijsniveau en
het richtprijspeil van landbouwprodukten sterk uiteen, ten ongunste van het laatste (grafiek 1.1.1).

Prijsvoorstellen 1972/73
Tegen dezeachtergrond is het begrijpelijk dat onderde boeren in de EEG ongerustheid en ontevredenheid groeiden, die
werden verwoord op massale protestbijeenkomsten in Bonn,
Brussel en ook in Arnhem in het voorjaar van 1971.
De kwetsbare positie van de landbouw in een inflatoire economie vond in beginsel erkenning in de prijsvoorstellen voor
1972/73 die de Europese Commissie in juni optafel legde. Deze voorstellen behelsden namelijk een globale calculatie vande
in de richtprijzen te compenseren kostenstijgingen, die zich
sinds 1968/69 hebben voorgedaan op bedrijven die in dat jaar
een arbeidsinkomen opleverden dat overeenkwam met hetlooninkomen buiten de landbouw. Infeite komt dit voorstel neer op
een indexatie van hetprijspeilvande marktordeningsprodukten,
waardoor het voortaan tegen uitholling door inflatie zou zijn
beschermd.
De bespreking van deze voorstellen, die uitmondden in een
verhoging van de prijzen voor 1972/73 metslechts 2à 3%, stelde de Raad uit in afwachting vande oplossing van de internationale valutacrisis, die immers ook de Europese R.E. - deg e meenschappelijke noemer van de EEG-landbouwprijzen - in de
onzekerheid betrok. Intussen kondigde de Commissie reeds aan
dat haar aanvankelijke voorstellen door nieuwe zullen worden
vervangen,die opeen hogerstijgingspercentage zullen uitlopen.
13

§ 2. E c o n o m i s c h e g r o e i en l a n d b o u w s t r u c t u u r
Dalend aandeel in nationaal inkomen
Hoewel in 1971de aandacht sterk gevangen werd gehouden
door de conjuncturele aspecten van de nationale en internationale economische ontwikkeling, blijft over een wat langere p e riode bezien de hoge groeivoet van het reële nationale inkomen
per hoofd kenmerkend voor de geïndustrialiseerde landen. Deze
ontwikkeling gaat gepaard met een relatieve daling van de bijdrage van de agrarische bedrijfstak tot het nationaal produkt.
Ook in Nederland treedt deze tendentie duidelijk op, zowel voor
de eigenlijke land- en tuinbouw als - zij het in wat mindere
mate - voor de economische bedrijvigheid in andere sectoren,
samenhangende met de agrarische produktie (tabel 1.2.1).
TABEL 1.2.1
Binnende Nederlandse economie verdiende inkomens in samenhang met de produktie en afzet van in Nederlandvoortgebrachte land- en tuinbouwprodukten; netto-toegevoegde waarde in % van het nationaal inkomen
1958
1963
1970 1)
% van het nat. inkomen
Netto-toegevoegde waarde van de
agrarische bedrijfstak
In andere bedrijfstakken geïnduceerde
netto-toegevoegde waarde
w.v. i.v.m. toelevering van grondstoffen en
diensten aan land- en tuinbouw
i.v.m. verwerking en distributie van
Nederlandse land- en tuinbouwproduktie

11,1

8.6

6,2

8,3

7,9

6,3

(1.7)

(1,6)

(1,4)

(6,6)

(6,3)

(4,9)

Totale netto-toegevoegde waarde binnen de
Nederlandse economie

19,3

16,5

12,5

Idem in miljoenen gids.
w.v. inkomen in land- en tuinbouw
inkomen buiten de land- en tuinbouw

5700
58%
42%

7100
52%
48%

11500
50%
50%

1) Raming.
Bron: Afgeleid uit CBS-gegevens.

Deze veranderingen in de economische structuur weerspiegelen de relatieve verschuivingen binnen het groeiende pakket
van gevraagde goederen en diensten als gevolg van de toeneming van het reële inkomen per hoofd. In het totale verbruik
daalt het procentuele aandeel van de eerste levensbehoeften,
waartoe in hetalgemeen ook deProdukten van land-en tuinbouw
behoren.
Dank zij de snelle technische ontwikkeling kan de per hoofd
beschikbare hoeveelheid goederen regelmatig toenemen. De
verschuivingen in de vraag die hiermee samenhangen, roepen
echter - via veranderingen in prijsverhoudingen van produkten
en produktiemiddelen - een voortdurende heroriëntering van
het produktieapparaat op. Dit complexe en dynamische proces
van economische ontwikkeling stelt de landbouw in de rijke landen voor bijzondere aanpassingsproblemen.
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Structurele veranderingen in de landbouw
In economisch minder ontwikkelde landen moet de nagestreefde welvaartsgroei in belangrijke mate steunen op de bijdrage die de relatief grote agrarische sector in dit opzicht kan
leveren. Bij het hoge welvaartsniveau in onze westerse wereld
is de rol van de landbouw in de economische expansie meer en
meer die van opgejaagde in plaats van gangmaker geworden.
De sterke relatieve prijsstijging van de produktiefactor arbeid
en de mede hierdoor geïnduceerde ontwikkeling van de landbouwtechniek, leiden tot een snelle toeneming van arbeidsvervangend kapitaalgebruik. Deze diepte-investeringen kunnen
veelal pas met profijt worden toegepast wanneer een eenheid
technisch.goed geoutilleerde arbeid metmeer grond en/of meer
vee kan worden gecombineerd. In dit streven naar schaalvergroting onderscheidt de agrarische bedrijfstak zich niet van andere takken van bedrijvigheid. Het bijzondere ligt echterhierin,
dat de hoeveelheid cultuurgrond beperkt is en de opnamecapaciteit van de markt van vele landbouwprodukten maar langzaam
groeit. Dientengevolge vereist de noodzakelijke hergroepering
van de produktiefactoren in de landbouw, opgeroepen door de
snelle economische groei, een vermindering van de agrarische
beroepsbevolking. Deze zal in de komende jaren in overwegende mate moeten worden bereikt door een daling van het aantal
bedrijfsnoofden. Het tempo van de bedrijfsopheffing is dan ook
in belangrijke mate beslissend voor de snelheid van het schaalvergrotingsproces in de landbouw.
Daling beroepsbevolking en aantal bedrijven
Mede gestimuleerd doorlandbouwpolitieke maatregelen heeft
in Nederland de vermindering van het aantal landbouwondernemingen in de afgelopen jaren reeds een omvang van betekenis
aangenomen. Er is bovendien een duidelijke versnelling in r e cente jaren opgetreden. Tussen 1 mei 1969 en 1 mei 1971 daalde het aantal agrarische bedrijven met 3,5 â 4%per jaar.
De vermindering van het aantal agrarische arbeidskrachten
beweegt zich in de laatste jaren rond 4,5%per jaar. Deze daling is de resultante van een groter aantal uittredenden dan toetredenden. Een deel van de personen die de landbouw verlaten,
gaat over naar een niet-agrarisch beroep. In de periode 19651970 beliep hun aantal gemiddeld 7 000 per jaar, in hoofdzaak
bestaande uit meewerkende zoons en werknemers. Laatstgenoemde groep, gekenmerkt door een relatief jonge leeftijdsopbouw, vertoont een opmerkelijke beroepsmobiliteit. Vele jonge
landarbeiders zijn - na enige jaren in de agrarische sectorgewerkt te hebben - genoodzaakt alsnog om te schakelen op een
niet-agrarisch beroep.
De omvang van de beroepsverandering is mede afhankelijk
van dewerkgelegenheidssituatie buiten de land- en tuinbouw.De
verwachte toeneming van de werkloosheid, met name in het
noorden, zal daaromwaarschijnlijk hetafvloeiingstempo in 1972
enigszins vertragen.
Voor de niet-agrarische sectoren betekentde inkrimpingvan
de landbouwberoepsbevolkingjdat het aantal arbeidsplaatsen
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sneller moet toenemen dande groeivan de totale beroepsbevolking. Inde periode 1960-1970 was 1 opde 4à 5nieuwe arbeidsplaatsen buiten de landbouw nodig in verband met de daling van
de werkgelegenheid in de agrarische sector; in het noorden
gold zelfs een verhouding van 1 op2 (tabel 1.2.2).
TABEL1.2.2
Toe- resp. afneming vanhet aantal arbeidsplaatsen (inmanjaren) in nlet-agrarische resp. agrarische bedrijven in deperiode 1960-1970;naar regio
Mutatie in aantal arbeidsplaatsen (in 1000manjaren)
niet-agr.
bedr. in landbedrijven
entuinbouw
(1)
Noorden
Oosten
Zuiden
Westen
Nederland
Bron: C B Sen

(2)

(2)in%van(1)

+71
+102
+282
+113

-34
-28
-37
-33

48
27
13
29

+568

-132

23

CPB.

Produktiviteit en rentabiliteit
Onder invloed vandeze structuurveranderingen stijgt de arbeidsproduktiviteit inde Nederlandse agrarische bedrijfstak
snel. Gemiddeldvoor de periode 1960-1970 groeide de nettoproduktle 1) per man met 5,5% per jaar. Ditcijfer lag boven
de arbeidsproduktiviteitsstijging van alle bedrijven (4,5%) in
die periode.
"
* Vangenoemde 5,5%voor de land- en tuinbouw is ongeveer
3.5%toe te schrijven aande vermindering vande arbeidslnput.
De resterende £2^is de gemiddelde groei van het totale volume
vande netto-produktie 1) als gevolg van verhoging der ha-opbrengsten van gewassen, intensivering van het bouwplan, vergroting van ae veestapel en de stijging van de produktie per
dier, ueze produktiestijging is gepaard gegaan met enmogelijk
gemaakt door een toenemend gebruik van produktiemiddelen
die van andere sectoren van de economie worden betrokken.
Dat ondanks deze gunstige ontwikkeling van deproduktiviteit
de rentabilitéitspositie vande agrarische bedrijven in het gedrang komt en de speciale zorg van landbouwpolitieke maatregelen behoeft, is te wijten aan de in het algemeen ongunstige
ontwikkeling opde markten van vele landbouwprodukten. De
groei van de algemene welvaart die de landbouw enerzijds
dwingt tot verhoging van de produktiviteit door toepassing van
arbeidsbesparende en opbrengstverhogende technieken, leidt
anderzijds slechts tot een beperkte en afnemende groei vande
totale vraag naar agrarische Produkten. In alle geïndustrialiseerde landenwordtdeagrarischebedrijfstak metdit probleem
geconfronteerd. Het openbaart zich o.m. in een druk opde
prijzen van de produkten, ook al streven vele overhedenernaar
via märktordeningsmaatregelen de eigen producenten zoveel
mogelijk tegen deze ontwikkeling te beschermen.
1) Bruto-toegevoegde waarde tegen constante prijzen.
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Communautair structuurbeleid
Mede in verband met deze marktproblemen groeit de overtuiging dat de landbouwprijspolitiek dient te worden gecompleteerd met een krachtig structuurbeleid, dat met name de bedrijfsopheffing en de schaalvergroting tracht te stimuleren en
te begeleiden. Nederland is deze weg reeds jaren geleden ingeslagen. In het verband van de EEG heeft de Europese Commissie in december 1968 via haar bekende "Memorandum inzake
de landbouwhervorming" de discussie over gemeenschappelijke structuurmaatregelen op gang gebracht. Naar aanleidingvan
de gedachtenvorming rond dit Memorandum heeft zij nadien
nadere voorstellen geformuleerd. In maart 1971 deed de Raad
in de vorm van een resolutie principe-uitspraken over de inhoud van een communautair beleid ten aanzien van o.a. de bevordering van de bedrijfsbeëindiging en van de modernisering
van z.g. ontwikkelingsbedrijven. Deze resolutie heeft de Commissie nader uitgewerkt in ontwerp-richtlijnen, die de Raad in
juni zijn aangeboden. Het ziet ernaar uit dat de Raad pas in de
loop van 1972 tot besluiten zal komen.
Aanvaarding van de ontwerp-richtlijnen zou voor het tot
dusverre in Nederland gevoerde ontwikkelings- en saneringsbeleid onder meer betekenen, dat aan het bestaande instrumentarium rentesubsidies voor investeringen op bepaalde categorieën bedrijven worden toegevoegd. Andere lidstaten passen in
hun nationale beleid reeds lang en opgrote schaal rentesubsidies toe. Hoe men ook over dit middel moge denken, harmonisatie en breideling van zijn toepassing in de zes lidstaten zijn
in elk geval een bijdrage in positieve zin tot de doeleinden van
de landbouwintegratie binnen de EEG.
In algemene zin kan een gemeenschappelijk structuurbeleid
overeenkomstig de beginselen van de Raadsresolutie een belangrijke stimulans zijn voor het schaalvergrotingsproces in
de landbouw van de EEG.
Landbouw, economische groei en milieu
Bij de overgang van de jaren zestig naar de jaren zeventig
is de schaarste van de factor natuur - het complex van lucht,
water, landschap,natuurlijke grondstoffen - in onze economisch
welvarende samenleving door schade en schande in de algemene aandacht gekomen. De kwade nevenverschijnselen voor het
leefmilieu van de gezamenlijke drang om over steeds meer
goederen te beschikken maken ons bewust dat de toeneming van
de produktie per hoofd geen "groei" mag heten voor zover zij
steunt op roofbouw op de natuur.
In twee, tegengestelde opzichten is in dit verband de landbouw in het geding. In negatieve zin, voor zover door het g e bruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en brandstoffen en
door de produktie en afvoer van mest de agrarische voortbrenging bijdraagt tot de verontreiniging van oppervlaktewater en
lucht. Het landbouwtechnisch onderzoek is reeds druk bezig
mogelijkheden tot vermijding van deze milieuschade te zoeken.
Ook de vervanging van stookolie door aardgas in de glastuin17

bouw is een voorbeeld van tegenactie. Intussen zullen deze met
het oog op de zuiverheid van het milieu te treffen maatregelen,
indien deze voor rekening moeten komen van de producenten,
de voortbrengingskosten verhogen en daardoor de positie van
de Nederlandse land- en tuinbouw nadelig beïnvloeden ten opzichte van concurrenten in landen waar de milieufactor (nog)
niet zo sterk in het minimum verkeert.
Tegenover deze debetpost op de milieubalans staat de functie die de landbouw vervult als beheerder van het overgrote
deel van de groene ruimte, die in dichtbevolkt Nederland van
toenemend belang wordt voor de recreatie, de beleving van
"buiten zijn", de separatie van de bewoningsagglomeratiese.d.
Zonder dit beheer door de landbouw (zorg voor de waterbeheersing, instandhouding van ontsluitingswegen, "open houden"
van het landschap) zou de gemeenschap zich heel wat offers
moeten getroosten om deze oppervlakte aan bedoelde algemene
belangen te doen beantwoorden. Deze functie van de landbouw
zal relatief steeds zwaarder gaan wegen in verhouding tot zijn,
historisch gezien, primaire taak: de voortbrenging van plantaardige en dierlijke produkten. Deze geleidelijke accentverschuiving in de maatschappelijke betekenis van het agrarisch
grondgebruik roept de vraag op hoe in onze markteconomie de
landbouw zodanig belanghebbend kan worden gemaakt bij deze
collectieve baten, dat zijn activiteiten mede op dit algemeen
belang zullen zijn gericht. In feite gaat het hier om de tegenhanger van het uitgangspunt bij de milieuvervuiling, dat hij die
verontreinigt ook moet betalen. Een bevredigende oplossingvan
dit vraagstuk is een voorwaarde voor de realisering van landinrichtingsplannen, waarin getracht wordt de belangenvan landbouw, recreatie, landschapsbescherming en natuurbehoud met
elkaar in harmonie te brengen en te houden.
§ 3. P r o d u k t i e en a f z e t v a n l a n d - en t u i n b o u w produkten
Binnenlands verbruik van agrarische produkten
De uitgaven voor voedings- en genotmiddelen stijgen nogvan
jaar op jaar, zij het duidelijk minder dan de totale particuliere
TABEL 1.3.1
Volume-ontwikkeling van de bestedingen per hoofd voor voedings- en genotmiddelen en het verbruik per hoofd van land- en tuinbouwprodukten
Volume--mutaties 1 L.o.v, voorafgaand jaar
gem.
(in %)
19641968
1969
1970
1971
1970
Particuliere consumptie
Bestedingen aan voedings- en
genotmiddelen
Verbruik land- en tuinbouwprodukten 1)
Verbruik in cal. per dag

4,5

5

3,5

6

3,5

1,5

1

0.5

4

2,5

1,1
0,3

0.6

1,8

1,6

1,2
0,1
1) Binnenlandsverbruikvoorniet-agrarischedoeleinden van land- en tuinbouwprodukten (excl. sierteeltprodukten, plantaardigeoliënenvetten,rijst enkoffie, thee
en cacao), gewaardeerd tegen constante producentenprijzen.
Diverse bronnen.
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0,2

consumptie (tabel 1.3.1). Deze toeneming is voor een deel toe
te schrijven aan de bevolkingsgroei die ruim 1%per jaar beloopt. De volumestijging van de bestedingen aan voedings- en
genotmiddelen per hoofd gaat nauwelijks gepaard met een toeneming van het calorieverbruik per hoofd. Zij moet dus het gevolg zijn van veranderingen in het verbruikspakket waarbij onder invloed van inkomensgroei en wijziging van gebruiksgewoonten - goedkopere Produkten door duurdere worden vervangen.
Vanuit het gezichtspunt van de landbouw is het van belang deze
verschuivingen binnen het menu te onderscheiden in:
a. verschuivingen in de richting van produkten die een relatief
groter beslag leggen op in de landbouw zelf aangewendeproduktiemiddelen (b.v. de stijging van het relatieve aandeel
van vlees in het verbruik);
b. toeneming van de vraag naar "diensten" en "voorbewerking"
in het voedingsmiddelenpakket (b.v. kleinverpakking, diepvries), waardoor de waarde-toevoeging nà de boerderij (been verwerking, distributie) stijgt.
De sub a. genoemde component komt tot uitdrukking in de volumestijging van het verbruik per hoofd van agrarische produkten, gewaardeerd tegen (constante) prijzen-af-boerderij. Het
verschil tussen deze ontwikkeling en de volumetoeneming van
de bestedingen voor voedings- en genotmiddelen is een aanwijzing voor de invloed van de sub b. vermelde component (zie tabel 1.3.1).
Door deze wijzigingen in het verbruikspatroon groeit de betekenis van de voedingsmiddelenindustrie voor de afzet van
agrarische produkten. Dit komt totuitdrukking in de samenstelling van het totale inkomen dat in de Nederlandse economie
wordt gevormd in samenhang met produktie, verwerking en afzet van in het binnenland voortgebrachte land- en tuinbouwprodukten. Het aandeel van de agrarische bedrijfstak in dit inkomen daalde in de periode van 1958 tot 1970van 58%naar ca.50%
(zie tabel 1.2.1).
De jaarlijkse mutaties in hetverbruik vanlandbouwprodukten
en van voedings- en genotmiddelen schommelen nogal. Deze
schommelingen hangen ten dele samen met de versnellingen en
vertragingen in de groei van het reële inkomen en met prijsveranderingen van de desbetreffende (groepen van) produkten.
Statistische onzuiverheden spelen overigens ook een niet te
verwaarlozen rol, zeker in de van jaar op jaar gemeten veranderingen.
In verband met de daling van de reële inkomensgroei lijkt
voor 1971/72 een wat minder grote stijging van het verbruik
van agrarische produkten dan in 1970/71 te verwachten.
Ontwikkeling van de agrarische produktie
Ondanks de zeergeleidelijke teruggang vanhet cultuurgrondareaal neemt de produktie van land- en tuinbouw nog steeds toe
met een gemiddelde groeivoet die duidelijk hoger ligt dan die
van het binnenlands verbruik van agrarische produkten (tabel 1.3.2). In het produktiejaar 1970/71 steeg de totale produk19

tie zelfs met 7%. Voor 1971/72 zal dit percentage naar v e r wachting in de buurt van 3%liggen.Hoewel oogstschommelingen
als gevolg van de van jaar op jaar wisselende groeiomstandigheden mede de oorzaak zijn van de vrij grote fluctuaties in de
jaarlijkse volumemutaties, zijn deze toch in hoofdzaak te wijten aan de relatief grote veranderingen die optreden in degroei
van de typische niet-grond-gebonden veredelingstakken (varkens-, pluimvee- en kalfsvlees, eieren). De sterke stijging van
de totale produktie in 1970/71 moet vooral toegeschreven worden aan deze takken van produktie.
TABEL 1.3.2
Ontwikkeling van het volume van de totale produktie van land- en tuinbouwprodukten 1)
Volume-mutaties t.o.v. voorafgaand %-aandeel
jaar (in %)
in totale
gem.
prod,waarde
1964/65- 68/69 69/70 70/71 71/72 in 1970/71
1970/71
(voorl.)
Akkerbouwprodukten
-1,0
-4,6 -0,3 -4,4
Melk
2,6
0,4
3,4
4,0
Rund- en kalfsvlees
6,9
-0,5
9,7 10,4
Varkensvlees
8,3
2,5 18,0
7,1
Pluimveevlees
14,7
8,0 12,6 18,2
Eieren
-0,6
12,2 10,0 -8,0
Groenten
5,1
-1,6
5,8
8,0
Fruit
-3,7
5,8
4,2
-1,1
(Overige Produkten)
Totale produktie
4,1
1,3
4,7
7,2
Totale produktie met
niet-agrar. bestemming 2)
4,6
2,2
3,8
8,2
Niet-agrarisch verbruik
2,3
2,9 -0,3
2,4
1) Excl. sierteeltprodukten en oliehoudende zaden
2) Totale produktie minus de hoeveelhedendie direct of indirect
voederindustrie) een bestemming in de landbouw kreg
en.

7
2
-2
7
4
-4
-2
5
3

14
27
15
18,5
6
3
10,5
2,5
(3,5)
100

4
2
(bijv viademeng-

De akkerbouwproduktie vertoont eer itrendmatige daling, die
vooral een gevolg is van het inkrimpende areaal. Overigens is
in 1971/72 de akkerbouwproduktie hoger dan in het voorafgaande jaar dank zij gunstige groeiomstandigheden.
De produktie is sterkgespecialiseerd in derichting van Produkten die relatief weinig beslag leggen op de schaarse factor
grond (intensieve tuinbouw, intensieve rundveehouderij, varkens en pluimvee). Van deze Produkten wordt een relatief groot
deel geëxporteerd. Daar staat een omvangrijke invoer van "bodemintensieve" produkten tegenover, met name van broodgraan
en veevoedergrondstoffen. De zelfvoorzieningsgraad van e e r s t genoemde groep produkten is in recente jaren verder gestegen;
die van laatstgenoemde categorie daalde.
In- en uitypjer van landbouwprodukten en voedingsmiddelen
De Nederlandse land- en tuinbouw en de daarop geënte voedingsmiddelenindustrie zijn sterk gericht op de afzet in het
buitenland. In 1967 (van latere jaren is dit gegeven nog niet beschikbaar) bedroeg de netto-toegevoegde waarde, die door de
economische activiteiten van deze sectoren in de Nederlandse
economie werd gecreëerd, in totaal f. 11,7 miljard, waarvan
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niet minder dan f. 4,6 miljard (ca. 40%) in de vorm van deviezen (het waardeverschil tussen de uitvoer en de ingevoerde
grond- en hulpstoffen die in de produktie voor de export zijn
verbruikt). Voor het externe evenwicht van onze volkshuishouding, die o.a. voor industriële grond- en hulpstoffen sterk op
invoer is aangewezen, zijn landbouw en voedingsmiddelenindustrie dus van grote betekenis.
De voorziening van de rijk gevarieerde binnenlandse behoefte aan onbewerkte en bewerkte plantaardige en dierlijke Produkten is - mede als gevolg van de specialisatie van de Nederlandse landbouw en voedingsmiddelenindustrie op de export voor een belangrijk deel afhankelijk van aanvoeren uit het buitenland. De waarde van deze invoer weegt echter lang niet op
tegen de uitvoerwaarde van landbouwprodukten en voedingsmiddelen. De "agrarische handelsbalans" sloot in 1970 met een positief saldo van circa f. 3 miljard. In 1971 zal dit saldo naar
verwachting in de buurt van f. 3.5 miliard liegen /tabel T 3 3)
TABEL 1.3.3
Invoer en uitvoer van alle goederen en van agrarische Produkten 1)
Waarde in
%-mutaties t.o.v. voorafgaand
jaar
1970
volume
prijs
(mrd.gld.)
1970 19712) 1970 19712)
voorl.
voorl.
Alle goederen:
uitvoer
invoer
saldo
Agrarische Produkten 1):
uitvoer
invoer

42,6
48.5

13
15

13
7

4
6

2
6,5

13,5
5,5

5,5
4

3,5
7

4
5

-5,9
11,9
8,8
-3.1

saldo
tabel begrepen : alle onbewerkte of be1) Onder agrarische Produkten zijn in deze
werkte plantaardige en dierlijke Produkten, waaronder ook de niet-eetbare z o als sierteeltprodukten. hout en textielvezels.
2) Devoorlopige cijfers voor 1971 zijn gebaseerd op de veranderingen die in de
eerste 9 maanden zijn opgetreden t.o.v. de overeenkomstige periode in 1970.
Bron: CBS.

Volgens de voorlopige cijfers is de groei van de In- en uitvoer van agrarische produkten in 1971 minder groot geweest
dan in 1970. Met name is het volume van de uitvoer aanzienlijk
minder toegenomen,, hetgeen in belangrijke mate veroorzaakt is
door een opmerkelijke vertraging in de exportgroei van veehouderijprodukten na de uitzonderlijk grote stijging in 1970.
Deuitvoerprijzen stegen gemiddeld met naar schatting 4%, ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar. Het invoerprijspeil steeg ook verder (raming 5%), maar iets minder dan in
1970. Omtrent het effect van de veranderingen in de valutaverhoudingen opde in- en uitvoer in 1971 is weinig met zekerheid
te zeggen. Waarschijnlijk is deze invloed slechts van beperkte
omvang geweest.
De agrarische handel met andere EEG-landen is in de loop
der jaren sterk geïntensiveerd. In 1970beliep het aandeel van
deze landen in de exportwaarde 69%; in 1963 lag dit percentage
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nog maar op 54. In de jaren 1968 tot en met 1971 groeide de
agrarische export naar andere EEG-landen gemiddeld met 17%
per jaar, naar derde landen met 7,5%. Voor de invoer zijn de
overeenkomstige percentages resp. 18 en 9,5.
Ontwikkeling van de producentenprijzen
In de periode 1964-1971 zijn de prijzen die de agrarische
producenten voor hun produkten hebbengekregengemiddeld met
circa 2%per jaar gestegen. De landbouwsector is dus maar in
geringe mate verantwoordelijk voor de stijging van de prijzen
van voedings- en genotmiddelen, die in deze jaren gemiddeld
ruim 4%per jaar bedroeg. Het duurder worden van de "eerste
levensbehoeften" moet vooral toegeschreven worden aan kostenstijgingen in de schakels van de produktiekolom volgend op
[de landbouw (grafiek 1.3.1).
Grafiek1.3.1
Ontwikkeling sinds 1964vanhet prijspeil der gezinsconsumptie (a),de
consumentenprijzen vanvoedings- engenotmiddelen (b)ende producentenprijzen vanland- entuinbouwprodukten (c);indexcijfers (1964= 100)

1964 '65 '66 '67 '68
De prijzen van landbouwprodukten zijn overigens sterk aan
schommelingen onderhevig, ondanks het feit dat voor eenaantal
belangrijke produkten een markt- en prijspolitiek wordt gevoerd. Voor de akkerbouwsector slaan b.v. de grote ups and
downs in de aardappelprijzen sterk door in de ontwikkeling van
het gemiddelde producentenprijspeil in deze sector. De jaren
1970/71 en 1971/72 zijn in dit opzicht zeer teleurstellend, ditin
tegenstelling tot het goede prijsjaar 1969/70.
De melkveehouders beleven, na de drie magere jaren waarin
de richtprijs voor de melk was bevroren, in 1971/72 een veel
beter klimaat voor hun afzet, dank zij de verrassende ommekeer indewereldzuivelsituatie.Ookprofiteren zijvaneen stijging
van de rundvleesprijzen.
Voor de varkenshouderij is 1971 het jaar waarin de prijzen
na een dal in 1970weer zijn aangetrokken. In de pluimveemesterij bewegen de prijzen zich nog steeds op een laag niveau.
Van de tuinbouw, met zijn grote verscheidenheid aan produkten, is het prijzenbeeld moeilijk globaal te schetsen. Voor de
belangrijke glasprodukten tomaten, komkommers en sla wa22

ren de prijzen in het jaar 1971 dooreengenomen iets hoger dan
1970. De prijzen van hard fruit staan nog steeds onderde zware
druk van de overproduktie in de EEG, hoewel het jaâr 1971/72
tot dusverre iets vriendelijker lijkt dan de voorgaande jaren.
De producentenprijzen in de landbouw (excl. tuinbouw) zullen
in 1971/72 gemiddeld 'yr5% boven die van het slechte jaar
1970/71 liggen.
Prijzen van aangekochte produktiemiddelen
De agrarische sector is niet alleen erg gevoelig voor de
prijsontwikkeling van de voortgebrachte produkten, maar ook
voor die van de goederen en diensten die hij betrekt van andere
bedrijven in binnen- en buitenland. Ruim de helft van de p r o duktiekosten van land- en tuinbouw bestaat uit deze uitgavenpost, de z.g. non-factorkosten. Voor de landbouw in enge zin
(dus excl. tuinbouw) is het aandeel van deze kostencategorie
(waarin de post veevoer domineert) in de totale kosten in 1970/
71 circa 65%.De prijzen van deze aangekochte grondstoffen en
diensten stegen in de jaren 1970/71 en 1971/72 met resp.5 en
0,5%.Zij bleven hiermee gemiddeld beneden de algemene prijsstijging in onze economie, maarbrachten met name inl970/71,
waarin de producentenprijzen zelfs daalden, een ernstige ruilvoetverslechtering voor de landbouwsector teweeg.
Produktiviteitsstijging
De hoeveelheidsveranderingen in de opbrengst/kosten-relatie in de landbouw zijn onderhevig aan relatief grote jaarlijkse
schommelingen. Gemiddelde gegevens over eenaantal jarengeven daarom een beter beeld van de produktiviteitsstijging dan
een incidentele mutatie van het ene jaar op het andere.
Gemiddeld voor de vierjarige periode 1968/69 tot en met
1971/72 steeg in de landbouwsector (excl. tuinbouw)de arbeidsproduktiviteit - dat is het volume va» de netto-produktie 1)per
eenheid arbeid - met ruim 6%per jaar. De totale produktie
steeg qua volume in verhouding tot het volume van de totale
kosten (de z.g. bruto-produktiviteit) in dezeperiode metgemiddeld 1,5% per jaar. De voortbrengingskosten van een eenheid
landbouwprodukt zouden dus jaarlijks met dit percentage zijn
gedaald, indien er in deze jaren geen prijsveranderingen waren
opgetreden voor de produktiemiddelen.
Uit dezekengetallen voordeproduktiviteitsontwikkeling blijkt
opnieuw de dynamiek in de landbouw.
§ 4 . I n k o m e n s v o r m i n g en f i n a n c i ë l e p o s i t i e
Inkomenspositie van de landbouw 2) in 1970/71 en 1971/72
De beloning die de in de landbouw werkzame produktiefactoren - arbeid, grond en andere kapitaalgoederen - ontvangen, is
de resultante van de in de voorgaandeparagrafen vermelde fac1) Hier gedefinieerd als netto-toegevoegde waarde tegen constante prijzen.
2) Exclusief tuinbouw.
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toren, die hun invloed doen gelden zowel aan de opbrengst- als
aan de kostenzijde van de produktie. De macro-economische
resultatenrekening voor de landbouwsector - voor de tuinbouw
is een soortgelijk overzicht nog niet samen te stellen - geeft
een samenvattend beeld van het effect van al deze externe en
interne invloeden op het agrarisch inkomen (de netto-toegevoegde waarde) (tabel 1.4.1).
T A B E L 1.4.1
Resultatenrekening voor de landbouwsector (excl. tuinbouw) 1 9 7 0 / 7 1 en 1 9 7 1 / 7 2

Opbrengsten 2)

Waarde
gld.
70/71
voorl.

in min.
1)
71/72
raming

%-mutaties t.o.v. voorafgaand j a a r
prijs
volume
69/ 70/ 71/
69/ 70/ 71/
70
71
72
70
71
72

10275

11025

5

-4,5

3.5

3,5

6

3,5

Nonfactorkosten 2)

7 000

7 350

3,5

5

0.5

4,5

8

4

N e t t o - t o e g e v o e g d e waarde
(agrarisch inkomen)
w.v. in %:
akkerbouw
rundveehouderij
varkenshouderij
pluimveehouderij

3275

3 675

7.5

-20

9.5

1.5

3.5

3

Factorkosten

4150

12

12

9

-2.5

-3

-3

(23)
(63)
(11)
( 3)

(19)
(65)
(14)
( 2)
4 400

1) Afgerond op f. 25 min.
2) Incl. interne leveringen.

De daling van de netto-toegevoegde waarde in 1970/71 en de
te verwachten stijging in 1971/72 zijn in hoofdzaak te verklaren
uit veranderingen van de prijzen van produkten en van non-factorkosten. Indien deze prijsveranderingen niet waren opgetreden sinds 1969/70, zou het agrarisch inkomen - blijkens de volumemutaties - in 1970/71 met 3,5% en in 1971/72 met 3%
zijn gestegen.
Voor een juiste beoordeling van het reële niveau van het
agrarisch inkomen, is het nodig de netto-toegevoegde waarde te
confronteren met de factorkosten, dat zijn de berekende beloningsaanspraken van de in de landbouw ingezette produktiefactoren. Ook deze factorkosten veranderen van jaar tot jaar onder invloed van volumemutaties en wijzigingen van de prijzen
waartegen arbeid, grond en kapitaal worden gewaardeerd. Het
volume van de factorinput daalt regelmatig als gevolg van de
vermindering van de hoeveelheid arbeid, die de volumestijging
van het geïnvesteerde vermogen meer dan compenseert. De
prijscomponent van de factorkosten is daarentegen in de afgelopen jaren sterk gestegen; hierin manifesteert zich met name
de - door algemene welvaartsstijging en inflatie bepaalde nominale stijging van het loonpeil.
Bij het aanleggen van de maatstaf der factorkosten blijkt de
toeneming van het agrarisch inkomen in1971/72met12,5% maar
een beperkte reële verbetering van het lage inkomensniveau
van de landbouw in 1970/71 te brengen. De factorkosten stijgen
namelijk met 6% en blijven voor circa f. 725 miljoen ongedekt door de netto-toegevoegde waarde. De inflatie roomt de
gunstige invloed van de verhoging van de producentenprijzen en
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van de toeneming van de produktiviteit weer voor een belangrijk deel af.
De netto-toegevoegde waarde is het totale inkomen van de
landbouw als sector van de nationale economie. Het is groter
dan de som van de inkomens van de landbouwondernemers.Een
deel van de beloningsaanspraken van de agrarische produktiefactoren (de factorkosten) is immers een uitgavenpost voor de
bedrijven, nl. de lonen van betaalde arbeidskrachten, de nettopacht voor gepacht land en de rente over geleend kapitaal. Wat
na deze uitgaven resteert is het inkomenvan de landbouwondernemers waaruit nog weer, door aftrek van een berekende vergoeding voor het eigen vermogen, het eigenlijke arbeidsinkomen wordt afgeleid. De verdeling van het totale ondernemersinkomen binnen de landbouw over het grote aantal bedrijven is
allerminst gelijkmatig. Tussen naar bedrijfstype te onderscheiden groepen van bedrijven bestaan belangrijke verschillen voor
wat betreft het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer
(tabel 1.4.2).
TABEL 1.4.2
Arbeidsinkomen van de ondernemer (in gld. per bedrijf) op akkerbouwbedrijven,
weidebedrijven en gemengde bedrijven (excl. kleinere bedrijven)
1968/69

1969/70

1970/71

1971/72
(voorl.)

Akkerbouwbedrijven op klei 1)

21800

45300

23400

24 000

Weidebedrijven

16850

15200

15200

20800

Gemengde bedrijven op zand:
- overwegend rundvee

13550

14100

8400

11750

- veel veredeling

18650

22 500

10700

15000

1) Gewogen gemiddelde.

Maar ook binnen deze of naar andere criteria (b.v. naar bedrijfsgrootte of regio) te vormen groepen is de spreiding van
het ondernemersinkomen bijzonder groot. De ondernemerskwaliteiten van het bedrijfshoofd blijken, naast toevallige omstandigheden, minstens zo belangrijk voor de hoogte van het inkomen te zijn als genoemde objectieve indelingscriteria. Grafiek 1.4.1geeft een beeld van de inkomensspreiding in 1969/70.
Voor het produktiejaar 1^72/73 is op dit moment - bij alle
onzekerheid over de omvang van de oogst en de ontwikkeling
van de prijzen - nog slechts een zeer globale voorcalculatie te
maken. Aannemende dat de produktiviteit zich trendmatig zal
ontwikkelen en veronderstellende dat de prijsstijgingen aan de
kostenzijde weinig lager zullen zijn dan in 1971/72, kan berekend worden dat de prijzen van akkerbouwprodukten gemiddeld
met ca. 3% en die van melk en rundvlees met gemiddeld ruim
5%moeten stijgen om een reële daling van het inkomen van de
producenten te voorkomen.
Rentabiliteit in de tuinbouw
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Grafiek 1.4.1
Procentuele verdeling van de landbouwbedrijven >5 ha naar klassen van
ondernemersinkomen 1) in 1969/70
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1) Inkomen dat de ondernemer uit het landbouwbedrijf verwerft als beloning voor
zijn eigen arbeid en zijn eigen vermogen.

tak omvat een groot aantal typen van bedrijven die een zeer g e varieerd pakket produkten voortbrengen. Een korte typeringvan
de economische resultaten in deze sector moet daarom beperkt
blijven tot enkele belangrijke takken van produktie (tabel 1.4.3).
TABEL 1.4.3
Gemiddelde bedrijfsuitkomsten (opbrengsten per f. 100,-kosten) vanglasgroenteglasbloemen-, bloembollen- en fruitteeltbedrijven in 1969, 1970 en 1971

1. Glasgroentebedrijven Z.-Holl. Glasdistr.
2.
3.
4.
5.
6.

Glasbloemenbedrijven Aalsmeer e.o.
Idem Zuid-Hollands Glasdistrict
Bloembollenbedrijven Bloembollenstreek
Idem op zavel (Noord-Holland)
Gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 1)

1971
(raming)

1969

1970

108
106
112

101
105
119

100-105
110-115

101
98

98
109

93-97
100-105

70

84

. 2)

96-98

1) Voor de jaren 1969/70 e.v.
2) Bij de grote onzekerheid t.a.v. de prijsvorming In de tweede helft van het v e r koopseizoen zijn de uitkomsten voor 1971/72 nog niet te ramen.
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De glasgroenteteelt, sterk geconcentreerd in het Zuidhollands Glasdistrict, was in 1970 duidelijk minder winstgevend
dan in 1969. De prijzen van de belangrijkste produkten bleven
nagenoeg gelijk, terwijl de kosten sterk stegen. Voor stooktomaten gold in 1971 een soortgelijke situatie; voor koude tomaten en voor komkommers stegen de prijzen echter meer dan de
produktiekosten. Dooreengenomen zal de glasgroenteteelt inhet
Z.H.G. in 1971 enige daling van de rentabiliteit laten zien.
De glasbloementeelt deed het in 1970 aanmerkelijk beter,
mede dank zij de groeiende afzetmogelijkheden voor deze produkten in binnen- en buitenland. Vooral in het Z.H.G. waren de
bedrijfsresultaten gunstig. De vervanging van groenten door
bloemen in dit gebied, die ook in 1971 voortging, is dan ook wel
begrijpelijk. Het jaar 1971 is iets minder gunstig geweest, o.a.
door een daling van de prijzen van chrysanten.
In de bloembollenteelt waren de resultaten in 1970 matig tot
redelijk. De prijsontwikkeling van bollen en ook van bolbloemen - die in het produktiepakket van een aantal bedrijven een
steeds grotere plaats gaan innemen - was in 1971 dooreengenomen onvoldoende om de kostenstijgingen te dekken.
De positie van de fruitteelt is nog steeds bijzonder ongunstig, ook al verwierf de ondernemer op het gespecialiseerde
bedrijf gemiddeld in 1970/71 voor het eerst sinds 1966/67weer
een positieve, zij het zeer lage beloning voor zijn arbeid. Als
de prijzen van appelen en peren in de loop van het seizoen zich
zouden ontwikkelen als het geval was in 1970/71, zou opnieuw
een lichte verbetering van de rentabiliteit mogen worden verwacht, al blijft de fruitteelt nog in hoge mate verliesgevend. Bij
de grote onzekerheid met betrekking tot de prijsvorming in
voorjaar 1972 is het thans echter nog te vroeg om over de bedrijfsuitkomsten in het lopende jaar zelfs maar een voorlopige
uitspraak te doen.
Inkomens, besparingen en financiering in de landbouw
De gangbare ondernemingsvorm in de landbouw is de persoonlijke, d.w.z. dat gezins- en bedrijfshuishouding niet van e l kaar gescheiden zijn en dat het privé-vermogen van het gezinshoofd tevens het risicodragend vermogen in de onderneming
vormt. Zowel gezin als bedrijf laat aanspraken gelden op het
inkomen dat de ondernemer verwerft.
Het totale inkomen uit het bedrijf ondervindt vanzelfsprekend sterk de gunst en ongunst van de bedrijfsexploitatie. Op
de landbouwbedrijven > 5 ha daalde dit inkomen van het goede
jaar 1969/70 op het slechte jaar 1970/71 - het laatste jaar
waarover (voorlopige) financieringsgegevens beschikbaar zijn met 15%,wat gemiddeld per bedrijf een inkomensdaling van
f. 3000,-betekende (tabel 1.4.4). Deze daling werd ten dele g e compenseerd door een stijging van het gezinsinkomen uit bronnen buiten het bedrijf.
De gezinsuitgaven stegen in de jaren 1968/69 tot en met
1970/71 met gemiddeld ruim 7%per jaar, tegenover een toeneming van de nominale consumptieve bestedingen per hoofd in
ons land van ruim 10%per jaar in diezelfde periode. De privé27

TABEL 1.4.4
Inkomen en bestedingen op landbouwbedrijven > 5 ha in1968/69,1969/70en 1970/71;
gemiddeld per bedrijf; in gld.
1968/69

J69/70

1970/71

(voorl.)
Inkomen;

1. Inkomen uit bedrijf 1)
2. Inkomen buiten bedrijf
3. Totaal gezinsinkomen (1 + 2)
4. Betaalde belastingen 2)
5. Besteedbaar inkomen (3 - 4)

19700
2900
22600
3200
19400

22600
2800
25400
3400
22000

19600
3800
23400
4400
19000

13600
8400

14800
4200

Bestedingen:
6. Gezinsuitgaven
12900
7. Besparingen (5 - 6)
6500
34%
8. Spaarquote (7 in %van 5)
1600
9. Overige vermogensmutaties 3)
3200
10. Afschrijvingen
2500
11. Leningen minus aflossingen
12. Totaal financieringsmiddelen (7+9+10+11) 13800
13. Bruto-investeringen
11100
14. Mutatie liquiditeiten (13-12)
+2700
15. Zelffinanciering (7+9+10 in ']', van 13)
102%

38%

22%

1500
3500
3200
16600
14600
+2000

1600
4500
2800
13100
12800
+360

92%

80%

1) Beloning voor arbeid van ondernemer en medewerkende gezinsledenen voor in
het bedrijf werkzame eigen vermogen.
2) Inclusief AOV.'-premie e.d.
3) Schenkingen, erfenissen, koersverschüler effecten, e.d.

bestedingen van de agrarische gezinnen groeiden dus minder
dan de algemene ontwikkeling op dit punt, wellicht in reactie op
de verslechtering van de bedrijfsuitkomsten. Het gemiddelde
niveau der gezinsuitgaven op landbouwbedrijven > 5 ha was duidelijk lager dan het gemiddelde van alle gezinshuishoudingen in
Nederland. Voor de zelfstandigen in de landbouw ligt bovendien
het gemiddeld aantal gezinsleden ca. 25%hoger dan het landelijk gemiddelde, zodat het peil der bestedingen per hoofd in de
agrarische gezinnen belangrijk beneden dat van alle gezinnen
ligt.
De inkomensschommelingen van jaar op jaar werken - bij
het vrij regelmatig verloop der gezinsuitgaven - rechtstreeks
door in het niveau der besparingen. De spaarquote (besparingen
in % van besteedbaar inkomen) van de agrarische gezinnen ligt
gemiddeld relatief hoog. Een vergelijking met andere beroepsgroepen is in dit opzicht overigens moeilijk te maken wegens
de typische vermenging van gezins- en bedrijfshuishouding in
de landbouw. Het meest toepasselijk lijkt het nog om de spaarquote van de agrarische gezinnen (in vermelde drie jaren gemiddeld 32%) te plaatsen naast het relatieve aandeel van de t o tale nationale besparingen in het netto nationaal inkomen (gemiddeld 21%);de nationale economie is tenslotte ook produktieen consumptiehuishouding tegelijk.
De besparingen te zamen met de afschrijvingen zijn in de
landbouw de hoofdbron van middelen ter financiering van de investeringen. In de jaren 1968/69 t/m 1970/71 werd slechts voor
20%van deze financieringsbehoefte een beroep gedaan op
vreemd vermogen. De landbouwkredietbanken zijn verreweg de
belangrijkste kredietverschaffers. Per 1 mei 1971was van het
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totale vreemde vermogen op lange termijn op landbouwbedrijven
> 5ha, ten bedrage van f. 4,2 miljard (zijnde ca. 20%van det o tale vermogensbehoefte) ongeveer de helft afkomstig van de
landbouwkredietbanken. Zij hebben het aandeel van de familie leningen (36%in 1971) in de loop van de tijd belangrijk teruggedrongen.
De hoge graad van zelffinanciering duidt niet zozeer op een
misplaatste terughoudendheid tegenover het opnemen van k r e diet, maar is veeleer bittere noodzaak bij de gemiddeld lage
rentabiliteit van het in de landbouwbedrijven geïnvesteerde vermogen (in 1969/70 3,8%, in 1970/71 0,4%). Een hoog percentagevreemdvermogen zet het besteedbaar inkomen der ondernemers onder grote druk.
Intussen zijn vele jonge landbouwers wel gedwongen relatief
veel krediet op te nemen ter vervanging van het vermogen dat
bij elke generatiewisseling aan de persoonlijke onderneming
wordt onttrokken. Door hoge aflossingen op deze kredieten en
een hoge graad van zelffinanciering van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen streven zij echter naar regeneratie van
het risicodragend vermogen, een noodzakelijke voorwaarde
voor de continuïteit van de persoonlijke onderneming door de
generaties heen. Nu de structurele ontwikkelingen dwingen tot
belangrijke uitbreidingsinvesteringen, zowel in de diepte als in
de breedte, kan een toenemend aantal bedrijven niet meer aan
deze voorwaarde voldoen, hetgeen met name op het momentvan
de beroepsbeeindiging van het bedrijfshoofd openbaar wordt: er
dient zich geen opvolger meer aan.
Voor bedrijven die worden gecontinueerd zou de Besloten
Vennootschap (krachtens het in 1971 in werking getreden vennootschapsrecht) in beginsel een rechtsvorm zijn, die de persoonlijke onderneming met zijn specifieke financieringsmoeilijkheden kan vervangen. De afvloeiing van risicodragend vermogen bij generatiewisseling zou in de B.V. immers kunnen
worden beperkt. In hoeverre deze nieuwe ondernemingsvorm in
de praktijk voor landbouwbedrijven levensvatbaar zal blijken,
is evenwel nog een open vraag.
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Hoofdstuk II
Structurele ontwikkelingen

De noodzaak van diepingrijpende veranderingen in de vaak
nog sterk historisch bepaalde landbouw- en plattelandsstructuur is in nagenoeg alle Westeuropese landen aanwezig. Onder
de huidige economische verhoudingen is het technisch mogelijk
en economisch noodzakelijk de produktie per man aanzienlijk
op te voeren, waarbij het in het algemeen echter voorwaarde is
dat de bedrijfsonderdelen van voldoende omvang zijn. Mede gezien de beperkte afzetmogelijkheden en de huidige omvang van
de bedrijven betekent dit o.m. de noodzaak van een vergaande
vermindering van het aantal agrarische arbeidskrachten, een
drastische teruggang van het aantal bedrijven, een aanzienlijke
vergroting van de bedrijfsonderdelen en een beperking van de
produktieuitbreiding. Ook uit sociale overwegingen (bedrijfsgebondenheid, vrije tijd) is schaalvergroting ten zeerste gewenst.
Een economisch vraagstuk is hierbij in welk tempo de noodzakelijke structuurveranderingen zich moeten voltrekken. Gezien
de grote betekenis van de agrarische structuur voor de economische situatie en ontwikkeling in de land- en tuinbouw is dit
hoofdstuk gewijd aan de structurele veranderingen die momenteel in de landbouw plaatshebben.
§ 1. S t e r k e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a r beidskrachten
Versnelde afvloeiing in recente jaren
De toeneming van de arbeidsproduktiviteit en de grenzen
aan de afzet leiden tot een afnemende werkgelegenheid in de
landbouw met als gevolg een daling van de omvang van de agrarische beroepsbevolking. In tabel II.1.1 is een overzicht gegeTABEL II.l.l
De gemiddelde jaarlijkse procentuele mutaties in het aantal mannelijke beroepspersonen in land- en tuinbouw 1)
Aantal in
1970
Bedrijfshoofden
Meewerk, zoons 2)
Ov. arb. kracht
Nederland

156,5
38,0
53,0
247,5

19561960

19601965

19651970

19691971 3)

-2,1
-3,9
-4,7

-2,1
-6,0
-6,5
-3,9

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

-3,9
-6,8
-4,7
-4,5

-3,1
48,1
-4,4
-4,4
-4,9
-4,7
61,2
-2,4
-3,8
-4,5
-5,1
84,2
-3,0
-3,1
-3,8
-4,2
49,3
-3,1
-4,7
-4,7
-4,4
4,7
4,5
0,5
-1,0
-1,1
1) Geschat met behulp van diverse tellingen. Onderberoepspersonen worden in dit
verband begrepen personen die tenminste de helft van hun arbeidstijd in landen tuinbouw werken.
2) Geheel en gedeeltelijk meewerkend.
3) Voorlopige cijfers.
Noorden
Oosten
Westen
Zuiden
IJsselmeerpolders
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ven van de ontwikkeling van het aantal mannelijke beroepspersonen in de land- en tuinbouw. Daar er de laatste jaren geen
goed vergelijkbare cijfers uit arbeidskrachtentellingen beschikbaar zijn gekomen, moet volstaan worden met een benadering
van de ontwikkeling van het aantal beroepspersonen.
De vermindering van het aantal beroepspersonen is sinds
1956 procentueel voortdurend toegenomen. Tussen 1965en1970
bedroeg de daling ruim 4%per jaar. In deze periode verminderde het aantal mannelijke arbeidskrachten in land- en tuinbouw met ca. 700.00beroepspersonen. Ongeveer 35000 oudere
arbeidskrachten werden bij de beëindiging van hun beroep niet
door jongeren vervangen, terwijl een even groot aantal personen door beroepsverandering de agrarische sector verliet. De
afvloeiing van arbeidskrachten is dus voor een aanzienlijk deel
het gevolg van beroepsverandering. De thans toenemende werkloosheid en de verbeterde bedrijfsresultaten in de veehouderij (zie hoofdstuk V) kunnen dan ook tot gevolg hebben dat de
afvloeiing van arbeidskrachten in 1971/72 enigszins zal teruglopen.
Regionaal gezien is de vermindering in de provincies die
naar verhouding de meeste landarbeiders hebben steeds het
sterkst geweest. Mede hierdoor was tot 1965 de daling van het
aantal arbeidskrachten het grootst in de drie noordelijke provincies. Sinds 1965 blijkt echter het zuiden het hoogste verminderingspercentage te hebben. Dit is niet verwonderlijk, aangezien in de jaren zestig het accent steeds meer op de afvloeiing
van gezinspersoneel is komen te liggen en deze categorie arbeidskrachten in het zuiden voortdurend hoge verminderingspercentages gaf te zien. Het oosten is een gebied waar de afvloeiing vele jaren relatief langzaam verliep. De laatste jaren
is de procentuele vermindering hier echter ongeveer evengroot
als voor het gehele land. Opvallend is dat in het westen, waar
veel grond aan de landbouw wordt onttrokken en waar bovendien de zuigkracht van de niet-agrarische werkgelegenheid het
grootst is, de afvloeiing van arbeidskrachten nog niet het landelijke niveau haalt. De tuinbouw is hier van onmiskenbare invloed.
Afvloeiing bedrijfshoofden nu centraal
Daar de vermindering van het aantal meewerkende zoons en
het aantal vreemde arbeidskrachten jarenlang veel groter is
geweest dan de daling van het aantal bedrijfshoofden is de relatieve betekenis van deze beide groepen in de totale arbeidsinput voortdurend afgenomen. De afvloeiing van de bedrijfshoofden is daardoor in steeds sterkere mate bepalend voor de totale vermindering van het aantal arbeidskrachten. De sterkere
afneming van het aantal bedrijfshoofden welke optreedt in de
periode 1965-1970 houdt onder meer verband met de bedrijfsbeëindigingsregelingen van het O.» en S.-fonds, waardoor het
"natuurlijk" afvloeiingstempo is versneld tengevolge van een
vervroeging van de bedrijfsbeëindiging. Mede hierdoor is ook
het aantal oudere bedrijfshoofden iets sneller verminderd dan
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het aantal jongere bedrijfshoofden. In 1965 was 47,1% van de
bedrijfshoofden 50 jaar of ouder terwijl dit percentage in 1970
was gedaald tot 44,7.
De vermindering van het aantal bedrijfshoofden is in hoofdzaak het gevolg van:
a. een daling van het aantal toetreders waardoor veel bedrijfshoofden bij beroepsbeëindiging geen opvolger hebben;
b. beroepsverandering van bedrijfshoofden.
Hoewel de beroepsverandering van bedrijfshoofden minder
vaak voorkomt dan de beroepsbeëindiging van bedrijfshoofden
zonder opvolger is dit verschijnsel de laatste jaren in omvang
toegenomen. Zo veranderden in de periode mei 1965tot mei
1970 jaarlijks gemiddeld ca. 1700 bedrijfshoofden met het
hoofdberoep in land- of tuinbouw van beroep. De totale vermindering van het aantal bedrijfshoofden beliep in deze periodegemiddeld ca. 5300 per jaar. Per saldo hield dus bijna een derde
van de vermindering van het aantal bedrijfshoofden verband met
beroepsverandering en ruim twee derde met beroepsbeëindiging. In de periode mei 1969 tot mei 1971bedroeg de vermindering van het aantal bedrijfshoofden ca. 4% per jaar, hetgeen een lichte versnelling betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal bedrijfshoofden dat in de afgelopen
twee jaar van beroep veranderde lag in dezelfde orde van
grootte als in de jaren 1965-1969.

Sterke vermindering aantal meewerkende zoons'houdt aan
Opvallend (in tabel n.1.1) is de aanzienlijke vermindering
van het aantal meewerkende zoons. Ook dit wijst erop dat de
toekomstperspectieven in de landbouw ongunstiger worden beoordeeld en/of de binding aan de landbouw zwakker is geworden
dan voor enige jaren. In 1968 was op 48%van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder een
opvolger aangewezen. Eveneens 48%van deze aangewezen opvolgers was 25 jaar of ouder. Mede rekening houdende met het
vrij geringe aantal meewerkende zoons ten opzichte van het totale aantal bedrijven en met de opvolgingssituatie op de bedrijven in 1968 kan de komende jaren een vrij sterke, voortgaande
daling van het aantal bedrijfshoofden worden verwacht.
Evenals in de jaren vijftig werkte ook in 1968 nog meer dan
80%van de aangewezen bedrijfsopvolgers ophet ouderlijke bedrijf. Wel is de scholing van de aangewezen opvolgers aanzienlijk toegenomen. Ongeveer 25%van de opvolgers in 1968 had
hoger of middelbaar land- of tuinbouwonderwijs genoten en 60%
had lager land- of tuinbouwonderwijs gevolgd. Een en ander
neemt uiteraard niet weg dat het absolute aantal boeren- en
tuinderszoons dat agrarisch dagonderwijs volgt voortdurend afneemt. Ondanks de opheffing van een aantal lagere landbouwscholen daalt het gemiddelde aantal leerlingen per school r e gelmatig.
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Grote mobiliteit van agrarische werknemers
De categorie vreemde en overige arbeidskrachten bestaat
grotendeels uit land- en tuinarbeiders. Begin 1971waren er
57000 werknemers (incl. werknemers op loonwerkbedrijven)
met een werkperiode langer dan 26weken geregistreerd, waarvan bijna 53000 bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en 4000 bij het Bedrijfspensioenfonds voor het Bloembollenbedrijf. De werknemers in de land- en tuinbouw vertonen
reeds jaren een jonge leeftijdsopbouw. Niet minder dan 43% van
deze werknemers die begin 1971 geregistreerd waren bij het
B.P.L. was 30 jaar of jonger. Gezien de snelle vermindering
van het aantal vreemde arbeidskrachten betekent dit dat vele
jonge arbeiders na enige jaren in de agrarische sector werkzaam te zijn geweest afvloeien.
Overheidsbeleid met betrekking tot de afvloeiing
Beroepsverandering van agrarische arbeidskrachten vond
tot nog toe nogal eens plaats zonder bemiddeling van de arbeidsbureaus en in de meeste gevallen zonder omscholing. Pogingen om tot een betere voorlichting en begeleiding te komen
bij het van beroep veranderen door agrarische arbeidskrachten
leidden ertoe dat in 1969 het Ministerie van Sociale Zaken, het
Ministerie van Landbouw en de agrarisch- en economisch-sociale voorlichting van de standsorganisaties in de vier noordelijke provincies als proefneming begonnen met een intensieve
samenwerking tussen de gewestelijke arbeidsbureaus en de
voorlichters van de organisaties. Uitdezeproefneming is voortgekomen de aanbeveling tot het instellen per provincie van een
Commissie Landbouw ter verbetering van het arbeidsmarktbeleid in de agrarische sector. In bijna alle provincies iseendergelijke commissie thans aanwezig.
Sinds 1970 is op elk gewestelijk arbeidsbureau een "contactambtenaar ex-agrariërs" aangewezen, die o.m. contacten onderhoudt met de voorlichters van de standsorganisaties en districtsbureauhouders, e.d. Naast het geven van algemene voorlichting bestaat ook de mogelijkheid van individuele voorlichting bij de agrariërs thuis indien deze de behoefte hieraan kenbaar maken.
Ter stimulering van de beroepsovergang uit de landbouw is
op 1 juli 1970 een herziene bijdrageregeling van het O.- en S.fonds van kracht geworden. Voor deze regeling komen zowel
ondernemers als meewerkende kinderen en agrarische werknemers in aanmerking. Voorwaarde is dat het bedrijf waarop
de aanvrager(s) werkzaam is (zijn) uiterlijk twee jaar nahet
sluiten van de overeenkomst wordt beëindigd al dan niet in het
kader van de bedrijfsbeëindigingsregeling van het Fonds. Zij
die van deze regeling gebruik maken en zich laten omscholen
bij een centrum voor vakopleiding voor volwassenen krijgen
een wekelijkse aanvullende bijdrage gedurende de omscholingsperiode, een premie bij de voltooiing van de opleiding en een
premie als een half jaar is gewerkt in het beroep waarvoor
men is opgeleid. Tussen 1 juli 1970 en 1 januari 1971 meldden
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zich in totaal 244 personen voor deze regeling aan, van 1 januari 1971tot 1 juli 1971 evenwel 455 personen. Een soortgelijke
regeling bestaat voor hen die gebruik maken van de zgn. studiekostenregeling. In de herfst van 1971 zijn in deze laatste aanvullende regeling een aantal beperkingen aangebracht. Zo is de
inkomensgarantie beperkt tot een periode van twee jaar, terwijl
voorts nog alleen personen jonger dan 48 jaar voor de regeling
in aanmerking komen.
Mede als gevolg van de toeneming van het aantal aanvragen
bij het O.- en S.-fonds (zie §2) steeg ook het aantal inschrijvingen op de gewestelijke arbeidsbureaus: in de eerste drie
kwartalen van 1970 betrof het ruim 1400 aanmeldingen tegen
ca. 2000 in dezelfde periode in 1971. Het aantal aanmeldingen
vertoonde echter in het tweede halfjaar van 1971 een dalende
tendens. Van de ca. 7000 agrarische arbeidskrachten die jaarlijks van beroep veranderen vinden blijkbaar velen ander werk
zonder bemiddeling van de arbeidsbureaus. De intensievere samenwerking tussen arbeidsbureau en voorlichting blijkt ook uit
het feit dat in het eerste halfjaar van 1970 38%van de ingeschrevenen zich door middel van de voorlichters van de standsorganisaties of van de RLVD heeft aangemeld op een arbeidsbureau, een percentage dat in 1971 steeg tot 52%. Het aantal
uitgebrachte beroepskeuze-adviezen onderging in deze periode
eveneens een stijging nl. van 31% (311) van de ingeschrevenen
in 1970 tot 37% (680) in 1971.De toepassing van de scholingsregelingen nam vooral toe in het kader van de centra voor vakopleiding van volwassenen (eerste halfjaar 1970: 100 personen;
idem 1971:187); de belangstelling voor de studiekostenregeling
is zoals men mag verwachten veel geringer (resp. 9en 39).
§ 2. B e d r i j v e n en b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g
Versnelde vermindering
In de vermindering van het aantal bedrijven is langzamerhand een versnelling op gang gekomen. In de periode 1959-1964
bedroeg de daling omstreeks 2%per jaar en van 1964-1969 ongeveer 3%per jaar. Deze versnelling van 1%in de laatste periode werd voor de helft veroorzaakt door de werking van het
O.- en S.-fonds. Zo beëindigden van 1964 tot 1969 +6500 bedrijfshoofden hun bedrijf via dit fonds. Ongeveer twee derdevan
deze beëindigingen kunnen als vervroegd worden beschouwd.
Vooral in het noorden van het land (m.n. Friesland) werd veel
van deze regeling gebruik gemaakt.
Sinds 1968 was de belangstelling voor deze O.- en S.-regeling beduidend minder wat ten dele verband houdt met wijzigingen in de regeling. Per 1 januari 1971 is de regeling belangrijk
aantrekkelijker gemaakt waardoor het aantal aanvragen weer
vrij snel is toegenomen. Waarschijnlijk is hier sprake geweest
van een stuwingseffect als gevolg van een wachten op de verbeterde regeling. Duidelijk komt dit tot uiting in het verloop van
het aantal aanvragen: in het eerste kwartaal van 1971ruim3000
en in het tweede kwartaal ca. 750.
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TABEL II.2.1
Gemiddeldejaarlijkseprocentuele mutatievanhetaantal bedrijven met hoofdberoep
bedrijfshoofd landbouwer of tuinder
1959Aantal
19641969bedr. in
1964 2)
1971 3)
1969 2)
mei 1970
x1000 1)
1. Noorden
2. Oosten
3. Westen
4. Zuiden
5. IJsselmeerpolders
6. Nederland

30,0
42,3
45,0
35,4
2,5
155,2

-2,3
-2,0
-1,6
-2,0
2,5
-2,0

-3,6
-2,7
-3,2
-3,2
3,5
-3,1

-4,7
-4,1
-4,1
-3,3
1,0
-4,0

1) Exol. bedrijven < 10 sbe
2) Excl. bedrijven < 1/4 manjaar.
3) Voorlopige cijfers.

Bedrijfsopheffing door beroepsbeëindiging en beroepsverandering
Beroepsbeëindiging en het ontbreken van een opvolger is tot
dusverre de belangrijkste reden voor de vermindering van het
aantal bedrijven. Hiernaast is ook de beroepsverandering van
bedrijfshoofden niet zonder betekenis. Opvallend zijn de grote
regionale verschillen in de betekenis van de beroepsverandering voor de vermindering van het aantal bedrijven. Zo was in
de jaren 1964-1969 de betekenis van de beroepsverandering in
de noordelijke en oostelijke provincies beduidend kleiner danin
het westen en zuiden. Een minder gunstige werkgelegenheidssituatie en voor het oosten ook een grotere traditionele gebondenheid aan het bedrijf kunnen hierbij wellicht een rol hebben gespeeld. Uit onderzoekingen in Drenthe en Friesland (zand- en
weidegebieden) blijkt in de periode 1966-1971 ca. 7%van de
boeren van beroep te zijn veranderd. Onder de boeren die de
laatste jaren van beroep veranderen zijn er verhoudingsgewijs
meer met een wat groter bedrijf dan in het begin van de jaren
zestig. De bedrijfshoofden die van beroep veranderen houden
echter in vele gevallen hun bedrijf geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) aan.
TABEL n.2.2
Gemiddelde jaarlijkseprocentuele verminderingvanhetaantalbedrijven met hoofdberoepbedrijfshoofdlandbouwer of tuinder; naar leeftijd bedrijfshoofd en redenvan
beëindiging in de periode 1964-1969 1)
Totaal

1. Noorden
2. Oosten 2)
3. Westen
4. Zuiden
5. Nederland 3)

3,6
2,7
3,2
3,2
3,1

Bedrijfshoofden < 55 jaar
Bedrijfsh. a 55 jaar
beroeps- sterfte of O.- en S.- O.- en S.- beroepsverande- invalid!- fonds
fonds
beeindiring
teit
ging
0,58
0,44
1,05
1,04
0,80

0,26
0,23
0,24
0,25
0,25

0,10
0,05
0,04
0,05
0,05

0,82
0,36
0,29
0,35
0,40

1,84
1,62
1,58
1,51
1,60

1) Betreft alleen beroepsverandering in zoverre deze gepaard is gegaan met opheffing of gedeeltelijke opheffing van het bedrijf,
2) Excl. IJsselmeerpolders.
3) Incl. IJsselmeerpolders.
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In het jaar mei 1968 tot mei 1969was de vermindering van
het aantal agrarische bedrijven geringer dan in de jaren ervoor. Dit houdt waarschijnlijk verband met het grote aantal bedrijven dat in de voorgaande jaren via de beëindigingsregelingen van het O.- en S.-fonds is opgeheven. Zoals reeds hierboven is gezegd kan een aantal van deze bedrijfsopheffingen als
vervroegd worden beschouwd. In de periode mei 1969tot mei
1971heeft zich weer een versnelling voorgedaan in de vermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven. De afneming
van het aantal bedrijven hield ook in de laatste twee jaar in
hoofdzaak verband met beroepsbeëindiging van bedrijfshoofden
en voor bijna een derde met beroepsverandering van landbouwers en tuinders. De vermindering van het aantal bedrijven
was ook in de laatste twee jaar het grootst in het noorden des
lands. In het zuiden lag de daling van het aantal bedrijven beneden het landelijk gemiddelde, hetgeen samen kan hangen met de
ontwikkeling van de veredelingslandbouw in dit gebied.
Perspectieven voor versnelde vermindering
Ten einde een indruk te krijgen van de perspectieven voor
een versnelde vermindering van het aantal bedrijven isopgrond
van de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode19641969 en van de opvolgingssituatie in 1968, waaruit bleekdat48%
van de bedrijfshoofden een of meer opvolgers had, een voorzichtige globale prognose gemaakt voor het aantal bedrijven in
1980. Hierbij is verondersteld dat de weerstanden tegen beroepsverandering verder verminderen en dat mede daardoor de
beroepsverandering buiten het westen verhoudingsgewijs nog
enigszins zal toenemen. Volgens deze prognose zou de vermindering van het aantal bedrijven in de jaren 1969-1980 gemiddeld bijna 3%per jaar bedragen, waarbij het oosten bij voortduring zou achterblijven bij de landelijke ontwikkeling. Het aantal
bedrijven zou dan in 1980 gedaald zijn tot ruim 116000.
Ondanks deze vermindering van het aantal bedrijven zou de
verbetering van de bedrijfsoppervlaktestructuur slechts beperkt
zijn. Rekening houdende met de onttrekking van cultuurgrond
voor niet-agrarische doeleinden zou de vergroting van de voornamelijk aan de grond gebonden bedrijven gemiddeld ongeveer
3 à 4 ha bedragen. De huidige oppervlakte van deze bedrijven is
gemiddeld 17 à 18 ha. In 1980 zou bij deze ontwikkeling nog
slechts een derde van alle bedrijven groter dan 20 ha zijn. Voor
landbouwbedrijven met voornamelijk aan de grond gebonden
teelten zou dit rond de helft kunnen zijn. Het is duidelijkdat een
dergelijk tempo van bedrijfsbeëindiging geen oplossing biedt
voor de noodzakelijke schaalvergroting in de landbouw.
Ook bij een verdubbeling van het beroepsveranderingspercentage van de bedrijfshoofden beneden 55 jaar tot ruim 2%en
een verlaging van het opvolgingspercentage op de bedrijven met
oudere bedrijfshoofden tot 33%(hetgeen betekent dat slechts
een derde van de bedrijven van beroepsbeëindigers dooreenopvolger zal worden voortgezet) zal het aantal bedrijven nog
slechts afnemen met gemiddeld 4,3%per jaar tot 100000 in
1980. Ondanks een sterk toegenomen beroepsverandering en
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een aanzienlijk verminderde toetreding zou toch de verbetering
van de bedrijfsoppervlaktestructuur nog vrij bescheiden zijn.
Er zijn overigens aanwijzingen dat in de jaren zeventig de
vermindering van het aantal bedrijven groter zal zijn dan de
eerdergenoemde afneming van ca. 3%per jaar (zie ook tabelII.
2.1). Zo is b.v. het opvolgingspercentage (d.w.z. het aantal bedrijven van oudere bedrijfshoofden met een opvolger) na 1968
verder teruggelopen. Dit zal het gevolg zijn van een versterkte
afvloeiing van bedrijfsopvolgers enerzijds en van een verminderde toetreding anderzijds. Voor de ontwikkeling tot 1980 is
vooral de eerstgenoemde factor van betekenis. Illustratief isin
dit verband overigens nog dat blijkens eerdergenoemde regionale onderzoekingen (Drenthe. Friesland) er onder de agrarische jeugd nog slechts geringe belangstelling bestaat voor een
bestaan in de landbouw. Een verdubbeling van het beroepsveranderingspercentage tot 2%zal echter moeilijker te realiseren
zijn dan de vermindering van het opvolgingspercentage gezien
de grote mate van beroepsgebondenheid van de zelfstandige
agrariërs.
Landbouw als nevenbedrijf
Naast de bedrijven van boeren en tuinders worden nog bijna
30000 andere bedrijven van s 10 sbe geregistreerd. Deze bedrijven staan op naam van personen die een ander hoofdberoep
hebben of die geen beroep meer uitoefenen. Vele van deze bedrijven kunnen als vrijetijdsbedrijven worden beschouwd.
Het aantal van deze bedrijven is de laatste jaren niet afgenomen, omdat er niet alleen veel bedrijven uit deze groep verdwijnen maar er ook veel "nieuwe" bedrijven bijkomen. Hierbij moet o.m. worden gedacht aan boeren en tuinders die weliswaar van beroep veranderden maar (voorlopig) hun bedrijf geheel of gedeeltelijk aanhielden. De produktieomvang van deze
bedrijven neemt in vele gevallen af. De melkveebezetting per
ha is op de bedrijven van niet-agrariërs veelal beduidend lager
dan op de bedrijven van de landbouwers.
§ 3. De g r o n d
Toenemende vermindering landbouwareaal
De aanspraken op ruimte van de in getal en welvaart groeiende Nederlandse bevolking nemen regelmatig toe. Dit komt tot
uitdrukking in een daling van het landbouwareaal. De Bodemstatistiek geeft, hoewel niet optimaal 1) een redelijke benadering van de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond. Het
aantal ha dat jaarlijks aan het agrarisch gebruik wordt onttrokken, laat een regelmatige stijging zien (tabel II.3.1). Deze oppervlakte beloopt thans 9000 à 10000 ha per jaar.
1) Ook tuinen, bredere wegbermen, groenstroken, landbouwwegen, erven e.d. zijn in deze statistiek als cultuurgrond beschouwd.
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Tegenover dezeonttrekking staat een toeneming van cultuurgrond, na 1960 voornamelijk in de IJsselmeerpolders. In de jaren 1965-1970 bedroeg deze toeneming gemiddeld ca. 2500 ha
per jaar.
TABEL n.3.1
De onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw
Gemiddelde jaarlijkse vermindering van de oppervl. cult.gr. in
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970
1.
2.
3.
4.
5.

Noorden
Oosten
Westen
Zuiden
IJsselm. polders

6. Nederland

540
675
1290
990
325

660
765
2360
1175
110

1140
1330
3020
2220
220

1190
1640
3635
2200
50

1445
1945
3140
3050
30

3810

5070

7930

8715

9 610

Bron: CBS, Bodemstatistiek.

Van de grond die in 1970 voor niet-agrarische doeleinden is
aangewend kreeg 34%een bestemming als bouwterrein (woningen, kerken, scholen), 13%industrie, 28%recreatie en25%
verkeer. Voor de periode 1965-1969 waren deze percentages
achtereenvolgens 40%, 15%, 19%en 26%. Opvallend is de hogere
claim in 1970 voor recreatieve doeleinden.
Volgens de meitelling is rond 2 miljoen ha cultuurgrond in
gebruik bij mensen voor wie de landbouw of tuinbouw hoofdberoep is. Daarnaast is nog ruim 190000 ha (9%) in exploitatie bij
z.g. nevenberoepsbedrijven (1970). Derhalve wordt +91% vande
cultuurgrond (in agrarische zin) geëxploiteerd door bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer of tuinder. Deoverige cultuurgrond is voor een deel in gebruik bij ex-agrariërs. Het gebruik van cultuurgrond door personen uit niet-agrarische m i lieus speelt tot dusverre in Nederland geen rol van betekenis.
Verkaveling: geringe verbetering
Een belangrijk structuurelement in de landbouw is de verkaveling. Hierbij kan men o.m. denken aan het aantal kavels per
bedrijf, de kaveloppervlakte, de kavelvorm, de ligging t.o.v. en
de afstand tot de bedrijfsgebouwen. Alleen over de eerste twee
aspecten zijn landelijke gegevensbeschikbaar (tabel II.3.2)..Duidelijk komt hieruit naar voren dat ook voor wat betreft de verkaveling nog een aanzienlijke schaalvergroting noodzakelijk is.
Het gemiddeld aantal kavels is op de kleinere bedrijven slechts
weinig minder dan op de grotere bedrijven, zodat met name op
de kleinere bedrijven de gemiddelde kaveloppervlakte gering is.
De kavels die bij het opheffen van bedrijven vrijkomen voor bedrijfsvergroting zullen dan ook gemiddeld genomen tot een v e r slechtering van de verkavelingssituatie opde grotere bedrijven
leiden.
De laatste jaren valt e r een verbetering te constateren; in
1966 waren er gemiddeld 4,6 kavels per bedrijf met een gemiddelde kavelgrootte van 3,4 ha en in 1970 gemiddeld 4,4 kavelsen
gemiddeld 3,7 ha. Deze verbetering is voor een belangrijk deel'
een van de resultaten van de ruilverkavelingen. Zonder ruilverkavelingen zou het gemiddelde verkavelingsgebied ongetwijfeld slechter zijn geworden.
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TABEL II.3.2
Gemiddeld aantal kavelsper bedrijf en de gemiddelde kavelgrootte in 1966 en 1970
(op bedrijven a 5 ha) naar regio
Gemiddeld Gemiddelde
aant.kavels kavelgrootte
per bedrijf
(in ha)
1966 1970 1966 1970
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noorden
Oosten
Westen
Zuiden
IJsselm.polders
Nederland

4,4
4,1
3,3
7,0
1,1
4,6

4,3
3,9
3,3
6,6
1,2
4,4

4,3
3,1
5,3
1,8
30,5
3,4

4,9
3,3
5,5
2,1
27,5
3,7

% der bedrijven met .. kavels in 1970
1
15
13
25
6
87
16

1-4

5-9
52
55
53
33
13
48

== 10
25
28
18
41
0
27

8
4
4
20
0
9

Bron: CBS, meitelling 1966, ,1970.

Verbetering infrastructuur landbouw en platteland
Ten einde tot een doelmatiger agrarisch grondgebruikte k o men zijn o.m. particuliere en overheidsinvesteringen in cultuurtechnische werken noodzakelijk. Daar het platteland in toenemende mate ook andere dan agrarische functies krijgt, worden met deze investeringen tevens niet-agrarische doeleinden
gediend. De investeringen in door de overheid gesubsidieerde
cultuurtechnische werken bedroegen in 1970 325 min. gld.,
waarvan 28%in het noorden. Bij de beschouwing van de bedragen die geïnvesteerd worden in ruilverkavelingen, die in toenemende mate een "multi-purpose" karakter krijgen, dient men
e r rekening mee te houden dat een gedeelte van de kosten door
belanghebbenden wordt gedragen.
TABEL II.3.3
Investeringen in cultuurtechnische werken die van overheidswege worden gesubsidieerd (min. gld.)
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1)
1. Ruilverkavelingen
2. Waterbeheersing en
plattelandsontsluiting
3. Aanvullende werken

139

162

187

208

214

236

247

67
16

64
15

93
18

102
7

93
2

89

89

4. Totaal

223

242

298

317

309

325

346

1) Begroting Min. van Landbouw en

Visserij.

Landschapsverzorging en recreatievoorzieningen spelen bij
de investeringen in cultuurtechnische werken een rol van toenemende betekenis. Zo is rond 10%van de totale begrotingsbedragen van de ruilverkavelingen die in de laatste jaren in uitvoering zijn genomen, uitgetrokken voor deze doeleinden.
Voor 32340 ha is in 1970 ruilverkaveling gereedgekomen
doordat het plan van toedeling kwam vast te staan (1968
30050 ha en 1969 37140 ha). De oppervlakte die jaarlijkswordt
gestemd is thans ongeveer 55000 ha.
Een belangrijk instrument om "uit een oogpunt van algemeen
belang" tot een doelmatiger grondgebruik te komen is de Stichting Beheer Landbouwgronden. De SBL heeft in 1970 een oppervlakte van 8000 ha aangekocht en 2800 ha weer verkocht of via
het plan van toedeling afgestoten. Het grondbezit van de SBL
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groeide daardoor tot bijna 40000 ha. Evenals in 1968 en 1969 is
ongeveer een derde vande landelijk verworven oppervlakte aangekocht in Friesland. (Door een verdere taakverruiming van de
SBL zijn haar activiteiten buiten ruilverkavelingsgebieden sinds
1969 sterk toegenomen. In dit verband moeten worden genoemd
de grondaankopen in het recreatiegebied Spaarnwoude, in het
Stroomdallandschap de Drentse Aa en in verband met de z.g.
pijpleidingstraat in zuidwestelijk Nederland).
Grondprijzen: stijging afgeremd
In 1969/70, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar
zijn, is het koopprijspeil van onverpachte boerderijen enigszins
gedaald (tabel II.3.4). In recente jaren is voor deze objecten
duidelijk een eind gekomen aan de forse prijsstijging die na de
opheffing van de Wet Vervreemding Landbouwgronden per
1 januari 1963 optrad. De minder gunstige ontwikkeling van de
rentabiliteit op de veelal kleine bedrijven zal hiervan mede de
oorzaak zijn. In dit verband moet ook worden gewezen op de belangrijke verhoging van de hypotheekrente in de afgelopen jaren.
Onverpacht los bouw- en grasland steeg overigens nog welin
prijs. Dit hangt waarschijnlijk samen met de toenemende vraag
naar grond voor bedrijfsvergroting. Het prijsverschil tussen
behuisd en onbehuisd land is door deze ontwikkelingen in de afgelopen jaren kleiner geworden.
TABEL H.3.4
Procentuele mutatie per jaar) Inpacht- en koopprijzen per ha van boerderijen van
1 ha en meer, los bouwland en
los grasland in de periode 1964/65-1969/70
1969/
Prijsniveau 1965/ 1966/ 1967/ 1968/
in gld.p.ha
'66
'67
'68
'69
'70
in 1969/70
Pachtprijzen 1)
1. Boerd. 1 ha en meer
2. Los bouwland
3. Los grasland
Koopprijzen verpachte
4. Boerd. 1 ha en meer
5. Los bouwland
6. Los grasland
Kooppr. onverpachte
7. Boerd. 1 ha en meer
8. Los bouwland
9. Los grasland
10. Prijspeil bodemgebonden
landbouwprodukten
11. Hypotheekrente
12. Algemeen prijspeil (BNP)
1) Excl. IJsselmeerpolders.

266
199
167

6,3
0,6
3,5

3,7
3,7
3,4

4.4
10,1
5,3

10.1
0,5
0,6

1,9
6,4
4,4

7308
7732
6356

8,1
7,9
2,1

-2.4
1,5
2,7

3,3
2,1
-0,5

-3,6
-3,6
1,5

6,3
5,1
3,3

9 818
9 253
7 743

6,8
3,6
4,1

2,6
1,4
-1,7

2,7
0,5
2,1

0,7
3,3
5.4

-0,3
8,6
3,4

5,1
8.5
6,0

2,8
8,3
4,9

-3,9
0,9
3,7

4,5
2.4
5,1

6,4
11,7
5,3

Bron: CBS, Statistiek van de pacht- en koopprijzen

van landbouwgronden.

Verpacht land ligt aanzienlijk lager in prijs dan onverpacht
land. In dit prijsverschil openbaart zich de waarde van het beschermde pachtrecht. Uit regionale gegevens blijken de gemiddelde koopprijzen, zowel van verpacht als pachtvrij land, in het
noorden duidelijk lager te liggen dan in de andere delen vanons
land (tabel II.3.5).
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De bewegingen van het gemiddeld koopprijsniveau van verpacht land, zowel behuisd als onbehuisd, vertonen in de loopvan
de jaren een grilliger beeld dan van onverpacht land.
Vergelijking van dekoopprijsontwikkeling van de onderscheiden categorieën met de stijging van het algemeen prijsniveau,
moet tot de conclusie leiden dat landbouwgrond zijn imago van
waardevast goed in de afgelopen jaren maar ten dele heeft
waargemaakt.
In 1969/70 stegen de pachtprijzen van los land belangrijk
meer dan die van boerderijen. Op29 oktober 1971 zijn nieuwe,
hogere pachtnormen van kracht geworden, waarvan in de komende jaren een verdere stijging van het pachtprijsniveau is te
verwachten. Deze stijging is hoofdzakelijk bedoeld ter compensatie van de gestegen eigenaarslasten.
Uit tabel II.3.5 blijkt dat de oppervlakte betrokken bij verkopen van boerderijen in het noorden veel groter is dan in andere
delen van het land. Verhoudingsgewijs is deze oppervlakte in
het noorden, waar zoals in Friesland relatief veel pacht voorkomt, ongeveer driemaal zo groot als in het oosten.
TABEL II.3.5
Koopprijzen (in gld.) en totale oppervlakte van in 1969/ 70 verkochte, verpachte en
onverpachte boerderijen (1ha en meer) naar regio
Verpachte objecten
koopopp. in ha
prijs p.ha
1.
2.
3.
4.

Onverpachte objecten
koopopp. in ha
prijs p.ha

Noorden
Oosten
Westen
Zuiden

6400
9200
7500
8800

6000
1300
3200
1300

8700
12600
11700
10300

9300
1900
2200
2700

5. Nederland

7300

11800

9800

16100

Bron: CBS, Statistiek van de pacht- en koopprijzen van landbouwgronden.

Grondprijzen in het buitenland
Ook in de ons omringende landen is de grondprijsstijging in
recente jaren afgezwakt. In bepaalde streken is zelfs eendaling
van de prijzen opgetreden,nl. inNoordwest-Frankrijk enNoordBelgië. In Sleeswijk-Holstein is het grondprijsniveau reeds na
1966 gedaald (tabel II.3.6).
De absolute prijsniveaus in de tabel zijn niet zonder meer
vergelijkbaar. Deprijzen van Nederland en Duitsland betreffen
uitsluitend verkopen van landbouwgronden die hun agrarische
bestemming behouden. De Franse en Belgische koopprijzen zijn
mede beïnvloed door verkopen van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden. Dit verklaart, samen met het feit dat in België een straffe ruimtelijke ordening tot dusverre ontbreekt, het
zeer hoge prijsniveau in de dichtbevolkte noordelijke helft van
dit land. De opmerkelijke prijsdaling na 1969 wordt in verband
gebracht met de indiening van een ontwerp voor een gewestindeling, waarin een zonering in agrarische, industriële en gemengde gebieden wordt voorgesteld.
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TABEL II.3.6
Prijzen van los land In enkele gebieden in West-Europa; prijspeil in 1968 en procentuele veranderingen in de periode 1966-1970
Prijsniveau
in 1968
(gtd. p. ha)
Nederland 1)
België (Noord) 2)
Frankrijk (Noordwest) 3)
Frankrijk (WestenMidden) 4)
Duitsland (Sleesw.-Holstein)
1)
2)
3)
4)

7 500
24200
7 500
4 500
7400

%veranderingen t.o.v. voorafgaand jaar
1967
1968
1969
1970
-1,0
7,2
5,4
5,2
-6,4

4,2
1,6
2,6
6.3

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

5,3
-6,2
-1,1
5,6

Jaren 1966/67 tot en met 1969/70.
Ten noorden van de lijn Maastricht-Kortrijk.
Het gebied binnen de lijn St.Malo-Reims-Belgische grens (richting Charleroi).
Het zuidwaarts bij noordwest aansluitende gebiedmetalszuidgrensLaRochelleMontlucon (behalve Parijs en wijde omstreken).

Eigendom en pacht: afneming aandeel pacht
De pacht is voor de landbouw een belangrijk financieringsinstituut. Ongeveer de helft van de cultuurgrond wordt door de
gebruikers gepacht, waarvan bijna 10%van ouders, zodat uiteindelijk 40%van de landbouwgronden van vreemden wordt g e pacht.
De pacht neemt langzaam maar regelmatig wat in betekenjs
af. Tussen 1966 en 1970 deed dit verschijnsel zich voor in alle
grootteklassen, met uitzondering van de gr<>epbedrijven > 50ha.
De daling van het percentage pacht is in deze periode in het
noorden opvallend sterker geweest dan in de andere delen van
het land (tabel 11.3,7). Hoewel het - procentueel gezien - slechts
gaat om een geringe verschuiving, betekent deze teruggang van
de pacht dat de landbouwbedrijven,jaarlijks per saldo voor circa
7500 ha (ter waarde van 50 miljoen gulden) de financiering
moeten overnemen van derden. Meer dan de helft van deze financieringslast drukt op de landbouw in het noorden.
TABEL II.3.7
Eigendom/pacht in 1966 en 1970 op bedrijven 2 5 ha
Percentage van de grond
gepacht
1966
1970

waarvan pacht van ouders
1966

1970

Noorden
Oosten
Westen
Zuiden
IJsselmeerpolders

57,2
40,0
56,3
41,6
69,0

53,8
38,5
55,0
41,5
71,9

14,3
6,1
9.6
4,4

14,5
6,2
9,8
4,4

Totaal

50,4

49.0

8,8

8,9

Bron: CBS- -meitelling 1966, 1970.
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Grondeigendom een belangrijk financieringsvraagstuk
In verband met detoenemende kapitaalintensiteit van moderne landbouwbedrijven.de hoge grondprijzen, de stijgende rentevoet en de dalende animo voor verpachting lanceerde het Landbouwschap in 1969 de idee om door het instellen van een grondbank de financieringsproblemen, met name bij bedrijfsoverneming, bedrijfsvergroting en aankoop van gepachte bedrijven, te
verlichten. Deze gedachte is nader uitgewerkt door een in1970
ingestelde commissie bestaande uit vertegenwoordigers vanhet
Ministerie van Landbouw en Visserij en het Landbouwschap
("Commissie Wellen"). De commissie heeft voorgesteld bij bedrijfsvergroting en -overneming de mogelijkheid open te stellen
de betrokken grond aan de SBL over te dragen tegen verkrijging
van een erfpachtsrecht van 26 jaar. De commissie wil deze mogelijkheid beperken tot bedrijven die boven een bepaalde oppervlaktegrens liggen of door de grondaankoop deze grens overschrijden (voor weidebedrijven 30 ha en voor akkerbouwbedrijven 50 ha). Om de voorstellen van de Commissie Wellen praktisch te toetsen heeft de regering besloten dat in 1972 in enkele
gebieden in het noorden van het land de mogelijkheid zalworden
geboden van overdracht van landbouwgronden aan de SBL inruil
voor het recht van erfpacht.
In ditverband is ten slottevermeldenswaard het in1971 verschenen rapport van de Werkgroep "Pacht" van het Landbouwschap. Deze werkgroep heeft nagegaan in hoeverre de Pachtwet
en de pachtprijspolitiek herziening c.q. aanvulling behoeven met
het oog op de in het agrarisch grondgebruik gewenste structuurveranderingen. De Minister van Landbouw en Visserij heeft
in de Memorie van Toelichting op de begroting voor 1972 aangekondigd in de loop van dit begrotingsjaar voorstellen tot herziening van de Pachtwet te zullen indienen.

§ 4. T o e n e m e n d e i n t e n s i v e r i n g in l a n d - en
tuinbouw
Continue groei van de produktieomvang
De grote mate van verscheidenheid binnen de land- en tuinbouw komt naar voren in aantal en aard van de tot deze sector
behorendeproduktietakken.De ontwikkeling vande diverse p r o duktierichtingen laat grote verschillen zien. In de gehele landen tuinbouw was de produktieomvang gemeten in sbe in 1971
ongeveer 0,4%groter dan in het voorafgaande jaar. Hiermede
was de groei van de produktieomvang geringer dan in het jaar
ervoor. De belangrijkste oorzaken voor deze geringere groei
moeten o.m. worden gezocht in de rundveestapel die voor het
eerst sinds jaren een kleine vermindering te zien gaf en in de
tragere groei van de varkenshouderij. Gemiddeld genomen was
in de laatste 5 jaar de groei van de produktieomvang iets g r o ter dan in de vijf jaar daarvoor.
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TABEL II.4.1
Produktieomvang in s.b.e. per

1. Rundveehouderij 3)
2. Kalvermesterij
3. Varkenshouderij
4. Leghennensector
5. Kuikenmesterij
6. Akkerbouw 4)
7. Glasgroenteteelt
8. Glasbloementeelt
9. Bloembollenteelt
10. Fruitteelt 5)
11. Groenteteelt open grond
12. Boomteelt
13. Ov. prod, richtingen
14. Nederland
15. Noorden
16. Oosten
17. Westen
18. Zuiden
19. IJsselmeerpolders
1)
2)
3)
4)
5)

produktierichting en per regio in mei

1971 1)

Procen- (Gem.)mutatie p.j. 2) in aantal s.b. e.(%)
tueel
aand. in
prod.omvang
1960/
1965/
1968/ 1969/ 1970/
1971
1965
1968
1969
1970
1971
2,0
-1,3
41,1
0,8
1.9
0,1
1,0
18,6
22,0
21,5
11.4
6.9
9,8
10,2
8,1
10,4
18,4
5,8
2.0
-1,5
-1,5
4,3
11,0
0.6
0.8
29,8
13,3
10,5
16,4
15,0
18,0
-2,0
0,3
-6,4
-0,8
-0,2
8,3
4.3
1.4
0,6
2,0
-1,0
4,7
10.9
23,0
8.2
6,0
13,0
3,7
4,0
0,6
3.8
0.5
0,3
3,6
3,0
0,6
-5,4
-10.0
-6,5
3,2
0,5
8,9
7.2
-1,2
-1,1
2,8
3.3
1.5
4,8
1,0
2,6
-1,0
-7,0
-5,5
5,8
6,0
-2,5
0,4
100,0
2,2
1,2
1,1
1,9
18,5
22,0
34,0
22,5
3,0

0,2
1.8
0,6
1,7
6,5

1,8
1.7
2,3
2.6
7,8

0,1
2,3
0.2
2,9
2.3

0,9
3.6
0,8
5.2
4.2

Bedrijven ^ 10 s.b.e.
Gerekend van mei tot mei.
Incl. schapen, excl. mestkalveren.
Incl. asperges, erwten groen te oogsten en uien
Uitsluitend pit- en steenvruchten.

Grondgebonden landbouw: minder bouwland, melkveestapel
stagneert
Ondanks de uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond in de
IJsselmeerpolders neemt het areaal akkerbouwgewassen voortdurend af, zij het ook dat het tempo de laatste jaren vermindert. Zo daalde in de jaren 1969, 1970 en 1971 de oppervlakte
bouwland met resp. 8,2%, 3,8% en 1,1%per jaar. Deze daling
heeft plaats in bijna alle gebieden met akkerbouw, zowel in het
zuidwesten door onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw,
als in de noordelijke kleigebieden waar vooral de grotere geschiktheid van de grond voorgraslandgebruik een rol speelt, als
in de zandgebieden waar de schaal waarop geproduceerd wordt
van belang is. Door verschuivingen in de samenstelling van de
akkerbouwproduktie (minder graan, meer hakvruchten en handelsgewassen) daalde de totale akkerbouwproduktie gemeten in
sbe minder sterk dan de oppervlakte, ni. met ca. 2,5%per jaar
sinds 1968.
De produktieomvang in de rundveehouderij, die verreweg de
grootste agrarische produktietak is, is in het afgelopen jaar
enigszins afgenomen. Weliswaar was het aantal melk- en kalfkoeien in mei 1971 0,8%groter dan in het voorafgaande jaar,
maar de omvang van hetoverig weidevee liep vrij belangrijk t e rug. Demelkproduktie steeg in 1970/71 met 4%,dit is dus vooral te danken aan een hogere produktie per koe.
44

-1,1
-0,1
0,2
1,7
4,8

Regelingen welke in voorgaande jaren waren ingesteld met
het oog op een beperking van het aantal melkkoeien en het aanbod van melk, werken nog door in de hoogte van deze groeicijfers; inmiddels is de situatie in deze sector zoveel evenwichtiger geworden dat de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te
dienen medio 1971 is opgeheven. In totaal werden in de afgelopen jaren ruim 30000 melkkoeien voor slacht- en omschakelingspremies aangemeld. Najaar 1971waren in totaal premies
voor ca. 23000 dieren toegekend, dat is 1,2% van het aantaldieren in 1970. Voor de gehele EEG bedroeg dit laatste percentage
ca. 2,5; m.n. in West-Duitsland en Frankrijk is verhoudingsgewijs veel van deze regelingen gebruik gemaakt.
T A B E LII.4.2
Ontwikkelingvande
Melkkoeien
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1971abs.
xlOOO

100
102
104
108
110
111
112
1911

omvangvan deveestapel(index1965=
Mestkalveren

100)

Mestvarkens

Fokzeugen

Legkippen

Slachtkuikens

100
134
159
177
216
243
260

100
117
131
140
150
181
198

100
103
110
111
136
169
176

100
106
96
95
99
112
112

100
123
138
144
159
190
218

465

3264

768

17916

34494

Bron:CBS,, Landbouwtellingmei.

Dierlijke veredeling: groei domineert vooral in het zuiden en
oosten
De laatste jaren is de veredeling een belangrijke produktiesector geworden. De produktieomvang in sbe groeide van 1960
tot 1969 jaarlijks met meer dan 7%, in 1969/70 bedroeg de toeneming zelfs ca. 16%, in 1970/71 vertraagde het groeitempo
echter tot ca. 5,5%. Het aandeel van de veredeling in de agrarische sector bedroeg in 1971 bijna 14%tegen ruim 6% in 1960.
Alleen de leghennensector liet van 1962 tot 1968 een voortdurende daling van de produktieomvang zien. Door de tijdelijke
verbetering van de rentabiliteit in 1968/69 werd de leghennenstapel zowel in 1968/69 als in 1969/70 uitgebreid. In 1970/71
kwam dezeuitbreidingechtervrijwel tot staan.
Tuinbouw: groei en stagnatie
Door de daling van de rentabiliteit van de glasgroenteteelt en
door de gunstige perspectieven in de bloementeelt onder glas
verminderde geleidelijk de toeneming van het areaal glasgroenten. Het jaar 1971 gaf zelfs een lichte vermindering van het
areaal te zien. De glasbloementeelt breidt zich nog steeds sterk
uit; weliswaar lag het tempo in 1970 lager dan in voorgaande
jaren maar 1971 laat opnieuw een sterke toeneming zien.
Bij de bloembollen groeide in de eerste helft van de jaren
zestig deproduktieomvang sneller dandeafzetmogelijkheden; dit
had tot gevolg dat de gemiddelde groeivoet na 1965daalde. De
slechte gang van zaken in de fruitteelt heeft tot gevolg dat het
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areaal pit- en steenvruchten thans snel daalt. In het kader van
nationale enEEG-regelingen zijn in deafgelopen jaren veelaanvragen ingediend voor bijdragen in het rooien van boomgaarden
(zie hoofstuk III, § 7). In september 1971 was hiervan ongeveer
de helft gerooid. Hernieuwde aanplant was alleen onder de oude
nationale regeling mogelijk en zal slechts in geringe mate hebben plaatsgehad. In 1971 bedroeg de totale oppervlakte pit- en
steenvruchten in Nederland 35000 ha 1) tegen ruim 48000 ha
in 1965.
Regionaal: vooral groei in het zuiden
Regionaal zijn er vrij grote verschillen in de ontwikkeling
van deproduktieomvang.Het zuidenvertoont verreweg de grootste groei wat voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan de toenemende produktieomvang van deveredèlingssector. In het westen.maar vooral in het noorden stijgt de produktieomvang slechts langzaam. De belangrijkste groeisector in
het westen is de glastuinbouw. Het intensievere karakter van de
land- en tuinbouw in het westen komt duidelijk tot uitdrukkingin
het aantal sbe per ha dat meer dan tweemaal zo groot is als in
het noorden.
§ 5. S c h a a l v e r g r o t i n g
Vergroting: een centraal vraagstuk
De gemiddelde produktieomvang van de bedrijven neemt g e leidelijk toe. Dit is een gevolg van een groeiendetotale produktie bij een dalend aantal bedrijven. In het algemeen kan men
stellen dat tegenwoordig door één man bijeen moderneendoelmatige bedrijfsvoering een produktieomvang van 90-100sbekan
worden gerealiseerd. Dit komt neer op ongeveer30 melkkoeien,
25 ha bouwland of 600 mestvarkens per man. Nauwelijks meer
dan de helft van de als hoofdberoep uitgeoefende bedrijven had
in 1970 een produktieomvang van minstens 90 sbe. Het aantal
bedrijven waarop niet alleen de totale produktie, maar ook de
produktie per man boven de 90 sbe uitkomt zal uiteraard nog
aanzienlijk lager liggen.
TABEL II.5.1
Verdeling vande bedrijven 1) naar hoofdbedrijfstype en bedrijfsomvang in 1970 (%)
Hoofdbedrtjfstype 2)
Melkvee- Gem.vee- Akker- Tuin- Gecomhouderij houderij
bouw
bouw bineerd
20
15
19
35
11

10- 50s.b.e.
50- 70s.b.e.
70- 90s.b.e.
90- 150s.b.e.
50s.b.e.enm e e r

Totaal

100

Aantal bedrijven x 1000 67,5

19
36
16
13
16
100
30,0

15
10
10
26
39
100
12,9

18
12
11
23
36
100
29,4

Totaal
19
13
16
31
21

16
11
17
30
26
100
11,5

100
151,3

1) Bedrijfshpofden met hoofdberoep landbouwer of tuinder.
2) 60%of meer van de totale produktie (gemeten in s.b.e.) in de betreffende produktierichting.

1) Opbedrijven > 10 sbe.
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De akkerbouwbedrijven hebben in doorsnee een gunstiger
produktieomvang dan de veehouderijbedrijven. Vooral akkerbouwbedrijven met meer dan 150 sbe zijn goed vertegenwoordigd. Daarbij moet wel bedacht worden dat de akkerbouw in het
geheel van de Nederlandse landbouw een veel minder belangrijke plaats inneemt dan de veehouderij.
Specialisatie
Zoals bekend is op veel bedrijven meer dan één produktierichting aanwezig; maar het aantal produktietakken per bedrijf
daalt de laatste jaren enigszins, er heeft een zekere bedrijfsvereenvoudiging plaats. In verband hiermee geeft tabel II.5.2
eensummier overzicht van de matewaarin gespecialiseerde bedrijven voorkomen en van de verhouding tussen het aantat~grotere en kleinere bedrijven in de verschillende produktierichtingen.
In 1970 nam op bijnade helft van de bedrijven één produktietak 80%of meer van de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening. Onder deze "gespecialiseerd" te noemen bedrijven komen
in het algemeen wat meer grote bedrijven voor dan onder de
niet-gespecialiseerde.
TABEL II.5.2
Gespecialiseerde en gemengde bedrijven 1) naar bedrijfsomvang in 1970
Bedrijfstype

Gespecialiseerde bedrijven 2)
1. Melkveebedrijven
2. Veredellngsbedrijven
3. Akkerbouwbedrijven
4. Glasgroentebedrijven
5. Glasbloemenbedrijven
6. Bloembollenbedrijven
7. Fruitbedrijven (pit- en steenvr.)
8. Opengrondsgroentenbedr.
Gemengde bedrijven 3)
9. Gemengde bedrijven I
10. Gemengde bedrijven II
11. Gemengde bedrijven III
12. Overige bedrijven 4)
13. Nederland

Aantal
bedr.

Aantal
bedr.
in%

Perc.bedr.
<96s.b.e.

43700
3150
9700
6900
4450
2250
2350

29,1

72
66
37
22
16
48
40
78

950

32000
9000
22450
13550

150450

2,1
6,4
4,6
3,0
1,5
1,5
0,6

21,3

6,0
14,9

9,0
100,0

Perc.bedr.
a96s.b.e.

28
34
63
78
84
52
60
22

56
50
70
54
54

44
50
30
46
46

1) Bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer of tuinder.
2) Gespecialiseerd wil zeggen dat 80%ofmeer van de totale produktie (gemeten in
s.b.e.) van een bedrijf aaneen bepaaldeproduktietak kan worden toegeschreven.
3) De gemengde bedrijven zijn als volgt ingedeeld:
I 25-80% veredeling.
II < 25%veredeling, 40-80% akkerbouw, < 40%rundveehouderij.
UI < 25%veredeling, <40%akkerbouw, 40-80% rundveehouderij.
4) Inclusief gespecialiseerde boomteeltbedrijven.

Verreweg de meeste gespecialiseerde bedrijven zijn melkveebedrijven. Toch komt ook in de melkveehouderij nog bijna
47

50%van de produktie van niet-gespecialiseerde bedrijven. In de
akkerbouwsector ligt (ondanks de aanwezigheid van meer grote
bedrijven) het aandeel van de niet-gespecialiseerde bedrijven in
de totale akkerbouwproduktie nog hoger. Er zijn tot dusverre
nog maar weinig bedrijven waarop de veredeling voor meer dan
80%in de produktie bijdraagt. In de varkenshouderij is slechts
ruim 5%van de produktie afkomstig van gespecialiseerde bedrijven, en in de legkippensector 20%.Wel komen vaak belangrijke veredelingstakken op de bedrijven voor in combinatie met
een melkveehouderij- of akkerbouwtak.
In de tuinbouw is het beeld heel anders. In de glassector is
de produktie voor een belangrijk deelgeconcentreerd op de g r o tere gespecialiseerde bedrijven; ook in de bloembollenteelt
weegt het gespecialiseerde bedrijf zwaarder dan in de akkerbouw.
TABEL II.5.3
De produktieomvang per produkt ierichting verdeeld over gespecialiseerde en riietgespecialiseerde bedrij' ven 1) in 1970
Produktierlchting

>

«
1. Melkveehouderij
2. Varkensmesterij
3. Varkensfokkerij
4. Legkippenhouderij
5. Kuikenmesterij
6. Akkerbouw
7. Glasgroenteteelt
8. Glasbloementeelt
9. Bloembollenteelt
10. Fruitteelt (pit- en steenvr.)
1) Bedrijfshoofden met

Procentueel aandeel van
Gespec, .bedr.
Niet- gespec.bedr,
96 sbe
< 96 sbe
< 96 sbe
> 96 sbe
24
28
27
21
1
4
48
47
5
2
62
31
14
7
55
24
20
12
43
25
40
6
37
17
73
5
5
17
87
2
11
0
44
10
9
37
39
9
41
11

hoofdberoep landbouwer of tuinder.

Grondgebonden produktierichtingen: veel kleine eenheden
Voor vele bedrijven zijn de bedrijfsonderdelen aan de kleine
kant. Tabel II.5.4 geeft daarover nadere informatie. In deze t a bel is gebruik gemaakt van een indeling in 4 grootteklassen.
TABEL II.5.4
De spreiding van de omvang van de grondgebonden bedrijfsonderdelen in1970 1) (%)
1. Melkkoeien
aantal dieren
aantal bedrijven
w.v. melkveebedr. 2)

1
< 15
24
47
28

2. Bouwland
areaal
aantal bedrijven
w.v. akkerbouwbedr. 2)

< 20 ha
49
91
39

20-30 ha
13
4
21

3. Granen
areaal
aantal bedrijven
w.v. akkerbouwbedr. 2)

< 15 ha
66
94
67

15-30 ha
22
5
26

48

2
15-30
47
40
46

3
30-50
24
12
23
30-50 ha
23
4
30
30-40 ha
5
1
4

4
>50
5
1
3
> 50 ha
15
1
10
>40 ha
7
0
3

De kleine melkveestapels komen voornamelijk voor op bedrijven waarop andere produktierichtingen zoals varkenshouderij en akkerbouw van overwegend belang zijn (tabel II.5.5). Het
aantal grotere melkveestapels blijkt de laatste jaren belangrijk
toe te nemen. In de periode 69/70 steeg hetaantal bedrijven met
30 of meer koeien met 11%.Tegelijkertijd verminderde het aantal bedrijven met minder dan 20 koeien in gelijke mate. Per
saldo verminderde het aantal bedrijven met koeien met niet
minder dan 11 000.
TABELII.5.5
Verdelingvandemelkveestapel naar grootteklasse per bedrijfstype 1) in1970(%)
<10koeien 10-30 koeien a 30koeien
Bedrijven met a 80%melkvee
13
61
26
"
" 60-80% "
19
73
8
" < 60% "
44
53
3
Alle bedrijven met melkvee
26
61
13
1) Hoofdberoep landbouwer oftuinder.

Een verdere vergroting van de melkveestapel is in vele g e vallen afhankelijk van de modernisering van de bedrijfsgebouwen en van de vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Door de
invoering van een ligboxenstal met doorloopmelksysteem kan
nl. een twee keer zo groot aantal koeien per man worden verzorgd als thans dooreengenomen in de gebruikelijke grupstal
(20) het geval is. Eind 1971waren e r ca. 3000 ligboxenstallen
in gebruik. Wanneer men verondersteld dat deze stallen gemiddeld plaats bieden voor +50 melkkoeien, dan zou thans ca. 7 à
8%van het aantal melkkoeien in ligboxen gehuisvest zijn.
De ontwikkeling naar grotere melkveestapels wordt mede beïnvloed door de opkomst van het tankmelken. De diepkoeltank
heeft na enkele proefprojecten zijn weg in de praktijk gevonden.
Medio 1971waren ongeveer 4400 boerderijtanks in gebruik.Tot
nog toe is het tankmelken o.a. vanwege infrastructurele factoren weinig op gang gekomen in de weidestreken. Naast de g e brekkige ontsluiting en ontoereikende stroomvoorziening zal
mede de geringe omvang van de zuivelfabrieken hierop van invloed zijn.
In het kader van deschaalvergroting en despecialisatie dient
4. Aardappelen
5ha
5-15ha 15-20ha
>20ha
areaal
33
46
9
12
aantal bedrijven
86
13
1
0
w.v. akkerbouwbedr. 2)
33
54
7
6
5. Suikerbieten
5ha
5-15ha
15-20ha
>20ha
areaal
44
47
5
4
aantal bedrijven
80
19
1
0
w.v. akkerbouwbedr. 2)
46
50
3
1
1) De klassen 1en 2 zijn naar moderne maatstaven (veel)tekleine produktle-eenheden; door vergroting zijn aanzienlijke schaalvoordelente bereiken. In klasse
3geeft vergroting nog slechts beperkte kostenbesparingen. De eenheden inde
vierde grootteklasse zijn onder dehuidige economische en technische omstandigheden te beschouwen als rationeel.
2) Gespecialiseerde bedrijven met 80% of meer van de totale produktie(gemeten
in s.b.e.) in de betreffende produktierichting.
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ookdegecentraliseerde opfok van jongvee teworden genoemd.
Hiermee istotdusverre slechts eenbescheiden begin gemaakt.
Eind 1971waren e r ca.100jongvee opfokbedrijven. Demogelijkheden totspecialisatie indevoederwinning enhet afstoten
van demelkwinning ende opfok van jongvee zijn bijde huidige
bedrijfsgroottestructuur zeer beperkt.
Bedrijfsoverkoepelende vormen van arbeidsorganisatie
Door de overwegend kleine oppervlakte pergewas(zie
tabel II.5.4) is volledige mechanisatie meestal uitgesloten. Voor
het gebruik van duurdere oogstmachines is men danook veelal
aangewezen oploonwerk zoals o.m.blijkt uitonderstaande t a bel. In1970waren e r ca.3050 loonwerkbedrijven. Hetaantal
landbouwbedrijven waar hetbedrijfshoofd hetloonwerk als "nevenberoep" heeft (550), is evenals hetaantal werktuigencoöperaties (153) sinds 1965 met een derde gedaald.
TABELII.5.6
De oogst van akkerbouwgewassen en de voederwinning in 1970
Eigendom van
Loonbedrijven
Het eigen bedrijf

Aantal bedrijven (in %) datgebruikt maakt van
n laaidorser aardappel- bietenrooiier 2) opraappers of
veldhakselaar
rooier 1)
86

71

80

5

14

9

87
3

Combinaties

2

7

S

4

5
4

2

Coöperaties
Andere land of tuinbouwbedrijven

2

4

2

1

68,8

43,5

26,7

120,3

Aantal bedrijven x 1000

7

1) Voorraad- en verzamelrooiers.
Bron:CBS.

Met degebruikte machines werd gemiddeld permachine de
volgende benutting verkregen: maaidorser 46 ha, aardappelrooier 21 ha,bietenrooier 23 ha.Datmeninde akkerbouwwel
op samenwerking of loonwerk is aangewezen blijkt wel uit het
feit datslechts weinig bedrijven eenheden hebben waarbijeen
dergelijke benuttingsgraad kan worden bereikt (tabel II.5.4).
Ter vermindering vandenadelen van degeringe arbeidsbezetting mji. indeveehouderij zijn debedrijfsverzorgingsdiensten totontwikkeling gekomen. Op omstreeks 22%van de landbouwbedrijven kanmenbijarbeidsongeschiktheid of dringende
afwezigheid vande vakbekwame bedrijfsverzorgers gebruik
maken. Hetaantal personeelsleden vandediensten vertoonteen
regelmatige stijging en omvatte omstreeks mei1971 in totaal
555 personen, waarvan 60%invaste dienst.
Veredelingssectoren: specialisatie envertikale integratie
De afgelopen jaren zijn steeds meer ontwikkelingen waar te
nemen, waarbij activiteiten vanondernemingen in opeenvolgende fasen vanhetproduktie- enafzetproces intoenemende mate
op elkaar worden afgestemd. Door middel vancontractenwor50

den over en weer verplichtingen aangegaan met betrekking tot
de produktie en afzet van slachtdieren, de aankoop van het uitgangsmateriaal, het verbruik van veevoeders, de financiering,
de voorlichting e.d.
De belangrijkste drijfveer achter dit proces van vertikale
integratie is ongetwijfeld de groei van het aantal dieren dat per
bedrijf wordt gehouden. Deze schaalvergroting brengt een toeneming van produktie- en prijsrisico's met zich mee. De contractuele bedingen tussen de verschillende schakels in het produktieproces (voerleverantie, veredeling en verwerking) beogen
deze risico's te verminderen dan wel te spreiden. Dit neemt
overigens niet weg dat het aantal gespecialiseerde bedrijven in
deze sector toch nog beperkt is. Zo komen er nog veel bedrijven voor waar van oudsher varkens en kippen worden gehouden
en waar de eenheden een min of meer traditionele omvang hebben. Het aantal van deze bedrijven loopt echter snel terug, t e r wijl het aantal grote gespecialiseerde bedrijven in enkele jaren
verdubbelde.
TABEL II.5.7
De spreiding van de omvang van de veestapels in de veredelingssector in 1970 (i)
Spreiding van aantal dieren c.q. aantal bedrijven 1) naar omvang v.d. bedrijfsonderdelen 2)
(in procenten)
1. Mestkalveren
aantal dieren
aantal bedrijven

< 30
3
30

30-50
6
10

50-100
22
25

a 100
69
35

2. Mestvarkens a 20 kg
aantal dieren
aantal bedrijven

< 50
17
64

50-100
22
17

100-250
39
15

a 250
22
4

3. Fokvarkens
aantal dieren
aantal bedrijven

< 15
22
59

15-30
29
24

30-40
13
7

4. Leghennen
aantal dieren
aantal bedrijven

< 1000
11
62

1000- 2500
17
17

2 500- 5000
21
11

a

40
36
10

a 5000
51
10

a 20 000
10000-20 000
< 5000
5000-10 000
31
7
36
26
19
33
12
36
1) Bedrijfshoofd hoofdberoep landbouwer of tuinder.
2) Voor de motiveringvandegekozenindelingnaargrootteklasse zijverwezen naar
de toelichting in tabel 11.5,4.
5. Mestkuikens
aantal dieren
aantal bedrijven

In zekere zin heeft het proces van vertikale integratie de
schaalvergroting en specialisatie in de dierlijke veredelingssectoren mogelijk gemaakt.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat in 1968 in de varkenssector 41% van de afzet van slachtvarkenscontractueelwas
vastgelegd, voor de mestkalveren was dat 66%en voor slachtkuikens 95%.De contractproduktie is op de grote landbouwbedrijven van relatief grotere betekenis dan op de kleine bedrijven. Van het aantal slachtvarkens afkomstig van landbouwbedrijven met eenjaaromzet van minder dan 50slachtvarkens-was
slechts 6%contractueel vastgelegd; voor bedrijven met een
jaaromzet van meer dan 600 dieren was dat bijna 70%.
De aard van de gebruikte overeenkomsten loopt nogal uiteen,
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niet alleen tussen deproduktiesectoren onderling maarook
binnen de sectoren als zodanig. Vermeldenswaard isdebetekenis van de zogenaamde loonmesterijcontracten, waarbij de boer
een vaste vergoeding voor deverzorging van dedieren ontvangt. De dieren blijven heteigendom van de opdrachtgevers in
casu veelal veevoederindustrieën enveehandelaren. Infeite betekent deze vorm vanvertikale integratie dateengroot deelvan
de produktie inhanden is vanagrarische handel en industrie.
Immers ca.30%van degecontracteerde slachtvarkens was onderworpen aanzo'n loonmestovereenkomst, inde kalverensector was dat85% van degecontracteerde slachtkalveren enin de
kuikensector was datca.18%vandegecontracteerde slachtkuikens.
De produktieëenheden inde tuinbouw
In detuinbouw komt hetgrootste deel vande oppervlakte glas
voor ineenheden vanaanvaardbare omvang (tabel II.5.8). Bijna
de helft van degespecialiseerde glasgroentebedrijven bestaat
uit grotere eenheden metmeer dan6000 m2glas; van de glasbloemenbedrijven is bijna dehelft van groter dan 3000m2.
Door middel vaneenbijdrageregeling in deafbraakkosten van
economisch verouderde glasopstanden (samengaand met b e drijfsbeëindiging) tracht hetO.-en S.-fonds de groottestructuur
in deglastuinbouw verder te verbeteren. Eind 1970waren indit
kader ruim 200 aanvragen ingediend voor eentotale oppervlakte van 65 ha.Inéénopdevijf gevallen isde afbraak inmiddels
gerealiseerd. Debetrokken bedrijven hadden eengemiddelde
omvang vanbijna 3 000 m2.
TABELII.5.8
De spreiding in de omvang van deproduktie-eenheden voor enkele groepen tuinbouwgewassen in 1970(%)
Spreiding van areaal c.q. aantal bedrijven 1)
naar omvang v.d. bedrijfsonderdelen 2) in %
1. Glasgroenten (1000 m2)
areaal
aantal bedrijven
w.v. glasgroentebedr. 3)
2. Glasbloemen 4) (1000 m2)
areaal
aantal bedrijven
w.v. glasbloemenbedr. 3)
3. Bloembollen 5)(ha)
areaal
aantal bedrijven
w.v. bloembollenbedr. 3)
4. Pit-en steenvruchten (ha)
areaal
aantal bedrijven
w.v. fruitbedrijven 3)

<

<

3000
12
41
14

3000-6 000
29
31
38

6000-10 000
33
21
35

> 10000

1500
11
40
24

1500-3 000
21
27
32

3000-5 000
25
18
24

a

< 1,5
35
72
48

1,5-3,0
26
17
28

3-5
23
8
20

2: 5
16
3
4

< 3
24
66
21

3-5
15
12
21

5-10
34
17
40

aio
27
5
18

1) Bedrijfshoofd hoofdberoep tuinder of landbouwer.
2) Voor de motivering van degekozen indeling naar grootteklassen zij
naar detoelichting in tabel II.5.4.
3) Gespecialiseerde bedrijven met 80%ofmeer vandeproduktie (gemeten
in de betreffende produktierichting.
4) Excl. potplanten.
5) Excl. gladiolen.
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26
7
13
5000
43
15
20

verwezen
in s.b.e.)

HoofdstukIII
Produktieen afzet

Dit hoofdstuk bespreekt de ontwikkeling van depositievan
de Nederlandse land- entuinbouw opde afzetmarkt in 1970/71
en voor zover mogelijk in 1971/72 1).Ingegaan wordt opvolume- enprijsontwikkelingen zowel,van deproduktie vanland-en
tuinbouw alsvanhetverbruikvan agrarische produkten envoedingsmiddelen. Hierbij komen tevens de zelfvoorzieningsgraad
en deim- enexport vanagrarische produkten aande orde.
In deparagrafen 3totenmet8wordt afzonderlijk aandacht
besteed aandeproduktie ende afzet indeverschillende produktiesectoren.
§ 1. P r o d u k t i e e n v e r b r u i k
Stagnerend calorieverbruik
In devoeding vande EEG-bevolking neemt hettotale calorieverbruik nog slechts langzaam toe. Dithoudt teneerste verband metdebeperkte bevolkingsgroei inde EEG diethans ruim
0,8% per jaar bedraagt. Na1965 valt eendalende tendens inde
toeneming vandebevolking waar te nemen. Indetweede plaats
is vanbelang dathet algemene welvaartspeil zodanig is gestegen dateenverdere verhoging vanhet inkomen ofeen kleinere
inkomensspreiding nogslechts inbeperkte mate leidt toteen
vergroting vanhet calorieverbruik per hoofd. Eentoeneming
van betekenis inde komende jaren wordt alleen verwacht voor
Italië. Degroei vanhetverbruik indit land zalinde jaren zeventig echter geringer zijn daninhet afgelopen decennium.
TABEL ra.i.i
Deontwikkeling vanhetcalorleënverbruikperhoofdper daginde EEG (1955/56 =
100)
Verbruik
In 1968/69

1960/
'61

1965/
'66

1970

1. West-Duitsland
2990
99,5
2. Frankrijk
3160
106,5
3. Italie
2940
110
3230
4. Nederland
101
3140
5. België/Luxemburg
100
6. EEG
3040
104,5
w.v. plantaardige prod,
2020
101,5
dierlijke prod.
1020
110,5
Bron: Food Consumption Statistics O.E.C.D.
Agricultural commodityprojections F.A.O.

97
107
116,5
104
98,5
105,5
100,5
118

97,5
110
125
96
97,5
107,5
100,5
125

1975 1980
Prognose
99 100,5
111 113
128 132
96
96
97,5
98
109 111,5
100,5
101
131 137

Opgrond vano.m.devoedingsmiddelentabel kanhetuit medisch oogpunt "gewenste" verbruik in Nederland worden bere-^
1) Deze jaren hebben inhet algemeen betrekking opde periode
juli totenmetjuni.
juni.
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kend opca.2600tot 2700 calorieën perpersoon perdag 1).Uit
tabel m.1.1 blijkt dathetwerkelijk verbruik groter is en dat
tot opzekere hoogte sprake isvanovervoeding 2). Ook in andere EEG-lidstaten zalditvermoedelijk het geval«zijn. Geziende
ontwikkeling van hettotale calorieverbruik lijkt er dusvoor de
voeding vande EEG-bevolking weinig behoefte te zijn aan een
sterk toenemende landbouwproduktie inde Europese Gemeenschap.
Veranderingen inhet verbruikspakket
De afzetmogelijkheden voor agrarische produkten hangen
echter niet alleen af van deontwikkeling vanhettotale verbruik
van calorieën. Ookde veranderingen inde samenstellingvan
het verbruikspakket zijn inditopzicht vanbelang. Deze veranderingen, dieo.m.worden veroorzaakt door eenstijgend inkomen enwijzigingen inverbruiksgewoonten, zijn aanzienlijk. Zo
neemt bijvoorbeeld hetvleesverbruik perhoofd voortdurend
toe (tabel m.1.2). Een tweede voorbeeld ishet stijgend verbruik in Nederland vanwijnen, bier enfrisdranken met5à10%
TABEL m.1.2
De ontwikkeling vanhet vleesverbruik inde EEGin kgperhoofd(inclusief pluimveevlees en slachtafvallen, zonder vet)
1. West-Duitsland
2. Frankrijk
3. Italië
4. Nederland
5. Belgie/Lux.
6. EEG

1955/56

1960/61

1965/66

1968/69

1969/70

1970/71

50,4
67,7
20,8
39,5
53,4

59,8
75,3
28,5
44,3
58,1

66,5
86,9
36,8
49,2
63,7

73,2
86,3
47,8
51,3
67,1

73,7 1)

78,51)

56,7

61,0

45,9

58,9

62,2

67,6

.

Bron: Diversen.
1) Voorlopige cijfers.

per jaar. Een derde voorbeeld buiten devoedings-engenotmiddelen gelegen isdegroeiende vraag naar sierteeltprodukten.
Voor de afzetmogelijkheden vanagrarische produkten is
vooral het stijgend vleesverbruik van belang. Detoenemende
betekenis vanhetverbruik van vlees komt totuiting in het
groeiende aandeel van dedierlijke produkten inhettotale calorieverbruik indeEEG(tabel III.1.1). Een toeneming vander e latieve betekenis van hetverbruik van dierlijke produkten in
een naar calorieën gemeten nauwelijks groeiend voedselpakket
vereist eenstijging vandetotale landbouwproduktie, niet alleen
van dedierlijke, maar ookvan deplantaardige produktie.De
dierlijke produkten kunnen worden beschouwd alseenverede-

1) Ir. G.A. vanHouten "Heteten van de Nederlanders", Landbouwkundig Tijdschrift, april 1970.
2) Het werkelijk verbruik heeft betrekking opde hoeveelheden
die afgezet zijn aande consument. Inverband met afvallen
etc. ligt hetopgenomen verbruik echter lager.
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ling van plantaardige produkten. Bij dit veredelingsprocesgaan
veel calorieën verloren, doordat deze worden verbruikt voor
onderhoud en regeneratie van de dieren. Zo komt van de calorische waarde van deverbruikte, in het algemeen plantaardige,
voedermiddelen slechts ca. 20%weer beschikbaar in de vorm
van dierlijke produkten.
Naast de te verwachten groei van de bevolking in de EEG
zijn dus ook de veranderingen in het verbruikspakket per hoofd
oorzaak van een nog steeds, zij het langzaam, toenemende
vraag naar agrarische produkten.
In het verbruik doen zich voorts veranderingen voor die
geen wijziging brengen in de totale vraag naar agrarische produkten. Deze veranderingen zijn een gevolg van de toenemende
vraag naar "diensten" en "voorbewerking" in het voedingsmiddelenpakket. In dit verband kan worden gewezen op de groeiende betekenis van de zgn. convenience foods. Deze laatste ontwikkeling heeft tot gevolg dat de betekenis van de voedings- en
genotmiddelenindustrie geleidelijk toeneemt. De vraag naar
voedings- en genotmiddelen neemt daardoor sterker toe dan de
vraag naar agrarische produkten. In vergelijking met de ontwikkeling van het volume van de totale particuliere consumptie
is echter ookde stijging van de vraag naar voedings- en genotmiddelen slechts van bescheiden betekenis.
Grafiek Hl.1.1 Ontwikkeling van produktie enverbruikvan land- en tuinbouwprodukten in Nederland; indexcijfers (1963/64-1964/65 = 100)
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Aanpassing produktiepakket en overschotten
De veranderingen m.n. in de samenstellingvanhetverbruikspakket hebben de ontwikkeling van de agrarische produktie in
de EEG duidelijk beïnvloed. Zo is de vleesproduktie in de Europese Gemeenschap in de tweede helft van de jaren zestigmet
23%toegenomen. De invloed van deze vraagveranderingen opde
Nederlandse landbouw blijkt wel uit het feit dat in dezelfde periode de vleesproduktie in Nederland met 42%is gestegen. In
dit verband kan ook worden gewezen op de sterk toegenomen
produktie van sierteeltprodukten (zie § 8). Door de toenemende
vleesproduktie stijgt ook de vraag naar voedermiddelen. De
EEG-landbouw heeft hierin slechts ten dele voorzien; een deel
van de uitbreiding van de vleesproduktie, vooral in Nederland,
is gebaseerd op de invoer van krachtvoeders uit derde landen.
Dit betreft m.n. krachtvoeders andere dan granen die onbelast
kunnen worden geïmporteerd en dientengevolge voor de veevoederindustrie een goedkope grondstof zijn in verhouding tot voergranen, waarvan de verbruikersprijs in de EEG als gevolg van
de gemeenschappelijke marktordening aanzienlijk boven het
wereldmarktprijspeil ligt.
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Door de hiervoor globaal geschetste ontwikkelingen nemen
de afzetmogelijkheden voor akkerbouwprodukten en melk en
melkprodukten niet of nauwelijks toe. Hier staat tegenover dat
de mogelijkheden om de produktie per ha en de melkgift per
koe op te voeren groot waren en zijn. Een en ander heeft ertoe
geleid dat in de tweede helft van de jaren zestig van een aantal
grondgebonden produkten als melk, tarwe en suiker in de EEG
belangrijke overschotten ontstonden. Ook in de fruitsector ging
ten dele om deze en ten dele andere redenen de produktiestijging ver uit boven de toeneming van de consumptie. Mede door
de ontwikkelingen op de wereldmarkt is in het afgelopen jaar de
marktsituatie voor verschillende produkten belangrijk verbeterd m.n. voor melk en suiker. Dit neemt niet weg dat gezien
de aanwezige mogelijkheden de produktie per ha en per koeverder te vergroten, de dreiging van overschotten in de EEG structureel aanwezigblijft 1).
Producenten- en consumentenprijzen
Door de onvoldoende afstemming van het aanbodopdevraagontwikkellng heeft de prijsvorming van een aantal belangrijke
produkten onder grote druk gestaan.
In verband met de overschotten werden de richtprijzen van
de zgn. richtprijs-produkten noch voor 1969/70,nochvoor1970/
71 verhoogd. Deze richtprijs-produkten vormen te zamen ca.
50%van de Nederlandse agrarische produktiewaarde (incl.tuinbouw). Bovendien bewegen de telersprijzen voor pit- en steenvruchten zich reeds gedurende een aantal jaren op een zeer
laag niveau.
De overschotten brachten grote uitgaven van het EEG-Landbouwfonds Afd. Garantie met zich mee. Zowerden de EEG-uitgaven voor marktordening voor 1970geraamd opbijna4100mlh.
RE. Als gevolg van o.m. een geringer aanbod van melk en een
verbeterde situatie op de wereldmarkt voor suiker en zuivelprodukten zullen naar raming de uitgaven in 1971 dalen tot ca.
2700 min. RE. Voor 1971/72 kon een bescheiden verhoging van
de richtprijzen worden gerealiseerd.
Gerekend over de laatste zesjaar zijn degewogen producentenprijzen in Nederland (produktiepakket) met gemiddeld2%per
jaar gestegen. De koopkracht van de gulden verminderde in deze jaren met gemiddeld bijna 5%per jaar. De Nederlandse p r o ducenten moesten daardoor met een relatieve prijsdaling g e noegen nemen (grafiek III.l.2).
De uitgaven voor voedings- en genotmiddelen vormen ondanks de relatieve daling nog steeds een belangrijk deelvan de
consumptieve uitgaven van de gezinshuishoudingen. Hun aandeel
bedraagt thans ca. 28%.Het prijspeil voor de gezinsconsumptie
is in de laatste zes jaar met gemiddeld 4,8%perjaar toegenomen; de prijzen voor het onderdeel voeding stegen iets minder
nl. met gemiddeld 4,1% per jaar. De producentenprijzen voor
het Nederlandse v e r b r u i k s p a k k e t namen indeze jaren met
1) G. Thiede, "De agrarische ontwikkeling in de EEG en haar
gevolgen", Landbouwkundig Tijdschrift, september 1971.
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Grafiek III.1.2 Ontwikkeling sinds 1964vanproducenten- enconsumentenprijzen
van land- entuinbouwproduktenc.q. voedingsmiddelen;
indexcijfers 1964=100
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2,4%toe. De ontwikkeling van de prijzen van land- en tuinbouwprodukten heeft dus slechts in beperkte mate bijgedragen totde
stijging van de kosten van de gezinsconsumptie (grafiek III.1.2).
De stijging van de kosten voor voeding is vooral veroorzaakt
door prijsstijgingen bij de verwerking en de afzet van de Produkten. De prijzen voor het niet-grondstoffenaandeel in het
voedings- en genotmiddelenpakket gingen nl. deze gemiddelde
stijging van ca. 4%belangrijk te boven.
Produktie en verbruik in 1970/71
De agrarische produktie nam in 1970/71 met ruim 7%toe
(tabel III.1.3). De volumestijging was in 1970/71 sterker dan in
1969/70 (4,3%). Vooral de produktie van vlees (incl. eieren) onderging een aanzienlijke uitbreiding^(grafiek III.1.1).
Doordat de stijging van de produktie niet beperkt bleef tot
Nederland maar ook plaatshad in de andere lidstaten in de EEG
stonden de prijzen voor vele van de zgn. "vrije" produkten onder sterke druk. Bovendien bleven zoals reeds eerder gezegd
de richtprijzen van de zgn. richtprijsprodukten in 1970/71 ongewijzigd. De producentenprijzen voor akkerbouwprodukten en
voor vlees (incl. eieren) vertoonden een belangrijke daling ten
opzichte van het voorafgaande jaar.
Als gevolg hiervan lagen de producentenprijzen van het verbruikspakket in 1970/71 gemiddeld ruim 3%beneden het niveau
van 1969/70.
In het afgelopen jaar heeft de agrarische sector dus geen
bijdrage geleverd aan de stijging van het prijspeil van de kosten voor de gezinsconsumptie (1970 4,4%, 1971 7,6%). De prijzen van voedings- en genotmiddelen stegen daarentegen wel nl.
in 1970 met 4,4% en in 1971 met 4,2%. Dat de prijzen van voedings- en genotmiddelen wel stegen en de prijzen die de agrarische producent ontving daalden is vooral veroorzaakt door
prijsstijging bij de afzet, verwerking en distributie. Hetvolume
van het verbruik liet in 1970/71 een kleine stijging zien (2,4%)
als gevolg van een belangrijk groter vleesverbruik. Het verbruik van fruit, melk- en zuivelprodukten en akkerbouwprodukten daalde daarentegen.
Produktie en verbruik in 1971/72
Het produktievolume zal in 1971/72 minder sterk toenemen
dan in 1970/71. In dit opzicht vormt de akkerbouw een van de
uitzonderingen. Na een jarenlange afneming van de produktie
in deze sector vertoont 1971/72 een stijging met ca. 7%. Verwacht mag worden dat de spectaculaire uitbreiding in de sierteeltproduktie en m.n. in de bloementeelt zich in 1971/72 verder zal voortzetten. In de andere sectoren zal de uitbreiding
van de produktie minder groot zijn dan in 1970/71 (melk enzuivel, vlees) of zal de produktie op ongeveer hetzelfde niveau
blijven (groenten).
Voor een aantal belangrijke produkten zullen de prijzen hoger liggen dan in het afgelopen jaar. Hierbij valt met name te
denken aan melk- en zuivelprodukten en aan vlees. Voor watde
akkerbouwprodukten aangaat zullen de prijzen als gevolg van
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TABELIII.1.3
Voorzieningsbalansen vanagrarische Produkten 1) (exclusief sierteeltproduktenen
oliën en vetten)
1970/71
mln.gld.
prod.pr.
1. Agrarische Produkten
Produktie:
w.v.: t.b.v. Ned.landbouw
andere bestemmingen
Invoer:
w.o.: in verwerkte vorm
Uitvoer:
w.o.: in verwerkte vorm
Verbruik:
w.v.: door Ned.landbouw
niet-agrarisch verbruik
Voorraadafneming

11881
779
11102
3570
621
6 871
3070
8814
1766
7048

Volumemutaties In %
t.o.v. voorafgaand jaar
1968/
1969/ 1970/
'69
'70
'71
7,2
4,7
1,3
-9,6
-7,4
12,9
2,2
8,2
3,8
4,7
9,6
-0,6
0,5
27,6
-Ij
12,5
16,2
10,6
15,9
11,6
21,6
-0.4
2,0
0,3
-0,8
-7,5
-1.1
-0,3
2,9
2,4

234

2. Akkerbouwproducten
Produktie
Invoer
Uitvoer
Verbruik

1651
2 024
1118
2 582

-4,6
4,6
-3,1
-0,1

-0,3
-2,3
12,3
-3,4

-4,4
7,9
1.1
1,1

3. Melk- en zuivelprodukten
Produktie
Invoer
Uitvoer
Verbruik

3208
270
1938
1779

0,4
53,3
14,0
5,6

3,4
-5,7
11,2
4.6

4,0
1.7
29,6
-9,3

4. Vlees en eieren
Produktie
Invoer
Uitvoer
Verbruik

5412
555
2697
3241

4,8
13,1
14,6
2,6

6,9
2,1
13,3
-1,0

12,6
-5,7
15,1
-6,5

5. Groenten
Produktie
Invoer
Uitvoer
Verbruik

1229
149
781
597

-1,6
13,6
2,9
-1,5

5,8
20,7
7,6
4,0

8,0
-4,4
7.9
0,5

6. Fruit
Produktie
Invoer
Uitvoer
Verbruik

314
572
270
616

1) De jaren hebbenInhet algemeen

5,8
-3.7
4.2
6,8
8,5
1.4
45,1
46,5
12,8
-4,4
-4.8
1,2
betrekking op de periode juli tot en met juni.

de grote oogsten in de EEG in het algemeen lager zijn dan in
1970/71. Voor het fruit waren de prijzen in het najaar hoger
dan in de helft van 1970; hoe de ontwikkeling in het voorjaar zal
zijn kan op dit moment (januari 1972) niet worden voorspeld.
In de sector groenten levert de prijsontwikkeling een gemengd
beeld op. Per saldo zullen de prijzen voor de gehele groep
agrarische Produkten in 1971/72 stijgen, dit in tegenstellingtot
1970/71 toen de prijzen gemiddeld daalden.
Deze stijging van de producentenprijzen heeft slechts een
beperkte invloed op het prijspeil van de consumenten. Zo zal
een stijging van de producentenprijzen van b.v. 5% waarschijn60

lijk resulteren in een toeneming van het prijspeil van voedingsen genotmiddelen met ca. 2%.Voor het prijspeil van de totale
gezinsconsumptie betekent dit een verhoging van ongeveer 0,6%.
Hoewel het gemiddelde effect van een stijging van de producentenprijzen op de kosten voor de gezinsconsumptie betrekkelijk
gering is, kan toch voor de afzonderlijke Produkten een voorde
consument gevoelige prijsverandering optreden, die tot een r e actie in het verbruik kan leiden. Dit laatste geldt vooral voor
de meer luxere produkten waartoe o.a. vlees, fruit en sierteeltprodukten gerekend moeten worden. Bovendien is de stijging
van het reële inkomen in 1971/72 minder groot. Een en ander
maakt het waarschijnlijk dat het niet-agrarisch verbruik van
land- en tuinbouwprodukten in 1971/72 nauwelijks zaltoenemen.
Stijgende zelfvoorzieningsgraad
De samenstelling van het binnenlands verbruik van inheemse land- en tuinbouwprodukten verschilt sterk van de opbouw
van het produktiepakket. De produktie is sterk gespecialiseerd
in de richting van produkten die relatief weinig beslag leggen
op de schaarse factor grond (intensieve tuinbouw, intensieve
rundveehouderij, varkens en pluimvee). Van deze produkten
wordt een relatief groot deel geëxporteerd (tabel in.1.4). Daar
staat een omvangrijke invoer van "bodemintensieve" produkten
tegenover, met name van broodgraan en veevoedergrondstoffen. De zelfvoorzieningsgraad van eerstgenoemde groep produkten is in recente jaren verder gestegen; die van laatstgenoemde categorie daalde.
De internationale handel in agrarische produkten en voedingsmiddelen is dan ookvoor Nederland van grote betekenis
(§ 2). Daar in 1971/72 het binnenlands verbruik minder zaltoenemen dan de produktie zal de zelfvoorzieningsgraad van de
eerste groep produkten gemiddeld verder stijgen.
TABEL m.1.4
DeInvoerc.q. uitvoer in
en tuinbouwprodukten

Granen
Aardappelen
Suiker(bieten)
Melk
w.v.: melkvet
ov. bestemmingen
Rundvlees
Kalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Glasgroenten 1)

verhoudingtothetbinnenlands verbruik vaneen aantal landImportsaldo ( - ) r e s p . exportsaldo (+),uitgedrukt in % van
totale binnenlands verbruik
1968/
1969/
1970/
'69
'70
'71
-72
-65
-62
+79
+97
+86
-11
+3
+17
+57
+63
+94
+84
+88
+140
+19
+26
+30
-17
-14
-10
+500
+773
+783
+78
+88
+97
+257
+280
+290
+302
+287
+321

1) Tomaten, sla en komkommers.
2) Hoeveelheden gewaardeerd tegen gemiddelde producentenprii
'68 t/m 1969/70.

Waarde importresp.exportsaldo
in 1970/71 2)
(in mln.gld.)
-1140
+290
+50
+1630
+1415
+215
-115
+580
+1140
+500
+465
zenindejaren 1967/
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§ 2. I n t e r n a t i o n a l e h a n d e l in a g r a r i s c h e P r o d u k ten
De monetaire crisis
De internationale handel stond in 1971 in het teken van de onrust rond de dollar. In mei liet Nederland, in navolging van Duitsland, de officiële wisselkoers van de eigen valuta t.o.v. de dollar
los. Met uitzondering van Frankrijk volgden de andere lidstaten.
De valuta-verhoudingen binnen de EEG groeiden sedertdien uiteen, waarbij zich voornamelijk een Frans-Duitse tegenstelling
manifesteerde. De hieruit voortkomende impasse belemmerde
een gemeenschappelijke EEG-houding tegenover de monetaire
maatregelen die de USA, in verband met het grote en groeiende
tekort van de handelsbalans, per 15 augustus troffen. Amerika
staakte de omwisseling van dollars in goud en stelde een tijdelijke extra-invoerheffing van 10%in, als wapen om zijn handelspartners tot revaluatie te nopen. Het internationale handelsverkeer dreigde door deze handelsbelemmering en de onzekerheid
op de valuta-markten ernstig te worden verstoord. In het akkoord
dat de 10 rijke landen in december in Washington konden bereiken, werd de basis gelegd voor een nieuwe regeling van de muntpariteiten. De overeengekomen wisselkoersen sloten vrij nauwkeurig aan bij de valuta-verhoudingen die in de periode van zweven waren gegroeid. Het feit dat de dollar t.o.v. het goud met
7,89% devalueerde, betekende een verlichting van de valutaspanningen binnen de EEG. Samen met de Belgische franc zal de gulden t.o.v. de dollar met 11,57% revalueren. De DMneemt met
13,56% het meest in waarde toe. Frankrijk en Italië sluiten met
een opwaardering van resp. 8,57% en 7,48%de rij van de EEGlanden.
Zwevende valuta en de handel in agrarische Produkten
De gevolgen van deze monetaire crisis voor de internationale
handel van Nederland in agrarische produkten bleven van beperkte omvang. De 10%-heffing van de USA raakte slechts een klein
deel van onze export van deze produkten: 5%van deze export gaat
naar de USAterwijl hiervan nog een groot deel (waaronder de
belangrijke post ham in blik) buiten de werkingssfeer van deze
extra-heffing viel.
De gevolgen van het zweven van de gulden t.o.v. de dollar zijn
voor de produkten die onder de EEG-marktordening vallen grotendeels opgevangen door het instellen van compenserende heffingen c.q. restituties, zowel in het interne EEG-verkeer als in
de handel met derde landen. Deze heffingen en restituties komen
voor nationale rekening. Voor Nederland, met een exportsaldo
van de betrokken produkten, betekent elke procent te compenseren opwaardering van de gulden een last voor de schatkist, op
jaarbasis, van ongeveer f. 9miljoen. Door deze maatregelen, die
de gemeenschappelijke markt in blokken met verschillende prijsniveaus verdeelt, is in feite de koppeling van de gemeenschappelijke prijzen aan de RE (de "groene dollar") losgelaten.
Voor produkten zonder gemeenschappelijke marktordening
heeft de feitelijke revaluatie van de gulden twee kanten. De im62

porten uit landen met niet of minder in waarde gestegen valuta,
zijn goedkoper geworden. Dit betreft b.v. de invoer van veevoedergrondstoffen andere dan granen. De Nederlandse veredelingslandbouw, die veel van deze grondstoffen verbruikt, is hiermee gebaat. De export van produkten zonder gemeenschappelijke marktordening komt anderzijds in een zwakkere positie te verkeren
tegenover aanbieders van concurrerende produkten in landen met
een "goedkopere" valuta.
Het bereikte akkoord van Washington brengt een einde aan de
onzekerheid in het internationale betalingsverkeer. DP wijzigingen in de internationale concurrentieverhoudingen die gedurende
de periode van zwevende munten zijn opgetreden, blijven echter
in grote lijnen gehandhaafd, en hiermee dus ook de gewijzigde
positie van de Nederlandse landbouw en voedingsmiddelenindustrie in het internationale handelsverkeer. Welke gevolgen op lange termijn dit zal hebben voor het volume van de handelsstromen
en voor de rentabiliteit van deze sectoren, is moeilijk te voorspellen.
Wanneer de in december afgesproken feitelijke herzieningen
van de wisselkoersen hun bekrachtiging krijgen in officiële deen revaluaties, zal de EEG een beslissing kunnen nemen over een
eventuele herwaardering van de R.E. Hierna, of hierbij, zal een
besluit moeten vallen over het gemeenschappelijke prijspeil van
landbouwprodukten voor 1972/73 waarover het beraad werd uitgesteld vanwege de monetaire perikelen. De Nederlandse landbouw heeft er groot belang bij dat het systeem van interne heffingen en restituties kan verdwijnen en de gemeenschappelijke
landbouwmarkt weer normaal kan gaan functioneren. In hoeverre
deze doelstelling op korte termijn te verenigen zal zijn met de
redelijke wens dat de inkomenspositie van de agrarische bevolking in bepaalde landen niet in het gedrang komt, is bij het afsluiten van dit verslag nog niet te voorzien. In de afgelopen jaren hebben de landbouwers in de EEG al enkele malen ondervonden dat de "gemeenschappelijkheid" van de landbouwmarkt maar
een betrekkelijk begrip is zolang op economisch en monetair gebied de ontwikkelingen van lidstaat tot lidstaat nog zo sterk uiteen kunnen groeien.
Uitbreiding van de Gemeenschap
In oktober 1971nam het Britse parlement het principe-besluit
voor toetreding tot de EEG. Deze belangrijke stapvoorwaarts in
de richting van de Gemeenschap van de Tien is ook voor de Nederlandse land- en tuinbouw van grote betekenis. Zijn afzet zal
op een vergrote markt nieuwe groeiimpulsen kunnen krijgen. Het
gaat hier echter om perspectieven op langere termijn. Veel zal
afhangen van de wijze waarop de landbouw in de toetredende landen zich in de komende jaren zal instellen op het EEG-prijzenklimaat, dat gedurende de overgangsperiode geleidelijk zal worden geïntroduceerd. Met name omtrent de in deze landen te verwachten reacties van produktie en verbruik van agrarische produkten bestaat onzekerheid. Er zijn reeds verschillende prognoses op dit moeilijke terrein geWaagd, maar de uitkomsten van
deze studies lopen nogal uiteen.
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De "agrarische handelsbalans": stijgend positief saldo
Het relatief hoge aandeel van agrarische produkten 1) in het
totaal van de buitenlandse handel van Nederland (in 1970:28%
van de uitvoer en 18%van de invoer) weerspiegelt de internationale specialisatie van Nederland op het gebied van landbouw
en voedingsmiddelenindustrie. De balans van in- en uitvoer van
deze groep produkten vertoont een positief saldo van circa
f, 3miljard in 1970, niettegenstaande het grote invoerquotum
van onbewerkte en bewerkte plantaardige en dierlijke produkten die in ons land niet of in onvoldoende mate kunnen worden
voortgebracht (tabel III.2.1). Deze confrontatie van de qua samenstelling sterk verschillende uitvoer- en invoerpakketten
van agrarische produkten laat zien hoe sterk de binnenlandse
behoefte aan produkten van agrarische herkomst is aangewezen
TABEL m . 2 . 1
Ontwikkeling van het binnenlands produkt, de handelsbalans
del
Waarde 1970
(mrd.gld.)

i en de agrarische han-

Waardemutaties in% t.o.v.
voorafgaand j a a r
1968 1969 1970
1971 6)
(raming)
11,1 11,7 10,8
12

Binnenlands produkt 1)

export

103,4

Handelsbalans 2)

export
import
saldo

42,6
48,5
-5,9

14,5
11,5

19,5
18,3

18,1
21,8

16
14

w.v. a g r a r . handel 3)

export
Import
saldo

11,9
8,8
3,0

14,2
9,5

14,6
16,1

17,4
12,6

8
7,5

Intrahandel 4)

export
import
saldo

26,4
27,1
-0,7

19,7
13,2

25,1
21,1

21,7
20,1

18
12

w.v. a g r a r . handel

export
import
saldo

8,1
2,7
5,4

20,3
24,3

18,9
41,1

21,4
5,4

8,5
2

Derde landen 5)

export
import
saldo

16,2
21,4
-5,2

8,1
9,4

11,9
14,9

12,6
24,1

14
16

w.v. a g r a r . handel

export
import
saldo

3,8
6,1
-2,4

5,0
4,9

7,1
-5,2

9,6
30,9

9
7

1) Netto binnenl. produkt tegenmarktprijzen (1971 raming CPB).
2) Invoer cif, uitvoer fob.
3) Niet of weinig bewerkte landbouwprodukten, voedings- en genotmiddelen (voor
omschrijving zie tabel in.2.2).
4) Handel met de EEG-landen.
5) Wereld behalve de EEG-landen.
6) Raming opgrond vande ontwikkeling jan.t/m sept.
Bron:CBS (gegevens gedeeltelijk bewerkt).

1) Onder agrarische produkten worden in deze paragraaf verstaan alle voedings- en genotmiddelen alsmedede niet-eetbare agrarische produkten, w.o. sierteeltprodukten, hout en
textielvezels. Hierbij is de indeling van de internationale
Massificatie van de buitenlandse handel gevolgd.
64

opvoorziening vanuit het buitenland. Indien de mogelijkheden
tot deze invoer zouden wegvallen, zou een belangrijk deel van
de binnenlandse capaciteit van landbouw en voedingsmiddelenindustrie moeten overschakelen van de gespecialiseerde produktie voor de export op de bevrediging (eventueel met substituten) van de binnenlandse vraag naar agrarische produkten.
Het saldo van deze uit een voorzieningsoogpunt opgestelde
"agrarische handelsbalans" is overigens geen maat voor de bijdrage van landbouw en voedingsmiddelenindustrie tot het evenwicht van de Nederlandse betalingsbalans, zoals weleenswordt
gesuggereerd. De deviezenopbrengst van deze sectoren is de
waarde van hun leveranties aan het buitenland verminderd met
de waarde van de invoer van grond- en hulpstoffen en diensten
die in de produktie voor de export zijn verbruikt. Met behulp
van een input/output-analyse kan dit bedrag voor 1967 (het
meest recente jaar waarvoor de nodige gegevens beschikbaar
zijn) worden geraamd op f. 4,6 miljard. Aangenomen mag worden dat dit bedrag in 1971 niet onbelangrijk hoger zal liggen.
De aldus verworven internationale koopkracht staat onze economie ter beschikking om door import te voorzien in de behoefte aan velerlei produkten, waaronder ook onbewerkte en
bewerkte agrarische grondstoffen, die wij in eigen land niet of
met minder voordeel kunnen voortbrengen en niettemin voor
het binnenlands verbruik nodig hebben.
Voor de betalingsbalans zijn voorts van niet te verwaarlozen betekenis de financiële transacties met het EEG-landbouwfonds, voor zover samenhangend met de in- en uitvoer van produkten die onder de gemeenschappelijke markt- en prijspolitiek vallen. Enerzijds heeft Nederland 90%van de bij invoer uit
derde landen geihde heffingen af te dragen; anderzijds kan het
restituties bij uitvoer naar derde landen declareren. Voor1971
zullen deze verrekeningen leiden tot een positief saldo vannaar
schatting f. 300 à f. 400 miljoen. Hierbij zijn de bijdragen van
Brussel voor interventie en denaturering buiten beschouwing
gelaten.
Patroon van de agrarische in- en uitvoer: veredelingsfunctie
voor de EEG
De uitvoer van agrarische produkten is sterk op de EEGpartners gericht,terwijlde invoer in belangrijke mateuit derde
landen afkomstig is.TenopzichtevandeEEGheeft de agrarische
handelsbalans dan ook een zeer hoog batig saldo. Met name veehouderij- en tuinbouwprodukten dragen sterk tot dit saldo bij, terwijl Nederland ookvoor uitheemse agrarische produkten als veredelaar voor de EEG optreedt (tabel m.2.2).
De agrarische handelsbalans ten opzichte van derde landen is
daarentegen sterk deficitair. De grote behoefte aan agrarische
grondstoffen voor de veredeling, zowel door de veehouderij als
de voedingsmiddelenindustrie, wordt in belangrijke mate gedekt
door invoer vanuit landen buiten de EEG. Bij de indeling van de
agrarische produkten in groepen zijn de voedermiddelen - voor
een groot, hoewel afnemend deel uit granen bestaand - in totaal
tot de akkerbouwprodukten gerekend. Nederland voert ruim 80%
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TABEL III.2.2
Export- reap. Importoverschot (+resp. -) per hoofdgroep agrarische Produkten
t.o.v. wereld, EEGen derde landen,
1969

wereld EEG

1970
3e land. wereld EEG

3eland,
1. Akkerbouwprodukten 1)
-1338
+33 -1371
-1726
+246 -1972
2. Tuinbouwprodukten 2)
+1612 +1129
+483 +1752 +1263
+489
3. Veehouderljprodukten 3)
+2621 +2017
+604 +3634 +2926
+708
4. 'Inheemse"voedingsm. 4)
+1338
+262 +1076
+1382
+271 +1111
5. Overige voedingsmidd. 5)
-1024
+714 -1738
-1068
+752 -1820
6. Grondstoffen v. industrie 6)
-945
-40
-905
-943
-55
-888
7. Totaal agrarische prod.
+2264 +4115 -1851 +3031 +5403 -2372
1) Granen,aardappelen, peulvruchten, zaden, vlas, voedermiddelen.
2) Incl. sierteelt, excl. uitheems fruit.
3) Levendedieren,vlees, eieren, melk en zuivelprodukten.
4) Suiker, alsmede Produkten vangraan, vlees, suiker, groenten en fruit.
5) OliBn/vetten, rijst, vis, zuivelvruchten,dranken, tabak e.d., maar excl. zuivelprodukten.
6) Hout, katoen, jute,wol,huiden en diversen.
N.B. Deze indeling is ookaangehouden in detabellen in.2.4 en III.2.6:alleen zijn
deposten "inheemse voedingsmiddelen" en "overige voedingsmiddelen" samengevoegdtot één post "voedingsmiddelen".
Bron:CBS(gegevens gedeeltelijk bewerkt).

van de krachtvoederbehoefte in, hetgeen in feite neerkomt op het
gebruik van een aanzienlijk areaal buiten onze grenzen ten behoeve van de veehouderij.
Een indruk van het gespecialiseerde karakter van de Nederlandse land- en tuinbouw binnen de EEG geeft ook het procentuele aandeel van de Nederlandse export van een aantal belangrijke (groepen van) produkten in de totale invoer en uitvoer van de
Gemeenschap (tabel III.2.3).
TABELIII.2.3
Nederlandse uitvoer vanbelangrijke landbouwproducten 1) in relatietotin- en uitvoer van deEEG (incl. intrahandel)
in% van EEG-invoerwaarde in% van EEG-uitvoerwaarde
1967 1968 1969 1970
1967 1968 1969 1970
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Granen
6,1
8,6
9,6
10,9
9,3
13,0
12,8
11,7
Aardappelen
55,3 51,9
55,4
53,3
50,4
47,1
49,8
54,7
Groenten/fruit
16,0 16,5
17,5
18,1
27,6
28,4
29,3
31,0
Sierteelt
105,4 101,2
95,7
93,4
71,0
70,5
70,1
70,6
Melk/zuivel
60,6 58,2
52,1
61,9
39,3
39,1
37,3
43,4
Eieren
45,0 49,9
48,1
50,5
56,0
56,2
50,7
48,4
Vlees
28,9 33,3
30,7
32,5
51,2
48,9
47,8
47,0
Indeling
volgeni
9
Massificatie
van
de
buitenl.
handel
;
produ
iktenincl. bewerkin1)

gen, fruit incl. zuidvruchten.
Bron: Buitenlandse handel, Analytische tabellen; BureauvoordeStatistiek der Europese Gemeenschappen.

De uitvoer in 1971: groeivertraging
De spectaculaire groei van de agrarische export in 1969 en
1970 (resp. 14,6 en 17,4%naar waarde) heeft zich in 1971 - naar
het op grond van gegevens over de eerste 9 maanden lijkt - niet
kunnen handhaven (raming 8%). De oorzaak ligt bij de vertraging
in de volume-ontwikkeling (tabel II1.2.4 ). Voor alle onderscheiden produktengroepen blijft de volumemutatie beneden het cij66

fer vanhetvorig jaar. Opvallend isdegrote teruggang van de
groei vanhetuitvoervolume voor degroep veehouderijprodukten, dieinhettotale exportpakket zwaar weegt. Deze groeivertraging ishetgevolg van eendaling van deexport van zuivelprodukten (-1%) eneieren (-15,5%), waartegen vooral deforse toeneming van deuitvoer van varkensvlees (24%) onvoldoende compensatie bood.
TABEL ni.2.4
Samenstelling en ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer vanagrarische Produkten 1)
W&arde
Mutaties in < l t.o.v . voorafgaand 1jaar
volume
mln.gld.
prijs
1970
1969 1970 1971 1969 1970
1971
2)
2)
Akkerbouwprodukten
-6
totaal
1291
8,0 16,5
6 23,9 -0,4
w.v. EEG
8,4 15,3 -14 21,8 13,7
1025
8
Tuinbouwprodukten
totaal
w.v. EEG

1992
1410

5,6
5,2

0,0
-1,3

4
6,5

6,3
9,0

9,4
13,0

7
8

Veehouderijprodukten
totaal
w.v.EEG

4213
3285

6,3
5,9

1,7
-1,8

3
1,5

7,6
10,0

23,9
29,9

4
8

Voedingsmiddelen
totaal
w.v.EEG

3922
2138

6,7
4,5

5,0
7,2

4,5
-1

5,3
18,3

11,6
8,4

11
14

442
228

11,8
9,3

2,2
6,0

-5
3

-3,7
1,4
-6,4 -15,0

-2
-10

11861
8 086

6,7
5,8

3,6
3,2

4
0

7,6
12,6

5,5
9

Grondstoffen voor industrie
totaal
w.w. EEG
Totaal agrar. export
wereld
w.v. EEG

13,4
17,0

1) Bron entoelichting zietabel III.2.2.
2) Raming.

De absolute daling van hetexportvolume vanakkerbouwprodukten isvooral tewijten aandegranen (-9,5%), Ookde uitvoer van voedermiddelen liep terug (-10%). Binnen de teruglopende graanexport trad evenals in 1970 een verschuiving op van
derde landen naar de EEG. Ditisdebelangrijkste reden waarom deuitvoer naar de EEG nog metca.8% toenam.
Tot deexportgroei vantuinbouwprodukten heeft de sierteeltsector (10%) hetmeest bijgedragen. Degroentesector groeide
minder snel (4%) onder invloed vaneen daling van deexportvan
tomaten (-3%) enkomkommers (-5%).
Hoewel inhetvolume van deexport naar deEEG-partners
ook een duidelijke vertraging valt opte merken (9%t.o.v. 17%in
1970) ligt hetgroeicijfer evenals invoorgaande jaren hogerdan
voor detotale export. Alleen voor degroep voedingsmiddelen is
de export naar deEEG meer toegenomen dan in 1970.
Wat deveranderingen inhetexportprijsniveau betreft iser
een opmerkelijk verschil tussen detotale uitvoer endie naar de
EEG (resp. 4%en0%). Door hetverschil in samenstelling tussen
het totale enhetEEG-uitvoerpakket hebben prijsveranderingen
van afzonderlijke produkten eenuiteenlopend effect ophet groeps67

gemiddelde. Zo wegen b.v. deaardappelen, diemetmeer dan 40%
in prijs daalden, relatief veel zwaarder indeexport naar de
EEG danindetotale export. Bovendien kunnen voor produkten
die onder degemeenschappelijke marktordening vallen de prijsveranderingen inhet interne handelsverkeer zeer wel verschillen van die inhetverkeer metderde landen. Een voorbeeld hiervan zijn dezuivelprodukten; indehandel metde EEG-partners
stegen deze met9%inprijs; indetotale export met13%,vooral
als gevolg van hetaantrekken van deboterprijs opde wereldmarkt. Deze factor, nog versterkt door hetzwaardere gewicht
van dezuivelprodukten indetotale export van veehouderijprodukten, is een belangrijke oorzaak van deminder grote prijsstijging van deze groep inhet EEG-verkeer.
West-Duitsland isvan doorslaggevende betekenis voor de Nederlandse export van agrarische produkten (tabel m.2.5). Deze
markt neemt 40%van deexportwaarde voor zijn rekening; alle
EEG-partners te zamen ca.70%. Italië iseenrelatief belangrijke afnemer van veehouderijprodukten. DeUSAbezetten met 5%
slechts eenbescheiden plaats, voornamelijk alsafnemer van voedingsmiddelen (ham inblik).
TABEL m.2.5
Procentuele verdeling van de exportwaarde vanagrarische produkten in 1970 uit
Nederlandnaar landen(-groepen) van bestemming
Totaal

akkerb.
+ voer

tuinbouw

veehou-- voedingsm.
derij

West-Duitsland
Frankrijk
Belgie-Luxemburg
Italië

40,0
11,0
10,2
8,0

57,8
7,0
4,4
2,2

42,8
13,4
7,0
14,8

EEG

69,2

48,7
8,2
12,8
9,1
78,8

71,4

78,0

26,2
11,5
15,5
3,2
56,4

Engeland
Overige EFTA-landen
USA
Overige industrielanden
Ontwikkelingslanden
Centraal geleide landen

6,4
5,0
5,0
4,3
8,8
1,3

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

10,7
10,9
3,0
2,3
1.0
0,7

Totaal

100

100

100

2,7
1,7
0,8
2,6
13,0
1,2
100

8,1
5,6
12,5
6,0
10,2
1,2
100

overige
prod.
23,6
8,8
14,5
7,1
54,0
10,1
6,6
3,9
14,8
3,0
7,6

Relatieve betekenisvan
de groepen

100

32%
4%
100%
17%
36%
11%
de Statistiek van de
Bron: Buitenlandse handel. Analytische tabellen; Bureau voor
Europese Gemeenschappen.

De invoer in 1971:eveneens vertraging van de groei
Ook het volume van detotale import van agrarische produkten zalin 1971, naar degegevens over deeerste 9maanden doen
verwachten, minder snel groeien danin 1970 (tabel UI.2.6).Met
betrekking totde invoer uitdelidstaten valt overigens t.o.v. de
incidenteel zeer geringe volumegroei in 1970 eenlichte stijging
te constateren. Hetnormale invoerpatroon voor granen, dat door
de speculatie in Franse termijnfrancs in 1969werd verstoord,
is geleidelijk weer hersteld. Degroeivertraging inhettotale invoérvolume is-vooral gelokaliseerd indegroep akkerbouwprodukten. Deingevoerde hoeveelheid granen steeg metslechts 2,5%,
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die van voedermiddelen<niet-granen) met6,5%;voor peulvruchten, zaden enaardappelen trad daarentegen eendalingop.
De belangrijkste invoergroep, devoedingsmiddelen, vertoont
een invoerstijging qua volume van5%, samengesteld uito.a. een
toeneming van oliën envetten (3%) entropische Produkten(9,5%)
en eendaling voor de subgroep bewerkingen van inheemse Produkten (-10%), welke daling uitsluitend iste wijten aan de bijzonder sterk gereduceerde invoer vanwitsuiker uit andereEEGlanden. Ditlaatste verklaart hetverschil tussen het groeicijfer
voor detotale import van voedingsmiddelen endatvan de invoer
uit de EEG.
De opmerkelijke prijsstijging van degroep veehouderijprodukten, waarvan de invoer overigens van beperkte betekenis is,
moet nagenoeg uitsluitend toegeschreven worden aande prijsverhoging van boter en melkprodukten.
Het gemiddelde importprijspeil vanalle agrarische Produkten steeg in 1971volgens devoorlopige gegevens met5% (tegenover ruim 7%in 1970). Hetdefinitieve cijfer zalwellicht iets lager uitvallen, omdat vooral indelaatste maanden van 1971 de
forse opwaardering van dezwevende gulden een neerwaartse
druk ophetimportprijsniveau (uitgedrukt inguldens) heeft uitgeoefend. Datgeldt o.a.voor deniet onbelangrijke invoervan
voedermiddelen (niet-granen).Dezeprijsinvloed kan natuurlijk
ookvolumeveranderingen inde import hebben bewerkstelligd.
Pas wanneer dein-enuitvoercijfers over hetgehele jaarbeschikbaar zijn, kunnen demonetaire invloeden wellicht met meer
zekerheid worden aangewezen.
TABELIII.2.6
Samenstellingen ontwikkelingvande Nederlandse invoer vanagrarische Produkten1)
Waarde
Mutaties in % t.o.v. voorafgaand jaar
1/olume
prijs
mln.gld.
1969 1970 1971 1969 1970 1971
1970
2)
2)
Akkerbouwprodukten
3,5
3017
5,3
8,1
3 16,1 12,9
totaal
w.v. EEG
777
2,4
5,5
-5 ^11,1 -3,3
4
Tuinbouwprodukten
totaal
w.v. EEG
Veehouderijprodukten
totaal
w.v. EEG
Voedingsmiddelen
totaal
w.v. EEG
Grondst. voor industrie
totaal
w.v. EEG

240
147

17,3
14,9

4,3
-3,3

3
1

6,1
5,5

7,7
4,2

22
17,5

579
360 .

7,5
10,6

-3,3
-6,0

35
50

26,2
45,0

-8,2
-7,1

6,5
12

3608
1116

7,3
5,3

16,1
14,1

2,5
9

5,6
15,7

6,7
10,3

5
-5,5

1385
283

11,6
9,9

5,0
-5,5

3
-7

-2,6
-2,9

-3,6
3,3

-1
14

7,8
6,8

7,3
4,7

5
7

8,8
33,0

5,6
1,9

4
3,5.

Totaal agrar. import
8829
totaal
w.v. EEG
2 682
1) Bron entoelichting zietabel m.2.2.
2) Raming.
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§3. A k k e r b o u w p r o d u k t e n
De produktiewaarde van de akkerbouwprodukten bestaat in
hoofdzaak uit granen, suikerbieten en aardappelen. Het aandeel
van de granen in de produktiewaarde van de akkerbouw was in
1970/71 ruim een kwart, van de suikerbieten ca. 18%en van de
aardappelen een derde.
Granen
De graanproduktie in de EEG was in het oogstjaar 1970/71
kleiner (- 5%t.o.v. 1969/70) dan in de voorafgaande jaren. Dit
was eveneens in Nederland het geval; zowel de oogst van tarwe
(- 5%) als van voergranen (- 23%) was kleiner dan in 1969/70.
De interventievoorraden in de EEG bedroegen aan het begin van
hetoogstjaar 1970/71slechts 1,8 min.ton tegen 6,1 min. ton aan
het begin van het voorafgaande oogstjaar. Mede onder invloed
hiervan verliep de prijsvorming in de EEGvrij gunstig.De p r i j zen in Nederland lagen gedurende hetgeheleverkoopseizoen boven het interventieprijsniveau zodat geen graan voor interventie werd aangeboden. Het prijsverloop werd bovendien begunstigd doordat de prijzen van grondstoffen voor krachtvoedersniet-granen, zoals soja, maniok e.d., op de wereldmarkt sterk
aantrokken. Het verbruik van voergranen voor voederdoeleinden
nam mede daardoor in Nederland in 1970/71 met 28%toe. De
invoer van voergranen steeg met 34%.In verband met de verlaging van de denaturatiepremie voor zachte tarwe was het voerverbruik vantarwe slechts dehelft van dat in1969/70. Het menselijk verbruik van graan, dat slechts een beperkt deel vormt
van het totale verbruik (+25%)nam inNederland in 1970/71 iets
toe (3%).
Het prijsverloop van granen zal in 1971/72 waarschijnlijk
minder gunstig zijn. De prijsontwikkeling tot januari 1972 wees
daar reeds op. Dit houdt verband met een oogst die in de EEG
ongeveer 13%groter is danin 1970/71.Ook in Nederland nam de
graanproduktie, vooral door hogere opbrengsten per ha, sterk
toe (12%). De prijzen van produkten als soja e.d. vertonen op de
wereldmarkt t.o.v. van hetvoorafgaande jaar eendaling.De toeneming vanhet graanverbruik voorvoederdoeleindenwordt hierdoor afgeremd. In dit verband moet tevens worden gewezen op
de verhoging van de interventieprijzen voor 1971/72 met 4%
voor gerst en 2%voor tarwe en rogge. Als gevolg van een en
ander zullen deEEG-uitgaven voormarktordening in1972 waarschijnlijk groter zijn dan in 1971.
TABELra.3.i
Ontwikkeling van de producentenprijzen van enige akkerbouwprodukten
Mutatie in% t.o.v. voorafgaand jaar
1968/69 1969/70 1970/71 1971/72
(raming)
1. Tarwe
2. Voergranen
3. Suikerbieten
4. Consumptieaardappelen
5. Pootaardappelen
6. Fabrieksaardappelen

70

-1,5
1
0
49
0
-3,5

3,5
1,5
-2
74,5
75,5
1,5

5
6,5
7
-46,5
-9
2

-5
-5,5
1
-14,5
14
0

Suiker
Ook de produktie van suiker was in de EEG in 1970/71 kleiner (- 5%) dan in het voorafgaande jaar. De suikerproduktie in
Nederland was eveneens lager (- 6%). Desondanks was de produktie in de EEG nog ca. 13% groter dan het suikerverbruik.
Evenals in 1969/70 moest daarom een belangrijk deel van de
EEG-produktie (13%) op de wereldmarkt worden afgezet. De
Nederlandse produktie overtrof de Nederlandse consumptie met
ca. 10%.Aangezien binnen de geldende EEG-regelingslechts een
hoeveelheid Nederlands produkt van 550000 ton op de marktvan
de EEG mocht worden afgezet, werd 110000 ton of 16%van de
Nederlandse produktie.opde wereldmarkt afgezet. Bovendien is
een deel van de produktie gedenatureerd en verwerkt tot veevoer (3%). Deprijzen op de wereldmarkt waren in 1970/71 belangrijk hoger dan in de voorgaande jaren, zodat de afzet van
suiker opde wereldmarkt tegen relatief aantrekkelijke prijzen
kon plaatshebben.
Grafiek in.3.1
De ontwikkeling vande prijs vanruwe suiker opdewereldmarkt en in Nederland

Londen, prijs per ton c.i.f.
Nederland, berekende prijs af fabriek

Voor 1971/72 wordt voor de EEG een belangrijk hogere produktie verwacht (ca. 13%), hetzelfde geldt voor Nederland (ca.
15%).Een en ander houdt zowel verband met een toeneming van
het suikerbietenareaal in de EEG, m.n. in Franrkijk (6%), als
met hoge opbrengsten per ha als gevolg van een bijzonder goed
groeiseizoen. In Nederland daalde overigens het areaal met
2000 ha(-2%). Deminimumprijs voorde vette suikerbieten ligt
op hetzelfde niveau als in 1970/71. De overschrijding van het
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basisquotum is belangrijk groter dan in het voorafgaande jaar.
Aangezienhet verbruik slechts eenlangzame groeivertoont zullen aanzienlijke hoeveelheden op de wereldmarkt moeten worden afgezet. Deze afzet zal tegen nog hogere prijzen plaatshebben dan in het seizoen 1970/71 (grafiek III.3.1). De wereldconsumptie zal nl. waarschijnlijk evenals in 1970/71 groter zijn
dan de wereldproduktie. De voorraden zullen daardoor nog verder afnemen. Wereldvoorraden die ca. 25%van de consumptie
bedragen worden als normaal en vereist beschouwd. Aan het
eind van hetseizoen 1970/71 bedroegdewereldvoorraad ca.24%
van de consumptie. Verwacht wordt dat dit percentage aan het
einde van het seizoen 1971/72 gedaald zal zijn tot ca. 19. Een
dergelijk laag percentage is sinds 1962/63 niet meer voorgekomen. De prijs die de bietenteler ontvangt zal daardoor vermoedelijk iets hoger zijn dan die van vorig jaar. De verkoop van
suiker voor voederdoeleinden zal in 1971/72 waarschijnlijk beperkt blijven tot geringe hoeveelheden.
TABEL in.3.2
Ontwikkeling van de produktie van enige akkerbouwprodukten
Waarde
Volumemutatie in%t.o.v.voorafgaand jaar
1970/71
1968/69 1969/70 1970/71
1971/72
(min.gld.)
(raming)
1. Tarwe
2. Voergranen
3. Suikerbieten
4. Consumptieaardappelen
5. Pootaardappelen
6. Fabrieksaardappelen

241
233
317
248
184
210

-6,5
-11,5
-5
0,5
-2
20,5

-4,5
-4
6,5
-2,5
3
-6,5

-5
-23,5
-6,5
4
-1,5
29

10,5
13
15
„
8,5

Aardappelen
Het aardappelseizoen 1970/71 is in de EEG en in Nederland
belangrijk minder gunstig verlopen dan in het bijzonder goede
jaar 1969/70. Door een wat grotere oppervlakte (3%) en door
een hogere opbrengst per ha was de aardappelproduktie in de
EEG ca. 4%groter dan in het voorafgaande jaar. Voorde prijsvorming was vooral de grotereproduktie in Nederland en in het
noordenvan deBonsrepubliek vangroot belang. De relatief kleine overschotten diehierdoor in de EEGontstonden hebben ertoe
geleid dat de aardappelprijs onder sterke druk kwam te staan.
In Nederland bedroeg de producentenprijs gemiddeld slechts
iets meer dan de helft van die in 1969/70; vooral in de tweede
helft van het seizoen liepen de prijzen sterk terug. Het overschot aan aardappelen is in Nederland voor een belangrijk deel
in de voedersector terechtgekomen. Het exportvolume was ongeveer 2%groter dan in 1969/70.
Het verbruik van aardappelen heeft zich de laatste jaren vrij
goed kunnen handhaven dank zij de sterke groei van de consumptie van aardappelen in verwerkte vorm (patat frites, chips,
e.d.). In 1970 bedroeg het aandeel van dit verbruik reeds 16%
tegen+ 9%in 1965.
Het uiteindelijke prijsverloop voor 1971/72 is nog onzeker.
Deproduktie in de EEG is als gevolg vaneeninkrimping van het
areaal (- 4 1/2%) kleiner dan in het voorafgaande jaar. Door
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hoge opbrengsten per hectare en een laag uitschotpercentage is
de daling van de produktie echter slechts gering (ca. 3%).In
West-Duitsland is de produktie iets kleineren inFrankrijk g r o ter dan in 1970/71. Ook in Nederland is de produktie groot geweest. Mede hierdoor zijn er in het lopende jaar weer veel
aardappels voor export beschikbaar. Ten gevolge van de Franse
concurrentie, met name opde Westduitse markt,waren de p r i j zen verkregen bij export tot op heden (januari 1972) evenals in
1970/71 laag.
Bij de afzet treedt een verdergaande integratie op in die zin
dat de buitenlandse kopers de aardappelen zo dicht mogelijk bij
de "bron" kopen.Inditopzichtisookvan belang dat voor een
weliswaar klein maar toenemend areaal, contracten met afnemers worden afgesloten. In 1970 was dit voor ca. 3500 ha (4%)
het geval en in 1971 voor ca. 5000 ha (6%).
De ontwikkeling van depootaârdappelprijzen vertoonde in het
verleden veelal een nauwe relatie met de ontwikkeling van de
prijzen van consumptieaardappelen. In 1970/71 hebben de pootaardappelprijzen zich echter vrij goed kunnen handhaven. Ook
in het lopende jaar is dit het geval.
De produktie van fabrieksaardappelen steeg zowelin 1970/71
(29%) als in 1971/72 (9%). Het nog steeds toenemende areaal
speelt hierbij eenbelangrijke rol(1970/71 6,5%;1971/724%. Onder invloed van een geringe verhoging van de drempelprijs voor
mai's voor 1971/72 is de aan de teler te betalen minimumaardappelprijs enigermate verhoogd.
§ 4. M e l k en z u i v e l
Marktherstel
Een van de meest spectaculaire ontwikkelingen op de agrarische markten in 1970/71 is de nog vrij onverwachte ommekeer
geweest opde wereldzuivelmarkt. Nadat gedurende een aantal
jaren het aanbod de koopkrachtige vraag overtrof trad in het najaar 1970 een periode in waarbij vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming waren en de vraag zelfs iets groter
werd dan het aanbod. Heel duidelijk kan dit worden geïllustreerd
met de ontwikkeling van de voorraden in het belangrijkste overschotgebied: de EEG. De boterberg bedroeg begin april 1970 nog
220000 ton; een jaar later waren deze voorraden gedaald tot
27000 ton. De EEG-voorraden magere melkpoeder namen in dezelfde periode af van 214000 ton tot 45000 ton. Verschillende
oorzaken leidden tot de verbetering van de wereldmarktsituatie.
Zo kan in dit verband worden gewezen op de lagere produktie in
Nieuw-Zeeland (1969/70 - 8%; 1970/71 0%) als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Voorts zijn er in een aantal landen overheidsmaatregelen van kracht (geweest) die erop gericht
zijn (waren) de uitbreiding van het aantal melkkoeien te beperken (EEG, Finland, Zwitserland, Canada, Australië en NieuwZeeland). Voor wat de EEG betreft kunnen in dit verband de
slachtpremieregeling en de omschakelingsregeling worden genoemd. Via deze regelingen zijn ruim 500000 melkkoeien (ca.2%),
vooral in West-Duitsland en Frankrijk, aan de melkproduktie
onttrokken. Bovendien heeft wellicht het ongewijzigd laten van
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de richt- en interventieprijzen gedurende drie jaar (1968/69,
1969/70 en 1970/71) mede de toeneming van het aantal melkkoeien in de EEG tot staan gebracht (tabel HI.4.1).
TABEL III.4.1
De ontwikkeling van de melkveestapel.de melkgift per koe en de melkproduktie in
Nederland en in de EEG (1960 = 100)
1966
1. Melkkoeien
Nederland
EEG
2. Melkgift per koe
Nederland
EEG
3. Melkproduktie
West Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België/Lux.
EEG
Bron: EG-Agrarstatistik 1970 nr. 7
Lage derLandwirtschaft in E.W.G.,

1967

1968

1969

1970

108
102

Ill
103

114
103

119
104

119
102

98
110

99
111

98
114

98
113

101
114

111
122
103
106
97

113
128
99
110
100

115
132
101
113
101

115
131
99
117
101

113
129
97
121
97

112

115

118

118

116

Bericht1971.

Binnen de EEG neemt Nederland overigens een wat afwijkende positie in. Terwijl in de gehele EEG het aantal melkkoeien
(1970 t.o.v. 1969 ca. 2%) en de melkproduktie (1970 t.o.v. 1969
ca. 1%) daalden, steeg in Nederland het aantal melkkoeien aanvankelijk nog en nam de melkproduktie verder toe (1969/70 3,4%,
1970/71 4,0%). Ookde ongunstige sociale omstandigheden in de
melkveehouderij worden wel als oorzaak genoemd voor de vermindering van het aantal melkkoeien in hoog ontwikkelde gebieden als Noord-Amerika, Australië en Zweden.
Niet alleen aan de aanbod- maar eveneens aan de vraagzijde
speelden evenwichtsherstellende factoren een rol. Zo nam in W.Europa, Noord-Amerika, Australië en Japan de vraag naar kaas
toe, terwijl in Europa de vraag naar melkprodukten (koffiemelk,
yoghurt, room, ijs) eveneens steeg. De veranderingen in de consumptiegewoonten in Nederland beperkten zich wat de zuivelsector betreft in hoofdzaak tot een groter kaasverbruik en een geringer verbruik van consumptiemelk, dit laatste ondanks de groeiende markt voor zgn. gemodificeerde melk.
Oplopende prijzen
Als gevolg van bovengenoemde factoren trokken de wereldmarktprijzen van zuivelprodukten sterk aan. Voor de meeste zuivelprodukten verdubbelden of verdrievoudigden deze prijzen binnen het verloop van een jaar (grafiek m.4.1),.De geleidelijke
vermindering van de EEG-exportrestituties heeft mede tot een
stijging van de wereldmarktprijs geleid. In de EEG en ook in Ne^
derland waren tot voor kort de richt- en interventieprijzen in
het algemeen bepalend voor de prijs die melkproducent ontving.
Sinds het voorjaar van 1971 is, als gevolg van de tekortsituatie
op de wereldmarkt, de producentenprijs belangrijk opgelopen.
Voor magere melkpoeder steeg de prijs zo sterk dat de Europese Commissie in oktober 1971 een aanzienlijke heffing (10 RE
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per 100 kg) legde op de export naar derde landen. In november
1971werd deze heffing verdubbeld. Dit neemt overigens niet weg
dat de EEG het verbruik van magere melkpoeder als veevoeder
in 1971 is blijven subsidiëren. De verbeterde situatie op de wereldzuivelmarkt brengt met zich mee dat de uitgaven van het
EEG-Landbouwfonds Afd. Garantie ten behoeve van de afzet van
melk- en zuivelprodukten waarschijnlijk belangrijk zullen dalen.
Voor 1971werden deze uitgaven aanvankelijk begroot op 874 min.
RE. Als gevolg van de gunstiger ontwikkeling werd dit bedrag
later herzien in 618 min. RE. In Nederland werd de consumentenprijs voor consumptiemelk in de jaren 1970 en 1971 verschillende keren verhoogd. Deze laatste prijsstijgingen waren echter
grotendeels noodzakelijk voor dekking van de gestegen kosten
van de zuivelindustrie en de handel.
Grafiek m.4.1
Wereldmarktprijzen voor boter (noteringen te Londen) in vergelijking met de
interventieprijs voor boter in de EEG; inRE
RE/100 kg
-|— interventieprijs

I
I
IgroothandelsprijsIe kw.
ADeense boterte Londen

-O

• Agroothandelsprijs
/ / INW.Zldboter te Londen

*~ f

I

I

J I ' • '

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1967 | 1968 | 1969 I 1970 I 1971 | 1972

Doordat enerzijds de wereldmarktprijzen opliepen en anderzijds het volume van de wereldhandel toenam (afbreken voorraden) steeg de waarde van de wereldhandel in 1970 met niet minder dan ongeveer een vierde. Nederland, dat zoals bekend ca. de
helft van zijn melk- en zuivelproduktie in het buitenland moet
afzetten, zag de uitvoerwaarde in 1970 met bijna 40%toenemen
ten opzichte van 1969. Ook hier was deze toeneming ten dele
een gevolg van een vermindering van de voorraden. E r werd in
1970 vooral belangrijk meer boter uitgevoerd. In 1971was de
waarde van de Nederlandse zuivelexport opnieuw groter dandie
in de overeenkomstige periode van het vorige jaar. De groei
van de exportwaarde kwam in het afgelopen jaar geheel voor
rekening van de sterk gestegen prijzen.
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Herstel blijvend?
Het is de vraag of de verbetering van de wereldzuivelmarkt
van lange duur zal zijn. Voor zover bekend herstelt de melkproduktie in Nieuw-Zeeland zich thans weer van de inzinking in de
afgelopen twee jaar. Hetzelfde geldt overigens ookvoor OostEuropa waar in 1968/70 sprake was van een tekort aan veevoer.
In de EEG neemt tot dusverre, met uitzondering van Nederland,
het aantal melkkoeien nog steeds af. Hier staat echter tegenover
dat een verdere toeneming van de melkproduktie per koe waarschijnlijk is, waardoor deze afneming mogelijkerwijs zelfs ruimschoots kan worden gecompenseerd. Voorts kan de toetreding
van Engeland e s . tot de EEG de melkproduktie in deze landen
stimuleren. Aan de vraagzijde is o.m. van belang dat door de
stijging van de boterprijzen het boterverbruik in Engeland thans
een daling vertoont. Voorts laat het verbruik van melk en zuivelprodukten voor vervoedering een structurele daling zien, welke
momenteel wordt versterkt door de hogere prijzen. Hoewel er
meer (nog onzekere) prijsbepalende factoren zijn dan de hiervoor genoemde, lijkt het toch niet waarschijnlijk dat in 1972 de
prijzen zich op het relatief hoge niveau van de herfst 1971 zullen kunnen handhaven.
§ 5 . V l e e s en e i e r e n
Grotere produktie, meer export
Zowel het aanbod als de vraag naar vlees namen in 1970/71
in de EEG en in Nederland verder toe. Zo steeg b.v. in Nederland de vleesproduktie met niet minder dan 15%.Tussen de diverse sectoren kunnen echter belangrijke verschillen in ontwikkeling worden gesignaleerd.
De r u n d v l e e s p r o d u k t i e , die over hetalgemeenals grondgebonden kan worden beschouwd, gaf in 1970/71 in de EEG (5%)
en ook in Nederland (10%) een toeneming van betekenis te zien.
Deze stijging was echter belangrijk kleiner dan voor de totale
vleesproduktie. De melkproduktie en de rundvleesproduktie vertonen in de EEG een sterke samenhang, ook al is het EEG-beleid
erop gericht de uitbreiding van de melkproduktie in te dammen
en die van rundvlees te stimuleren. Voor melk is de EEG nl.
wel, maar voor rundvlees niet zelfvoorzienend. Zowas de zelfvoorzieningsgraad voor rundvlees in de EEG in 1970 87%.Indit
verband kan o.m. worden gewezen opde omschakelingsregeling,
die een verschuiving van de melk- naar de vleesproduktie beoogde, en de slachtpremieregeling die eveneens ten doel had de
melkveestapel in te krimpen. Deze laatste regeling heeft geleid
tot een directe, incidentele vergroting van de rundvleesproduktie in 1970. Afgezien hiervan is ook door een verdere inkrimping van de melkveestapel de EEG-rundvleesproduktie in 1970/71
toegenomen. Of dat ook in 1971/72 het geval zal zijn, is mede
afhankelijk van de ontwikkeling van de melkveestapel. Het is
zeer de vraag of de melkveestapel in de EEG verder zal inkrimpen; voor Nederland lijkt dit vooralsnog onwaarschijnlijk. Gerekend mag worden op een EEG-produktie die in 1972 bijna even
groot zal zijn als in 1971.De produktie in West-Duitsland, Bel76

gië enNederland zalin 1972 waarschijnlijk kleiner endiein
Frankrijk groter zijn danin 1971.Voor Nederland zalde daling
van deproduktie waarschijnlijk beperkt blijven totca.2%.
Geheel anders wasde ontwikkeling inde veredelingssectoren, waarin Nederland eenbelangrijke exportpositie heeft opgebouwd (tabel III.5.1). Indeze niet-grondgebonden sectorenkande
produktie inhetalgemeen snel worden uitgebreid. Zogaf de
v a r k e n s v l e e s p r o d u k t i e indeEEGin 1970/71 een uitbreiding te zien metniet minder dan 11%. In Nederland, meteen
aandeel indeEEG-produktie vanca. 12%,was detoeneming zelfs
nog iets sterker (18%). Spectaculair was ookdegroei van de
Belgische varkenshouderij. Devolgende cijfers illustreren dit:
in 1965 bedroeg de varkensvleesproduktie in België 52%vandie
in Nederland enin 1970 wasditpercentage 62. Eenander land
met eenbelangrijke varkensvleesproduktie is onze toekomstige
partner inde EEG: Denemarken. Deproduktie van varkensvlees
is inditland nogca.10%groter danin Nederland.
TABEL in.5.1
Invoer EEG-landen (excl. Nederland) enhet aandeel vande Nederlandse export in
deze Invoer

Kalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Vleesprodukten
Eieren
Totaal

Invoer van
EEG-landen
exclusief
Nederland
(mln.gld.)
1969
1970
1345
1213
1582
1945
686
746
472
586
333
319
4286
4 941

Aandeel Nederl.
export inInvoer
andere lidstaten

%
1969

1970

36,5
38
68
24,5
46
41,5

40
41,5
68
21
44,5
43

Mede alsgevolg vande lage biggenprijzen indeeerste helft
van 1971 liep hetaantal dekkingen terug. Opgrond hiervanmag
worden verwacht datdeproduktie indeEEGin 1971/72 minder
sterk zaltoenemen eninde eerste helft van1972 moet zelfs
met een verkrapping vanhetaanbodwordengerekend. Nederland
neemt indit opzicht eenuitzonderingspositie in.Voor hetgehele jaar 1971/72 mageenproduktiegroei van7%worden verwacht.
Ook inheteerste halfjaar van1972 zaldeproduktie blijven groeien, hetgeen samenhangt methetfeit datde Nederlandse producenten inde varkenshouderij minder sterk reageren op prijsveranderingenopkorte termijn. In ditverbandkanworden gewezen opde toenemende betekenis vandecontractproduktie waardoor prijsrisico's meer indetijd kunnen worden gespreid ende
klassieke varkenscyclus wordt gedempt. Degroei naar grotere
eenheden is mede hierdoor versterkt.
Inde p l u i m v e e m e s t e r i j was deproduktiestijging in 1970
in Nederland even groot (18%) alsindevarkenshouderij in '70/71De pluimveemesterij is eenexportindustrie bijuitstek. Vande
varkensvleesproduktie wordt ongeveer dehelft uitgevoerd;van
de produktie vanpluimveevlees bedraagt de export ca. driekwart
van deproduktie. Ongeveer 60% van deproduktie ging in 1970
naar West-Duitsland. Hetisdanook belangrijk hoe de produk77

tie- en afzetsituatie zich in dat land ontwikkelt. Ook in de Bondsrepubliek steeg de produktie aanzienlijk, ni. met 12%. Zowel de
totale invoer als de invoer uit Nederland nam in 1970 met11%
toe. Het aandeel van Nederland in de totale invoer van WestDuitsland bleef daardoor gehandhaafd op ca. 70%. Nederland voorziet hiermee in ca. 35% van het Westduitse verbruik. In 1971
steeg de Nederlandse uitvoer met ca. 14%;doordat de exportprijzen lager waren dan in 1970 nam de exportwaarde echter
slechts toe met ca. 5%.De Nederlandse produktie zal in 1971/72,
naar mag worden verwacht, verder toenemen (ca. 4%).
D e e i e r s e c t o r is de enige waar in 1970/71 de produktie
afnam (-8%). Deze daling is mede veroorzaakt door het produktieverlies als gevolg van de pseudo-vogelpest in de winter van
dat jaar. Als gevolg van deze ziekte werd gedurende geruime tijd
de grens voor export gesloten. De uitvoerpositie van Nederland,
tot voor enkele jaren ' s werelds grootste eierexporteur, werd
hierdoor verder teruggedrongen. Het is met name België dat de
Nederlandse positie de laatste drie jaren aan het overnemen is.
In 1971was de export van eieren ca. 20%kleiner dan in 1970.
Daar de exportprijzen gemiddeld beter waren dan in 1970 daalde de exportwaarde slechts weinig. Ook in 1971/72 zal een produktiedaling (-4%) optreden.
De k a l f s v l e e s p r o d u k t ie is - uit de aard der zaak - afhankelijk van de beschikbaarheid van kalveren voor de mesterij.
In dit opzicht nadert in Nederland de uitbreiding van de produktie zijn natuurlijk eindpunt. In 1970/71 kon de produktie nog met
10%toenemen. Voor 1971/72 ligt een aanzienlijke stijging echter
niet voor de hand. Door de gestegen prijzen voor kalfsvlees, mede
als gevolg van de sterk opgelopen prijzen voor magere melkpoeder, zal de consumptie in de EEG in 1972 waarschijnlijk geen
toeneming te zien geven.
Lagere prijzen en groter verbruik
Ook in de prijsontwikkeling kunnen belangrijke verschillen
tussen de diverse sectoren worden vastgesteld. De prijzen voor
r u n d v l e e s namen in 1970/71 ondanks de stijging van het aanbod toe (2,3%), dank zij de sneller groeiende vraag. Ook de
prijzen voor kalfsvlees waren opnieuw hoger. De prijzen voor
v a r k e n s v l e e s daalden (-14,2%) doordat de toeneming van het
aanbod de stijging van de vraag overtrof. De vraag naar varkensvlees werd mede gestimuleerd door de gunstiger prijsverhouding t.o.v. rundvlees. Het verbruik per hoofd van varkensvlees
nam in Nederland toe met niet minder dan 3 kg (11%).
Niettegenstaande het sterk geïntegreerde karakter van de sector p l u i m v e e v l e e s moest de mester ook hier met een daling
van de prijzen (-3,9%) genoegen nemen als gevolg van de te explosieve groei van de produktie. Het nog bescheiden aandeel van
pluimveevlees in het Nederlandse vleesverbruik neemt langzaam
toe. In 1970 steeg het verbruik per hoofd met 14%en in 1971 met
ca. 2% tot 6 kg.
In de ei e r s e c t o r lagen de prijzen in 1970/71 gemiddeld
nog onder het zeer lage niveau van 1969/70 (-3,8%). Dit was
vooral een gevolg van het feit dat de produktie in de EEG bleef
stijgen bij een thans vrij inelastische vraag. Mentrachtte een
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verdere daling van de eierprijs in Nederland als gevolg van de
grenssluiting in verband met de pseudo-vogelpest te voorkomen
door een opslagregeling waaronder 54 miljoen eieren zijn gebracht.
De veranderingen in de producentenprijs, die vooral bij varkensvlees en eieren vrij aanzienlijk zijn, komen gedempt tot
uiting in de consumentenprijs (grafiek m.5.1). Op wat langere
termijn blijkt de marge tussen de producentenprijs en de consumentenprijs geleidelijk toe te nemen.
Grafiek UI.5.1
De ontwikkeling vanproducenten- en consumentenprijzen vanrundvlees, varkensvlees en eieren (1968 =100)
Rundvlees
130-

1969
I
1970
—— = producentenprijs
= consumentenprijs
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Voor 1971/72 mogen in het algemeen gunstiger prijzen worden verwacht. De prijzen voor r u n d v l e e s zullen waarschijnlijk verder stijgen als gevolg van o.a. het stagneren van de produktie in de EEG en de prijsstijging van varkensvlees. Om in de
stijgende behoefte te kunnen voorzien zal de import van de EEG
uit derde landen waarschijnlijk belangrijk toenemen. Voor varkensvlees was er in de tweede helft van 1971 enig prijsherstel.
In de eerste helft van 1972 mag een verdere prijsstijging worden verwacht. Voor eieren vertonen de prijzen sinds medio 1971
een opwaartse tendens die zich waarschijnlijk in de loop van
1972 zal voortzetten. Het is echter mogelijk dat sterke prijsschommelingen zich ook in de naaste toekomst zullen voordoen
als gevolg van produktieuitbreidingen waar tegenover geen grotere vraag staat.
De prijzen voor pluimveevlees bleven laag als gevolg van de
verdergaande uitbreiding van de produktie in de tweede helft van
1971. Tegen het einde van het eerste halfjaar van 1972 mag echter een prijsherstel worden verwacht.
§ 6. G r o e n t e n
Glasgroenten: kleiner areaal
Het areaalglasgroenten, dat jaar op jaar istoegenomen, vertoont thans een daling. In de periode mei 1970 tot mei 1971nam
het glasareaal (bijna 5300 ha) met ca. 2%af. Ook in de tweede
helft van 1971 heeft deze vermindering zich voortgezet.
De oorzaak van dezedaling is gelegen in hetfeit dat veel ondernemers omschakelen van de groenteteelt naar de bloementeelt. Deze ontwikkeling houdt verband met de minder gunstige
afzetmogelijkheden van glasgroenten invergelijking metdie van
glasbloemen. De markt voor glasgroenten begint zekere verzadigingsverschijnselen te vertonen terwijl bij de afzet in toenemende mate de concurrentie van zuidelijke enOosteuropese landen wordt gevoeld. Dit geldt inhet bijzonder voor de buitenlandse markten waarheen ca. 70%van de produktie gaat. De belangrijkste afnemers zijn West-Duitsland, Engelanden Zweden.Wellicht geeft de toetreding van Engeland tot de EEG opwat langere termijn nieuwe impulsen aan de glasgroenteteelt.
De concurrentiepositie ten opzichte vandezuidelijke en Oosteuropese landen werd in het najaar 1970 en inhet voorjaar 1971
nadelig beïnvloed door de stérke stijging van de olieprijzen. De
omschakeling op aardgas kreeg hierdoor een sterke impuls. In
TABEL in.6.1
Ontwikkeling vandeproduktie vanglasgroenten en champignons
Waarde Volumemutatie in% t.o.v. voorafg.jaar
1970
(mln.gld.)

1. Glasgroenten
2. w.o. tomaten
3.
komkommers
4.
sla

760
362
133
116

5. Champignons

95
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1968

1969

1970

1971

-1
0,5
4
-3

5,5
0
2

6
11
4

21,5

-4,5

-5
-10
-10
5

14,5

5

43
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het najaar nam deze belangstelling echter weer af als gevolg
van de daling van de olieprijs.
"De grote drie": tomaat, komkommer, sla
Het prijsverloop van t o m a t e n was in 1971 bijzonder grillig. Zowaren de prijzen in juni extreem laag en inaugustus extreem hoog.Bij de export,die ca. 80%van deproduktie bedraagt,
ondervindt Nederland in toenemende mate concurrentie vanuit
Oost-Europa. In 1971was dit met name in de maand juni hetgeval toen Roemenië en Bulgarije resp. 67%en 18%meer exporteerden dan in 1970. Gemiddeld over het gehele jaar lag de veilingprijs ca. 15%hoger dan in 1970. De aanvoer was echter 10%
kleiner;vooral de aanvoervan koude tomaten daalde aanzienlijk.
De export van k o m k o m m e r s bedraagt ca. twee derde van
de produktie.Hetgrootste deel van de uitvoer (85%) gaat naar
West-Duitsland. Evenals bij de tomaten wordtNederland geconfronteerd met een groeiende concurrentie van deOostblok-landen. Zo exporteerde in 1971 Bulgarije 30%en Roemenië 180%
meer naar Duitsland dan in het voorafgaande jaar. Desondanks
heeft het komkommerseizoen in 1971 een bijzonder goed verloop gehad. Over de gehele periode heeft de prijs van komkommers een niveau gehaald dat de laatste jaren niet meer is voorgekomen. De prijs was in 1971 gemiddeld ca. 30%hoger dan in
1970. De aanvoer daalde daarentegen met 14%. Zowel de aanvoer van stookkomkommers als van koude komkommers was
kleiner.
De produktie van s l a was in 1971 ca. 5%groter dan in het
voorafgaande jaar. De stijging van de produktie deed zich met
name voor in het voorjaarsseizoen toen de aanvoer ca.40%groter was dan in het voorjaar van 1970. Daar de markt deze aanzienlijke toenemingmindergoed konverwerkenlag deprijs ca.
25%lager. Deze grotere aanvoer is inhoofdzaakgegaannaar onze
grootste afnemer: West-Duitsland. In het najaar van 1971lag de
produktie op ongeveer hetzelfde niveau als in 1970 terwijl de
prijzen iets boven het lage niveau van dat jaar lagen.
In de produktietechniek van de slateelt doen zich belangrijke
veranderingen voor. Zo is de belangstelling voor deperspotmachine en de slaplantmachine in 1971verder toegenomen. Bovendien ontwikkelt zich thans, zij het nog incidenteel (Noord-Brabant), het machinaal oogsten.
"De kleine drie": aardbei, augurk, paprika
De aanvoer van a a r d b e i e n , die voornamelijk in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg worden geteeld, wasin
1971 5%kleiner dan in 1970; de prijs was ca. 10%hoger. Deze
hogere prijs hangt samen met een gedeeltelijke vervroeging
van de teelt. Zo is het aandeel van de verwarmde teelt toegenomen van 38%in 1970 tot 46%in 1971 (vnl. N.-Limburg). Deaanvoer van a u g u r k e n (vnl. in N.-Limburg) was 10%groter dan
in 1970. Het relatief hoge prijsniveau in dat jaar bleef ook in
1971 gehandhaafd.
De teelt van p a p r i k a , in hoofdzaak gelokaliseerd in het
Westland, is in 1971 sterk uitgebreid. De veilingaanvoer was in
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1971 ruim tweemaal zo groot als in 1970. De telersprijs lagongeveer 10%lager.
Champignons: opnieuw grotere produktie
De handelsproduktie van deze voor Nederland nog jongeproduktietak (tabel III.6.1) is in 1971 verder toegenomen (16%). De
produktie in kg in 1971 was het drievoudige van die in 1965. De
uitbreiding van de produktie heeft vooral plaats door een vergroting van de produktiecapaciteit van bestaande bedrijven
(thans ca. 1100). Ookvoor 1972 wordt een belangrijke productiestijging verwacht (ca. 11%). Doordat in de tweede helft van
1971 de toeneming van de afzet geen gelijke tred kon houden
met de enorme stijging van de champignonproduktie namen de
voorraden bij de industrie toe en daalden de telersprijzen.
Bij de afzet vertoont het aandeel van de verwerkende industrie een sterke toeneming. Zowerd in 1971 ca. 70% van de handelsproduktie industrieel verwerkt tegen 46%in 1968. Dezeverwerkte champignons worden voor verreweg het grootstegedeelte (ca. 90%)geëxporteerd, met name naar West-Duitsland(95%).
De export van verse champignons is vooral gericht op België
(55%).
Vollegrondsgroenten
Onder deze verzamelnaam wordt een groot aantal Produkten
gevangen die te zamen een oppervlakte van ca. 60000 habeslaan. De ontwikkeling van produktie en afzet is van produkt tot
produkt vaak zeer verschillend. Inhet volgende, summiere,
overzicht komt dit duidelijk tot uiting.
Uien. De uien kunnenwat wijze van voortbrenging betreft
tot de akkerbouwprodukten worden gerekend. Uit een oogpunt
van verbruik moeten zij echter meer als groenten worden beschouwd. De produktie bestaat in hoofdzaak uit zaaiuien. Verreweg het grootste deel van de produktie wordt geëxporteerd. In
1970 was dit 84%van de produktie, de grootste afnemers waren
in dat jaar West-Duitsland gevolgd door Frankrijk en Engeland.
In 1971 was de produktie van zaaiuien ca. 20%groter dan in het
voorafgaande jaar. Gezien de grote binnenlandse produktie liet
de export tot januari 1972 evenwel te wensen over. Een en ander kwam tot uiting in een belangrijk lagere prijs.
TABEL m 6.2
Ontwikkeling van de produktie van vollegrondsgroenten
Waarde
Volumemutatie in % t.o.v. voorafg.jaar
1970
1968/69
1969/70
1970/71
min.gld.
1. Wintergroenten
253
2. w.o. uien ensjalotten
106
3.
spruitkool
44
3.
witlof
29
5.
gewassen peen
26
6. Overige vollegrondsgroenten 1)
156
7. w.o. bloemkool
27
8.
asperges
23
9.
sperciebonen
19
1) Kalenderjaren, 1968/ 69 = = 1968 etc.
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-6
2
-13
2,5
-5.5

15
7
26
21
25,5

10,5
19,5
8,5
-7,5
-1,5

-2.5
-11
15,5
-24,5

2
5
-6
25

4,5
-7,5
1
58

S l u i t k o o l 1). In 1970/71 was het areaal sluitkool (productiewaarde ca. f. 13 min.) belangrijk groter dan in 1969/70. Dit
was een gevolg van de spectaculaire uitbreiding van de contractteelt (55%) met name bij rode en witte kool. De prijzen
waren in het seizoen 1970/71 bijzonder laag. In 1971/72 is het
areaal sluitkoolgewassen echter aanzienlijk kleiner evenals het
areaal waarvoor contracten zijn afgesloten. De prijzen kunnen
dan ook wellicht in 1971/72 op een meer bevredigend niveau
uitkomen. Of dit het geval zal zijn wordt echter mede bepaald
door de weersomstandigheden. Dit is eveneens het geval voor
spruitkool.
S p r u i t k o o l . Als gevolg van het zachte weer in het najaar
van 1971was tot de jaarwisseling de stemming op de markt
flauw. De produktie zal dit jaar aanzienlijk kleiner zijn dan in
1970/71 aangezien het areaal met ca. 20%is ingekrompen als
gevolg van de voor de teler teleurstellende prijzen in hetvorige
teeltseizoen.
B l o e m k o o l . Het aanbod van bloemkool was in Europa groter dan in 1970. De prijzen bleven daardoor in 1971 gemiddeld
genomen onder die van het voorafgaande jaar. Het areaal inNederland is de laatste jaren overigens vrij stabiel.
S p e r c i e b o n e n . Tot de produkten die hoofdzakelijk opcontractbasis worden geteeld behoren ook de spercie- en slabonen.
Voor ca. 80%van het areaal waren in 1971 contracten afgesloten. De vraag voor export was kleiner dan in 1970. Hier stond
echter een grotere binnenlandse vraag tegenover. De prijzen
voor de teler waren daardoor ondanks de grotere aanvoer tijdens de periode van het grootste aanbod alleszins bevredigend.
P e e n . De uitbreiding van peen in West-Europagedurendede
laatste jaren is in 1971 afgezwakt als gevolg van de teleurstellende financiële resultaten in de seizoenen 1969/70 en 1970/71.
In Nederland was het areaal in juli 1971 met ca. 12,5% afgenomen ten opzichte van juli 1970. In Nederland is in het seizoen
1970/71 minder peen afgedekt dan in het voorafgaande seizoen.
Dit kwam tot uiting in de prijs die ca. 50%hoger was. De prijs
in het najaar van 1971handhaafde zich op een hoger niveau dan
in 1970. De belangstelling om voor de winter 1971/72 af te dekken was daardoor geringer dan in andere jaren. Toch valtdekomende jaren een toenemende concurrentie met het Middellandse
zeegebied te verwachten. Zwakke punten 2) van de Nederlandse
peen zijn de smaak en de groottesortering.
§ 7. F r u i t
Europese situatie
De sterke uitbreiding van de fruitproduktie in Zuid-Europa
heeft in de periode 1967 t/m 1971 tot grote afzetproblemen geleid. Hoewel dit in Nederland het duidelijkst tot uiting kwam op

1) Rode, witte en savoyekool.
2) Marktonderzoek Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen.
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de markt voor appelenen peren, vertonen ook andere fruitsoorten (o.a. perziken) dezelfde problemen. Ten aanzien van de appelen lijkt het hoogtepunt van de overproduktie voorbij. Voorde
komende jaren wordt als gevolg van de teruglopende produktiecapaciteit doorveroudering van de plantopstanden een verhoogde rooiactiviteit in Zuid-Europa een vermindering van het aanbod verwacht. De leeftijdsopbouw van de appelbeplantingen is
in Frankrijk duidelijk ongunstiger dan in Nederland. Appelbeplantingen van 1-6 jaar vormen in Nederland ca. 25%van het
areaal, in Frankrijk _f 10%. De "Streuanbau" in West-Duitsland,
het land waar in belangrijke mate het prijspeil van appelen
wordt bepaald, blijft echter door de geringe rooiactiviteit indeze sector een gevaar vormen voor een meer regelmatigeen betere prijsvorming van appelen.Voor peren is alsgevolg van het
hogere percentage jonge beplantingen de situatie in dit opzicht
vooralsnog ongunstig.
Sanering fruitteelt
In Nederland is het areaal appelen en peren de laatste jarçn
snel ingekrompen. In 1971 waren er nog ruim 240000 ha appe^
len en ruim 8000 ha peren. Ten opzichte van 1968, het jaar
voorafgaande aan de instelling van de rooiregeling, betekent dit
een afname van 23%. Voor de Nederlandse rooiregeling werden
aanvragen ingediend tot een totaal van bijna 15000 ha fruit; per
31 augustus 1971was hiervan 10169 ha gerooid.
Voor de EEG-rooiregeling waren per 1 maart 1971 voor de
gehele EEG ruim 60000 aanvragen binnengekomen, met een totale oppervlakte van +97000 ha fruit. De verdeling over de
verschillende landen was als volgt:
aangevraagde opp.
in ha

gerooide opp
in ha

Duitsland
Italië
Frankrijk
Nederland
België
Luxemburg

23 740
30 300
23 460
14100
5150
230

15 000
9 841
271 1)
1000
35

Totaal

96 980

26153

Voor Nederland moet voorts worden genoemd het in november 1971 verschenen rapport "Action program for Apples and
Pears" van hetAmerikaanse organisatiebureau Arthur D. Little.
In dit rapport wordt gesteld dat een oplossing van defruitcrises
in Nederland slechts mogelijk is, indien in Europees verband
een betere afstemming van het aanbod op de vraag wordt bereikt. Tegen deze achtergrond geeft genoemd Bureau voor Nederland een aantal maatregelen in overweging, waarvan de be1) Per 31-8-1971 bedroeg degerooide oppervlakte inNederland
in het kader van deze regeling 3740 ha.
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langrijkste zijn:
- het verminderen van de produktie door het op korte termijn
rooien van 9500 ha verouderde appelbeplantingen.
- het verbeteren van het bewaren, het sorteren, de presentatie
en de wijze van verkoop van het produkt.
- het bevorderen van het in stand houden van de goede fruit teeltbedrijven.
Produktie, prijsvorming en interventie
De handelsproduktie van appelen bereikte in het seizoen
1970/71 een niveau van 450 min. kg. De produktie voor 1971/72
wordt geraamd op 520 min. kg. Voor de gehele EEG wordt de
produktie echter ca. 5%lager geraamd dan in 1970/71.
De oogst per in produktie zijnde ha vertoont al jaren een
spectaculaire toeneming: 1971/72 +29 ton per ha, 1970/71:22,5
ton per ha, 1969/70: 20,8 ton per ha. In 1964/65 was dit nog
slechts 14,4 ton per ha. De stijging van de gemiddelde produktie
per ha wordt ten dele veroorzaakt door de modernisering van
de beplantingen en door wijzigingen in het rassensortiment (re—
latief meer Golden Delicious) en ten dele door het rooien van
minderproduktieve boomgaarden. Het grote belang van de eerstgenoemde factoren blijkt wel hieruit dat ondanks de vermindering van het areaal de totaleproduktie vanappelen in Nederland
de laatste 15 jaar met +40',? is gestegen.
Bij de teelt van peren treden, nog meer dan bij de appelteelt.
grote oogstschommelingen op onder invloed van de weersomstandigheden. In 1970/71 bedroeg de produktie 160 miljoen kg.
Voor 1971/72 wordt een produktie geraamd van 100 miljoen kg.
De lagere raming geldt voor alle rassen m.u.v. de Doyenné du
Comice.
De gemiddelde veilingprijs van appelen kwam in het seizoen
1970/71 uit op 31 cent per kg. Een stijging van 5 cent per kgten
opzichte van 1969/70. De gemiddelde veilingprijs van peren bedroeg in 1970/71 f. 0,26 per kg (in 1969/70 f. 0,36). Zowelvoor
appelen als voor peren liggen de prijzen in de eerste maanden
van het seizoen 1971/72 op een hoger niveau dan in dezelfde p e riode van het vorige seizoen.
De totale produktiewaarde van appelen en peren steeg in
1970/71 met ca. 25 miljoen gulden of wel 16%ten opzichte van
1969/70. Rekening houdend met de afname van het areaal betekent dit een stijging van de produktiewaarde per ha van + 25%.
In het kader van de EEG-interventieregeling kan op bepaalde
voorwaarden fruit uit de marktworden genomen.Ook in 1970/71
veroorzaakten de overschotten crisissituaties waardoor interventie moest worden toegepast. In de gehele EEG werden in het
seizoen 1970/71 155 min. kg appelen en bijna 630 min. kg peren
uit de markt genomen. In Italië werden bovendien bijna 650min.
kg appelen verwerkt tot alcohol.
De in Nederland uit de markt genomen hoeveelheden via de
interventieregeling waren bijna 44 min. kg appelen en bijna 56
min. kg peren. Daarnaast werd nog een hoeveelheid van ca. 4
min. kg appelen en peren doorgedraaid.
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De voorziening van de binnenlandse markt
Het totale verbruik van fruit bedroeg in 1970/71 73 kg p e r
hoofd van de bevolking. Ten opzichte van het j a a r 1969/70 is het
verbruik van fruit met 5% afgenomen. De consumptie van v e r s
fruit vertoont op wat langere termijn echter een duidelijke t o e neming (grafiek III.7.1). Ten opzichte van de andere E E G - l a n den is het fruitverbruik in Nederland nog betrekkelijk laag. In
het seizoen 1968/69 was het verbruik van fruit p e r hoofd van de
bevolking in Nederland gemiddeld 15%minder dan voor de g e hele EEG. Het appelverbruik is in Nederland daarentegen g r o t e r dan in de andere EEG-landen.
Grafiek III.7.1
Ontwikkeling consumptie en producentenprijzen (van het consumptiepakket)
van vers inheems en uitheems fruit, 1964/65- 1966/67 = 100

61 62 63 64 65 66 67
68 69 70
6"2 63 64 6"5 66 6~7 6_8 69 70 7-l
producentenprijzen
consumptie (volume)
Vooral de produktie van peren,m a a r per saldo ook van appelen,is ruim voldoende om in de binnenlandse behoefte te v o o r zien (tabel III.7.1). De export van nederlandse appelen bedroeg
in 1970/71 ruim 63000 ton of wel c a . 14% van de produktie.
Hiertegenover stond een import voor binnenlands verbruik van
bijna 52 000 ton appelen. De invoer van peren is relatief minder
belangrijk, terwijl de export in1970/71 bijna 31000 ton bedroeg,
hetgeen ca. 19% van de produktie i s .
Voor de voorziening van de binnenlandse markt is de invoer
van v e r s uitheems fruit zoals citrusfruit en bananen veel b e langrijker. Deze produkten namen in 1970/71 ca. 40% van het
verbruik van v e r s fruit voor hun rekening. Het verbruik was in
1970/71 iets lager (3%) dan het jaar ervoor, de invoerprijzen
waren echter hoger (8%). Vooral de prijzen van citrusfruit w a ren belangrijk gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar:
de daling in het verbruik deed zich met name voor bij deze
groep produkten.
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In het totale verbruik van iruit neemt de consumptie van noten en pitten slechts een bescheiden plaats in. Het aandeel van
de invoerwaarde van noten en pitten (1970/71: 58 min. gld.) in
de waarde van het verbruik bedraagt ca. 10'>i. De consumptie
neemt toe. In tien jaar tijd is het verbruik met +70%gestegen.
TABEL III.7.1
Voorzieningsbalansen voor appelen, pereni ssncltrusfrult In 1970/71

1. Produktle
2. Invoer
3. Uitvoer
4. Naar verw.industrie
5. Verbruik 1)
6. w.o. consumptie

Appelen
mln.kg
%
mutatie
t.o.v.
1969/70

Peren
mln.kg
%
mutatie
t.o.v.
1969/70

450
84 2)
96 2
75
363
318

160
14
30
6
138
81

-5,5
29
37
-25
-2
-8

78
-30
30,5
20
68
0

Cltrusfrult
mln.kg
%
mutatie
t.o.v.
1969/70

_

_

298
33

-7
0

_

265
265

_

-7,5
-7,5

1) Incl. uit de markt genomen produktle.
2) Incl. heruitvoer van geïmporteerde appelen.

§8. S i e r t e e l t p r o d u k t e n
Dewaarde van deproduktie vansierteeltgewassen zal in1971
f. 1,1 miljard bedragen, ditis ca. 9%van detotalewaardevan de
land- en tuinbouwproduktie. Debloemisterij neemtmetruim60%
het grootste deel van de produktie voor haar rekening. Het aandeel van de bloembollenteelt bedraagt een kleine 30%en van de
boomteelt ca. 10%.
De produktie in de sierteeltsector is in sterke mate gericht
op export. Dit geldt met name voor bloembollen; ca. 90%van de
produktie wordt uitgevoerd. In de bloemisterij en in de boomteelt wordt ruim de helft van de produktie uitgevoerd. Een belangrijk deel van de internationale handel in sierteeltprodukten
komtvoor Nederlandse rekening. Zokomt ca. 70%vande uitvoer
van de EEG-landen uit Nederland.
Bloembollen: stagnatie
De produktie vertoont over een reeks van jaren gezien nog
slechts een langzame toeneming. Het areaal bloembollen bedraagt delaatste jaren ruim12000 ha.Deproduktieper ha geeft
alleenbijtulpen eenduidelijk opgaandelijn tezien.Hetopbrengstniveau ligt de laatste jaren op een hoger peil (3200-3300 stuks
per are) dan in het begin van de jaren zestig (2700-2 800 stuks
per are). Dit houdt ten dele verband met de toenemende betekenis van de Darwin-hybriden (m.n. de cultivar Apeldoorn). Eveneens van invloed zijn de thans jaarlijks voorkomende plantgoedinleveringen, die mogelijk gemaakt worden door gelden uit het
surplusfonds. Minder goede partijen kunnen daardoor gemakkelijker worden afgestoten.
In 1971was hetbloembollenareaalbijna evengroot alsin1970.
De teruggang in het areaal gladiolen (ruim 300 ha) werd groten87

deels gecompenseerd door uitbreidingen van andere soorten,
speciaal van overig bijgoed. De produktie per are was als gevolg van het minder goede groeiseizoen in het algemeen iets
kleiner dan in 1970. De prijzen voor tulpebollen, verreweg het
meest belangrijke produkt, waren in 1971 lager dan in 1970.Dit
geldt ook voor hyacinten. Het prijspeil voor gladiolen was, evenals in 1970, onbevredigend. Daarentegen waren de prijzen van
narcissen en overig bijgoed opnieuw gunstig.
De export van bloembollen is gedurende delaatste jaren
slechts weinig gestegen. In 1971 werd voor het eerstde "magische"grens van f.400 miljoen overschreden (ca.f,420miljoen);
het kwantum was daarbij ongeveer even groot als in 1969, doch
de gemiddelde prijs per eenheid lag hoger (+f. 3,80 per kg).
Ongeveer 14%van de export gaat naar de Verenigde Staten. De
EEG-partners nemen ca. 50%van de export voor hun rekening.
Voor een belangrijk deel is de geringe exportstijging eengevolg van meer structurele oorzaken. Zo treedt in het bijzonder
bij tulpen een toeneming op van het oogstaandeel dat in het binnenland blijft. Volgens berekeningen van het Produktschap voor
Siergewassen bedroeg het percentage leverbare tulpebollen dat
in het binnenland wordt afgezet, 14 omstreeks 1960 tegenover
21 thans. Dit houdt verband met de uitbreiding van de teelt van
bolbloemen in Nederland. Deze laatste komt vooral tot stand in
de vorm van integratie met het bloembollenproduktiebedrijf.
Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkeling zijn eindpunt nog niet
heeft gevonden.
Medehierdoor heeft e r bijde exportvanbloembolleneen langzame verschuiving plaats van de broeiershandel (gerichtop snijbloemenproducenten) naar de z.g. droogverkoop. Bij dit laatste
afzetkanaal krijgen de bollen als bestemming opplant in tuinen
en plantsoenen. Dit aanpassingsproces, voornamelijk bepaald
door het wegvallen vaneendeel van debuitenlandse bolbloementeelt, zal zich nogwel enige jaren doorzetten.
Als verklaring voor het stagneren van de export (en van de
produktie) moet eveneens wordengewezen op de toenemende
concurrentie die de bolbloemen in de snijbloemensector ondervinden van andere snijbloemen. Ookdit is een structurele factor die de eerstkomende jaren van betekenis zal blijven.
Bloemisterij: explosieve groei
In tegenstelling tot de bloembollenteelt beleeft de bloemisterij 1) in Nederland een hausse (tabel III.8.1).Eenbelangrijk deel
van de uitbreiding komt tot stand in het Zuidhollands Glasdistrict. De minder goede gang van zaken in de glasgroenteteelt
hebben velen in dit gebied ertoe gebracht de produktie om te
schakelen naar de teelt van glasbloemen.Aangezienhet produktieapparaat grotendeels al beschikbaar is, gaat de vergroting
van de produktie vanzelfsprekend aanzienlijk sneller dan b.v.
in het gebied Aalsmeer waar een uitbreiding van de produktie
"van de grond af" moet worden opgebouwd.
Teelt van snijbloemen incl. bolbloemen en potplanten, stekmateriaal en halffabrikaten (jonge planten).
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TABEL III.8.1
Oppervlakte bloemisterijgewassen onder glas ! in ha
Rozen
Anjers
Potplanten
Overige
Nederland
1) Excl. bedrijven < 10 sbe (in 1970

1968

1969

1970

338
273
173
606

382
250
188
706

422
229
194
794

467
249
213
947

1389

1526

1639

1876

1971 1)

ca. 7 ha bloemisterijgewassen).

De sterke uitbreiding van de produktie komt tot uiting in de
omzetvergrotingen van deNederlandse bloemenveilingen, die nagenoeg alle voortgebrachte snijbloemen en eengroot deel vande
produktie van de potplantenteelt ende overigebloemisterij verwerken. In 1971 bedroeg de stijging van de omzetten zowelvoor
snijbloemen als voor potplanten ca. 20%. Dat de uitbreiding van
de produktie het sterkst geweest is in het Westland blijkt uit de
spectaculaire groei in de omzet van de veiling CCWSte Honselersdijk met ruim 40%ten opzichte van 1970 (tabel III.8.2).
TABEL m.8.2
Veilingomzetten bloemisterijprodukten (min.gld.)
1968
1. Snijbloemen
2. w.o. Aalsmeer 2)
3.
Westland, C.C.W.S.
4.
Rijnsburg, Flora
5. Potplanten
6. w.o. Aalsmeer, C.A.V.
7. Totaal snijbloemen en potplanten
1) Voorlopige cijfers.
2) Totaal van Bloemenlust en C.A.V.

283
124
70
41
36
20
319

1969
318
137
81
47
39
22
357

1970
399
164
109
59
47
27
446

1971 1)
189
149
71
31

Het is opvallend dat de grote uitbreiding van de Nederlandse
bloemisterijtot dusverre gepaard isgegaan met een stijgingvan
het prijsniveau van de belangrijkste produkten(tabelIII.8.3).Dit
was ook in 1971 het geval, met uitzondering echter van de jaarrond-chrysant. Deze "topper" van 1970 heeft in 1971 een flinke
veer moeten laten.
De sterke omzetstijgingen wordenkennelijk veroorzaakt door
de toegenomen bereidheid van de consument een deel van zijn
besteedbaar inkomen aan tewenden voor luxeconsumptie, waaronder die van bloemisterijprodukten. De stijging van het inkomen per hoofd speelt daarbij een rol van betekenis. Anderzijds
is het mogelijk dat ook onafhankelijk hiervan veranderingen in
de consumptiegewoonten optreden waarbijbloemenenplanten in
het normale consumptiepakket worden opgenomen.Tot dusverre
was in veel landen het verbruik beperkt tot speciale gelegenheden. De popularisering van het bloemenverbruik, dieb.v.allang
in Nederland bestaat, begint nu ook in West-Duitsland zijn beslag te krijgen. Andere landen, b.v. Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Staten, staan in dit opzicht nog aan het begin.
Onze export nam met 13% in waarde toe en was ook in 1971
in hoofdzaak gericht (ca. 90%) op de andere lidstaten in de EEG
en met name op West-Duitsland (ca. 90%).Indit landis h e t a r e 89

TABELIII.8.3
Ontwikkelingproducentenprijzen snijbloemen
Prijsmutatie in % t.o.v. voorafgaand jaar
1968
1969
1970
1971 1)
Roos
Anjer
Troschrysant
Tulp
Narcis
Iris
Gerbera
Fresia
Snijgroer.
Snij-anthurium
1) Voorlopige cijfers.

1
-9
28
8
24
-12
6
2
23

-4
12
0
4
20
25
18
12
5

8
24
31
4
3
24
14
17
-8

5
19
-33
23

.

31
2
20
38
17

Bron: Produktschap voor Siergewassen,
Veiling Westland, C.C.W.S.

aal bloemisterijgewassen de laatste jaren eveneens vergroot.
Het Nederlandse produkt blijkt niettemin opdeWestduitse markt
een sterke positie te bezitten. Despecialisatie inNederland l e vert eenkwalitatief goed produkt optegen eenkostprijs die in
vele gevallen aanzienlijk lager ligt dan in West-Duitsland, waar
de specialisatie veelal niet zosterk is doorgevoerd.
Boomteelt: geleidelijke toeneming produktie
Het areaal boomteelt, thans bijna 3900ha, isookin1971verder toegenomen. Deuitbreiding van hetareaal had vooral plaats
in Noord-Brabant. Deproduktiewaarde perhalaatechter afhankelijk van deaard vanhetgeteelde produkt grote verschillen
zien. Zonam in 1970 Boskoop met slechts 18% van hettotale
areaal 41% van deproduktiewaarde voor zijn rekening.
De waarde van deproduktie (ca.f.130min.) wasin 1971naar
schatting ca. 8% groter danin 1970. Deze toeneming is zowel
te danken aaneenuitbreiding van deproduktie alsaanhogere
producentenprijzen inhetnajaar van1971.Ookde export liet
een verdere stijging zien. Een belangrijk deelvandèuitvoer bestaat uitplantgoed datinhetbuitenland opgekweektwordttoteen
leverbaar produkt. Deexport wordt verzorgddooreengroot aantal exporteurs meteen veelal kleine omzet. Deuitvoer is vooral gericht op West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden. Ookdebinnenlandse afzet nam verder toe.Belangrijke binnenlandse afnemers zijn o.m. Staatsbosbeheer, gemeentelijke plantsoendiensten, hoveniers, depakkethandel,etc.
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Hoofdstuk IV
Inkomensvorming in de landbouw 1)

De positie van de land- en tuinbouw en vande agrarische beroepsbevolking wordt in belangrijke mate bepaald door het inkomen dat door en in deze sector kan worden verworven.
De inkomensvorming is vanuit twee gezichtspunten te benaderen. In dit hoofdstuk valt de nadruk op de beloning diedeinde
landbouw werkzame produktiefactoren gezamenlijk ontvangen 2). De landbouw wordt in deze benaderingswijze beschouwd
als een sector van de nationale bedrijvigheid. Tot de bedoelde
produktiefactoren worden gerekend: de arbeid, de grond en de
overige kapitaalgoederen die bij het agrarische produktïeproces
zijn ingeschakeld. Het inkomen dat deze produktiefactoren (de
z.g. factorinput) gezamenlijk verwerven wordt genoemd de
netto-toegevoegde waarde van de landbouw of het agrarische
inkomen. Het geeft weer het aandeel van de agrarische sector
in het nationaal inkomen. Aan de hand van dit macro-economische inkomensbegrip is de relatieve betekenis van een sector voor de nationale economie te bepalen. Het zegt overigens
zonder meer nog niets over het economische wel of wee van
een sector, in dit geval de agrarische sector. Daartoe zal men
de netto-toegevoegde waarde^het gerealiseerde sectorinkomen)
op een of andere wijze moetenVergelijken met het inkomen dat
een overeenkomstig pakketproduktiefactoren in andere aanwendingen (dus buiten de landbouw) verwerft. Als gebrekkige maatstaf hiervoor wordt wel de netto-toegevoegde waarde per manjaar gehanteerd. Een beter inzicht kan worden verkregen door
de netto-toegevoegde waarde te plaatsen tegenover de berekende beloningsaanspraken van de produktiefactoren (de factorkosten).
De tweede benaderingswijze van de inkomensvorming in de
landbouw is die via de uitkomsten van de landbouwbedrijven.
Hoofdstuk Vgeeft hierover informatie. De bedrijfsuitkomsten
verschaffen inzicht in het gerealiseerde ondernemersinkomen
en de spreiding daarin binnen de landbouw. Het is wellicht nuttig erop te wijzen in hoeverre het bedrijfseconomische inkomensbegrip in hoofdstuk Vverschilt van het in dit hoofdstuk
behandelde begrip sectorinkomen. De netto-toegevoegde waarde
omvat - zoals gezegd - naast de beloning voor arbeid en vermogen van de landbouwondernemers zelf (voor zover in de
agrarische sector aangewend) ook de beloning voor de arbeid
van betaalde arbeidskrachten en meewerkende gezinsleden a l s mede de beloning voor het, vanuit de landbouwonderneming g e zien, vreemde vermogen in de landbouw, ni. de grond diewordt
1) Exclusief tuinbouw.
2) In verband met verdere verbeteringen vertonen de gegevens
in dit hoofdstuk op een aantal punten verschillen met de c i j fers die met betrekking tot dit onderwerp zijn gepubliceerd
in de Memorie van Toelichting bij de begroting 1972 van het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
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gepacht en de door leningen aangetrokken financieringsmiddelen. De ontwikkelingen in de netto-toegevoegde waarde(intotaal
of per eenheid factorinput) kunnen dus verschillen van de ontwikkeling van de inkomens van landbouwondernemers (in totaal
of per onderneming). De landbouwondernemer is immers de
risicodrager van hetagrarische produktieproces; de produktieen marktrisico's werken door op zijn inkomen en laten de beloning van de betaalde arbeidskrachten en het vreemde vermogen ongemoeid.
Nog op een ander facet zij in dit verband gewezen. De nettotoegevoegde waarde omvat de gehele agrarische sector; ook de
velekleinere grondgebruikers makendaarvan deel uit.Nu vooral deze groep ondernemers, met dooreengenomen een inkomen
dat beneden het gemiddelde van alle ondernemers ligt, kleiner
wordt door bedrijfsbeëindiging, heeft de netto-toegevoegde
waarde per werkzame in de landbouw deneiginggemiddeld sneller te stijgen dan het inkomen op de bedrijven die blijven 1).
Ook voor deze statistische complicatie moet men zich hoeden
bij vergelijking van de gegevens in dit hoofdstuk met de bedrijfsresultaten in hoofdstuk V.
Een verschil met het volgende hoofdstuk is verder, dat dit
hoofdstuk de tuinbouw niet behandelt, omdat tot dusverre voor
deze bedrijfstak niet kan worden beschikt over voldoende landelijk representatieve gegevens.
§ 1. O p b r e n g s t w a a r d e
Voortgaande stijging
De stijgende lijn in de totale opbrengstwaarde van de landbouw zette zich ook in 1970/71 2) voort (tabel IV.1.1). De toeneming (1,5%) was échter geringer dan in de twee voorafgaande
jaren (beide 8,5%), toen een volumestijging samenging
met een stijging van het gemiddelde prijsniveau. In 1970/71
daarentegen is de krachtige toeneming van de produktieomvang
(6%), die vooral is toe te schrijven aan de groei van de veredelingsproduktie, voor een groot deel genivelleerd door lagere
prijzen (- 4,5%). Voor 1971/72 ligt een verdere stijging van de
produktiewaarde in de verwachting (raming 7%), die voor de
helft aan een belangrijk herstel van de producentenprijzen is
toe te schrijven. Het produktievolume zal minder groeien dan
in 1970/71.
1) Uitgaande van de veronderstelling dat de gemiddelde nettotoegevoegde waarde per arbeidskracht voor de groep uittredende zelfstandigen en meewerkende zoons twee derde isvan
het gemiddelde van alle arbeidskrachten in de landbouw,kan
worden berekend dat in de periode 1960-1970 de groei vande
netto-toegevoegde waarde (in constante prijzen) per man
voor de landbouw als sector ruim 1%per jaar hoger ligt dan
voor de arbeidskrachten die in de landbouw werkzaam zijn
gebleven.
2) In dit hoofdstuk hebben de gebroken jaren betrekking op
boekjaren die in hetalgemeen lopen van mei tot en met april.
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TABELIV.1.1
Opbrengstwaarde landbouwproduktie (incl. interne leveringen);prijs- envolumemutaties
70/71 71A2
Mutaties in% t.o.v. voorafgaand jaar
voorl. raming
prijs
volume
inmln.gld.l) 69/70 70/71 71/72 69/70 70/71 71/72
voorl. raming

1. Akkerbouwprodukten 1775 1800
2. Melk- en zuivelprodukten
3275 3575
3. Rundvlees en -vee 2) 1850 1925
4. Produkten varkenshouderij
2150 2475
5. Produkten legpluimveehouderij
450 450
6. Produkten pluimveemesterij
775 800
7. Totaalopbrengsten 10275 11025

voorl. ] ramin

20

-8,5

-5

-0,5

-3,5

7,5

0,5
1

1
1

9,5
5,5

4
3,5

4
2

0,5
-1,5

9 -13,5

3,5

0,5

17,5

10,5

7

18

-3

-4,5

-15,5
.5,5

-5

1,5

-3,5

-3

12,5

25

4,5

5

-4,5

3,5

3,5

6

3,5

1) Bedragen afgerond opf. 25min.
2) Inclusief mutaties in de rundveestapel.

P r i j s - en produktierisico's in de akkerbouw
De opbrengstwaarde van de akkerbouwproduktie staat onder
invloed van sterke prijsschommelingen, met name voor consumptieaardappelen. De hoge aardappelprijzen in 1969/70 s t i muleren een forse areaalvergroting in het volgende jaar. Dit
leidde, samen met relatief hoge kg-opbrengsten per ha, tot een
drastische prijsdaling voor de oogst in 1970. In het lopende
jaar 1971/72 liggen de prijzen voor consumptieaardappelen tot
dusverre nog weer lager. Ook voor tarwe en voergranen liggen
de prijzen beneden het niveau van 1970/71. Dit zijn de voornaamste redenen waarom het gemiddelde prijspeil voor akkerbouwprodukten naar schatting 5%lager zal zijn dan in 1970/71.
Ondanks het bestaan van richtprijzen voor een aantal belangrijke produkten blijken de akkerbouwers dusnog aanzienlijke prijsrisico's te lopen.
Ook het produktierisico is in de akkerbouw, hoe hoog het
niveau van de teelttechniek ook is, nog steeds van niet te verwaarlozen betekenis. In dit opzicht is 1971/72 een bijzonder
gunstig jaar. Hoge opbrengsten per ha voor zowel granen als
hakvruchten overtreffen dit jaar de invloed van de trendmatige
inkrimping van het akkerbouwareaal verre.
Prijsstijging in de melkveehouderij
Hoewel aan de jarenlange toeneming van de melkveestapel in
de jaren 1970/71 en 1971/72 goeddeels een einde is gekomen in eerstgenoemd jaar was zelfs sprake van een kleine teruggang
van het aantal melkkoeien - neemt de totale melkproduktie nog
steeds toe. In 1970/71 beliep deze stijging zelfs 4%dank zij
gunstig najaarsweer. Het prijzenklimaat verbeterde voor de
melkproducenten opmerkelijk. Als gevolg van de schaarste op
de wereldzuivelmarkt viel in vrij korte tijd de druk van de
EEG-overschotten op de uitbetalingsprijzen weg. Terwijl de
richtprijs van de melk in 1970/71 gelijk was aan die in de twee
voorafgaande jaren, ontvingen de melkveehouders in dat jaar
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gemiddeld 1%meer voor de melk. In 1971/72 ligt de melkprijs
naar verwachting gemiddeld 9,5%hoger, aanzienlijk meer dan
de richtprijsverhoging van 6%.
Ook de prijzen van rundvlees zullen in het lopende jaar boven het peil van het voorgaande jaar liggen. Gezien de ontwikkeling van de rundveestapel ligt een geringe daling van de rundvleesproduktie voor de hand.
Ups en downs in de veredelingsproduktie
Door het oplopen van de varkensvleesprijzen in 1968/69 en
1969/70 groeide de varkensstapel in de gehele EEG sterk. Dit
had tot gevolg dat in 1970/71 de prijzen aanzienlijk daalden. In
Nederland zal de produktiestijging in het lopende jaar minder
groot zijn dan in 1970/71. De prijzen vertonen weer een duidelijk herstel.
Voor de legpluimveehouderij waren de jaren 1969/70 en
1970/71 zeer teleurstellend. In laatstgenoemd jaar werd dit
versterkt door de grenssluiting in verband met het optredenvan
depseudo-vogelpest,waardoor de eierprijzen in het binnenland
onder sterke druk kwamen te staan. In het lopende jaar tradeen
prijsherstel op; de produktie zal overigens lager liggen dan in
het afgelopen jaar.
In de zeer expansieve pluimveemesterij is de produktie in
1970/71 - niet alleen in Nederland - opnieuw met een hoog percentage toegenomen; hierdoor daalde het prijsniveau in het najaar van 1970. In 1971/72 zal de produktie minder groeien. De
producentenprijzen zullen gemiddeld niet het niveau van het
vorige jaar halen.
§ 2. N o n - f a c t o r k o s t e n
Stijgende aankopen van grondstoffen en diensten
De regelmatige groei van het produktievolume gaat samen
met een snelle stijging van het verbruik door de landbouw van
produktiemiddelen en diensten uit andere sectoren van de economie (de z.g. non-factorinput). Ook in 1970/71 is dat wéér
duidelijk het geval geweest; het volume van deze kostencategorie steeg met 8 % (tabel IV.2.1). Ditwas vooral het gevolg het
van de forse groei van het veevoerverbruik, hetgeen weer verband houdt met de grote stijging van de veredelingsproduktie.
Voor 1971/72 wordt een volumestijging geraamd van 4%in s a menhang met de vertraging in de groei van deze tak van p r o duktie. Het prijspeil van de aangekochte grondstoffen en diensten lag in 1970/71 5%boven dat van het vorige jaar. Deprijsmutatie in 1971/72 zal naar het thans lijkt beperkt blijven tot
een stijging van 0,5%.
Veevoerprijzen doorslaggevend
Doorslaggevend voor deze prijsontwikkeling zijn de prijsveranderingen van veevoeder, de veruit grootste kostenpost
waarin zich het veredelingskarakter van onze landbouw weerspiegelt. Ondanks de invoering van de BTWper 1 januari 1969
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TABELIV.2.1
Non-factorkostenvande Landbouw (Incl. interne leveringen); prijs- en volumemutaties
70/71 71/72
Mutaties in% t.o.v. voorafgaand jaar
voorl. raming
prijs
volume
inmln.gld.1) 69/70 70/71 71/72 69/70 70/71 71/72
voorl. raming
voorl. raming
1. Veevoer
4100 4225
-2
5,5
11
4,5
2
5,5
-2
-1,5
0
2. Zaaizaad enpootgoed 175 175
-1
23
-5
4
5
3. Meststoffen
450 475
-2 -1,5
10,5
4
4. Kosten werktuigen
1 -0,5
en loonwerk
975 1050
8,5
4,5
3,5
5
5. Afschrijving en onder5
1
4
houdgebouwen
325 375
7,5
7,5
8
6. Ov. grondstoffen en
9•
5,5
7,5
1,5
diensten
975 1050
6
4,5
7. Totaal non-factor0,5
4,5
8
4
kosten
7000 7 350
3,5
5
1) Bedragen afgerond opf. 25 miljoen.

stegen de veevoerprijzen in 1968/69 en 1969/70 slechts weinig,
hetgeen mede een gevolg was van de voqrtgaande vervanging
van voedergranen door goedkopere voedermiddelen. In 1970/71
steeg het prijsniveau echter sterk als gevolg van de grotere
vraag naar mengvoeders in geheel West-Europa en de daaruit
resulterende vraagstijging voor veevoedergrondstoffen (grafiek IV.2.1). Naar verwachting zullen de veevoerprijzen in het
Grafiek IV.2.1
Ontwikkelingvande prijs van sojaschroot (a),de drempelprijs vanmais (b),
^etgemiddelde prijspeil vangraanafvallen entapioca (c) envande c.i.f. prijs
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lopende jaar een lichte daling vertonen. De importprijzen van
veevoedergrondstoffen (nietgranen) liggen namelijk gemiddeld
op een lager niveau dan het voorgaande jaar. De veevoerkosten
voor de kalvermesterij zijn overigens belangrijk gestegen.
Kunstmest, zaai- en pootgoed, loonwerk
Laat men de kosten van veevoer buiten beschouwing dan vertonen de non-factorkosten een tamelijk regelmatig verloop. De
volumestijging bedraagt dan in de jaren 1969/70 tot en met
1971/72 gemiddeld ruim 3%en de prijsstijging ruim 5%.
Het totale kunstmestverbruik nam in 1970/71, na de grote
stijging in 1969/70, verder toe (5%).In het lopende jaar zal het
verbruik opnieuw groeien (4%).De bemestingskosten zullen
voorts hoger liggen als gevolg van de prijsstijging van kunstmest.
De grote prijsverhoging van zaaizaad en pootgoed in 1970/71
hangt vooral samen met de bijzondere situatie van de aardappelmarkt in het seizoen 1969/70.
De tarieven voor loonwerk zijn in 1971/72, ondanks de sterk
gestegen arbeidskosten, slechts weinig hoger geworden. Enerzijds hangt dit samen met de verdere vergroting van de a r beidsproduktiviteit in deze sector, onder meer door het werken
met grotere machines.Anderzijds is hetBTW-tarief voor loonwerk van 12%op 1 januari 1971 teruggebracht naar het landbouwtarief van 4%. Mede door deze beperkte prijsstijging moet
een verdere toeneming van de omvang van het loonwerk worden
verwacht, met name in de rundveehouderij.
§3.De beloningsaanspraken (factorkosten)

Naast de non-factorkosten staan de factorkosten, die de
loningsaanspraken van de in de landbouw ingezette produktiefactoren arbeid en vermogen vertegenwoordigen. Ook de fac
torkosten veranderen van jaar op jaar als gevolg van volume- meen prijsmutaties (tabel IV.3.1). Het volume van de factorinput
daalt regelmatig onder invloed van de afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouwsector en de inkrimping van het landbouwareaal; de toeneming van het in de landbouw geïnvesteerde
TABELIV.3.1
Factorkosten vande landbouw;prijs- en volumemutaties
70/71 71/72
Mutaties in% t.o.v. voorafgaand jaar
voorl. raming
prijs
volume
lnmln.gld.l) 69A0 70/71 71/72 69/70 70/71 71/72
voorl. raming
voorl. raming
1. Arbeid

2. Netto-pacht 2)
3. Rente 3)
4. Totaal factorkosten

3250 3550

12,5

14,5

13,5

-8,5

-8

-4,5

-4,5

-4

1

1

1

175

175

-6,5

725

700

17

8

-5

4,5

2,5

0,5

4150 4400

12

12

9

-2,5

-3

-3

1) Bedragen afgerond opf. 25miljoen.
2) Alle grond is gewaardeerd oppachtbasis.
3) Prijsmutaties hebbenuitsluitend betrekking opveranderingen inde rentevoet;
prijsveranderingen indeproduktiemiddelen zijn buiten beschouwing gelaten.
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vermogen weegt daar niet tegen op. Het totale volume van de
factorinput daalde in de afgelopen jaren met2,5% â 3% per jaar.
Naast de volumewijzigingen van de factorinput worden de
veranderingen in de factorkosten bepaald door de ontwikkeling
van de arbeidskosten per manjaar, de (netto) pachtprijzen ende
rentestand, die als de prijsmutaties van de factorinput zijn
weergegeven. De beloningsaanspraken namen uit dien hoofde in
de jaren 1969/70 en 1970/71 toe met 12%per jaar/ In dit percentage komen externe invloeden tot uitdrukking, met name de
snelle arbeidskostenstijging en de stijging van de rentestand
gedurende de laatste jaren.
De ontwikkeling van de factorkosten zal in 1971/72 waarschijnlijk weinig verschillen van die in het voorafgaande jaar.
De beloningsaanspraken zullen opnieuw sterk toenemen met name door de verdere stijging van de arbeidskosten. In het lopende jaar zal van een matiging van deze kosten nog nauwelijks
sprake zijn. De verhoging van de (bruto)-pachtnormen met g e middeld ca. f. 2 5 , -per ha in de herfst van 1971 zal in deprijsaanspraken voor de netto-pacht nog nauwelijks voelbaar zijn.
Voor het lopende jaar behoeft geen stijging van het reeds hoge
rentepeil te worden verwacht.
Ten aanzien van de volumeverandering kan worden opgemerkt dat de afvloeiing van arbeidskrachten wellicht iets geringer zal zijn dan in 1970/71 door de toenemende werkloosheid. Hier staat echter tegenover dat in de eerste maanden van
1971 een groot aantal aanvragen voor bedrijfsbeëindiging via
het O.- en S.-fonds is ingediend; de meeste van deze aanvragen
zullen in de loop van 1971/72 zijn afgewikkeld. De stijging van
het investeringsvolume in de landbouw zal waarschijnlijk inhet
lopende jaar, mede als gevolg van de slechte resultaten in
1970/71, geringer zijn dan in het voorafgaande jaar.
§ 4. I n k o m e n en p r o d u k t i v i t e i t
Inkomen en beloningsaanspraken
Het sectorinkomen (de netto-toegevoegde waarde) is de beloning voor de in de landbouwsectorwerkzame produktiefactoren arbeid, grond en andere kapitaalgoederen. Vergelijking van
dit inkomen met de beloningsaanspraken van deze produktiefactoren (tabel IV.4.1) geeft voor de achtereenvolgende jaren
het volgende beeld van de mutaties van jaar tot jaar:
1969/70
Netto-toegevoegde waarde
Factorkosten

9 %
9,5%

1970/71
(voorl.)
-17,5%
9 %

1971/72
(raming)
13%
6%

Uit dit overzicht blijkt dat in 1969/70 de stijging van de beloningsaanspraken (de factorkosten) grotendeels werd gedekt
door de toeneming van de netto-toegevoegde waarde. In het jaar
1970/71 daarentegen stond een voortgaande sterke stijging van
de factorkosten tegenover een aanmerkelijke daling van het
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agrarisch inkomen. De oorzaak hiervan lag uitsluitend bij de
prijsontwikkeling, zowel aan de opbrengstzijde (- 4,5%) als aan
de kostenzijde (non-factorkosten +5%en factorkosten +12%).
Zonder deze prijsmutaties zou de beloning per eenheid factorinput met 6,5% zijn gestegen.
TABELIV.4.1
Netto-toegevoegde waarde van de landbouw;prijs- en volumemutaties
70/71 71/72
Mutaties in% t.o.v. voorafgaand jaar
voorl. raming
prijs
volume
inroln.gld. 1) 69/70 70/71 71/72 69/70 70/71 71/72
voorl. raming

voorl. raming
1. Opbrengsten
2. Non-factorkosten

10275 11025
7000 7350

5

-4,5

3,5

3,5

6

3,5

3,5

5

0,5

4,5

8

4

3. Factorkosten

4150

4400

12

12

9

-2,5

-3

-3

4. Netto-toegevoegde
waarde (1-2)

3275

3675

7,5

-20

9,5

1,5

3,5

3

1) Bedragen afgerond op f. 25 miljoen.

Voor 1971/72 is een toeneming van de netto-toegevoegde
waarde geraamd van ca. 13%.Deze toeneming is vooral te danken aan de relatief gunstige ontwikkeling van de producentenprijzen en aan de zeer matige prijsverhoging van de non-factorkosten. Voor een geringer deel is deze toeneming een gevolg
van volumemutaties. De netto-toegevoegde waarde komt hiermee in 1971/72 nog niet op het nominale niveau van 1969/70.
Dit beperkte herstel van de inzinking in 1970/71 is dan ookniet
voldoende om de beloningsaanspraken volledig te honoreren.
Mede door de sterke stijging van de loonaanspraken zal ook
1971/72 voor de landbouw als geheel tot de verliesgevende jaren moeten worden gerekend.
Ontwikkeling van de produktiviteit
De arbeidsproduktiviteit, dat is de netto-toegevoegde waarde
in constante prijzen per arbeidseenheid, steeg in 1970/71 met
niet minder dan 8%. De bruto-produktiviteitsstijging - de toeneming van het totale produktievolume per eenheid totale input
(factor- +non-factorinput) - beliep in dat jaar 1,5%. Dit cijfer
geeft aan in welke mate de kostprijs per eenheid produkt is gedaald op basis van constante prijzen. De netto-produktie groeide per eenheid factorinput met 6,5%; dit is de toeneming van de
netto-produktiviteit.
Voor het lopende jaar 1971/72 is de stijging van de arbeidsproduktiviteit op 7%geraamd. Dit is iets minder dan het cijfer
voor 1970/71, ondanks de grote volumestijging in de akkerbouw.
De reden hiervoor ligtbijde tragere volumegroei in de veehouderijsector. Bovendien is voor de afvloeiing van de arbeid een
iets lager percentage aangehouden dan in het voorgaande jaar.
Interne en externe prijsinvloeden
De prijsontwikkelingen aan de opbrengstzijde blijken sterk
onder invloed te staan van de fluctuaties die van jaar tot jaar
kunnen optreden voor produkten met eenvolledig of overwegend
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vrije prijsvorming. De veranderingen inde totale produktiewaarde tussen 1969/70 en 1971/72 moeten vooral aan deze voor de veredelingsprodukten cyclische - prijs schommelingen
worden toegeschreven. Ditwordt bevestigd door de in hoofdstuk Vvermelde gegevens met betrekking tot de inkomensontwikkeling per bedrijfstype, waaruit blijkt dat de arbeidsinkomens per ondernemer op de akkerbouwbedrijven in het zuidwestelijk kleigebied (waar de consumptieaardappel een grote
plaats in het bouwplan inneemt) en op de gemengde bedrijven
(met een belangrijke veredelingsactiviteit) van jaar op jaar
relatief grote fluctuaties vertonen.
De prijsontwikkeling aan de kostenzijde weerspiegelt duidelijk de invloed van de inflatoire ontwikkeling in ons land een
voor de landbouw externe factor. Deze invloed komt tot uiting
in de prijsstijgingen van goederen en diensten die de landbouw
van andere sectoren betrekt en nog meer in de beloningsaanspraken van de in de landbouw werkzame produktiefactoren.
Spreiding van het ondernemersinkomen
Voor de individuele zelfstandigen in de landbouw is de ontwikkeling van hun ondernemersinkomen vanzelfsprekend nog
belangrijker dan die van de totale netto-toegevoegde waarde.
De gevoeligheid van het ondernemersinkomen voor prijsinvloeden komt tot uiting in nog grotere jaarlijkse fluctuaties dan die
in de netto-toegevoegde waarde. Rekent men het bedrijfsresultaat (positief en negatief netto-overschot) uitsluitend toe aan de
arbeidsbeloning van de ondernemer, zoals in feite in het volgende hoofdstuk wordt gedaan, dan worden uiteraard de jaarlijkse (arbeids)inkomensschommelingen verhoudingsgewijs nog
groter.
Binnen de landbouw komen grote inkomensverschillen voor,
die samenhangen met verschillen in bedrijfstype, bedrijfsgrootte, kwaliteiten van de ondernemer e.d. Zo had in het gunstige jaar 1969/70 niet minder dan 46%van de bedrijfshoofden
een ondernemersinkomen kleiner dan f. 15000,-. In 1970/71zal
dit percentage vermoedelijk nog belangrijk groter zijn geweest.
TABELIV.4.2
Spreidingvanlandbouwbedrijven a 5hanaar ondernemersinkomen in 1969/70 (%)
Inkomensklassen
AkkerbouwWeideGemengde bedrijven
ingld.
bedrijven
bedrijven
I 1)
II 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

< 10000
10 0 0 0 - 2 0 0 0 0
20000 - 30000
300 0 0 - 4 0 000
400 0 0 - 50000
50 0 0 0 - 6 0 0 0 0
> 60000

9,7
29,6
23,6
12,7
6,8
5,4
12,2

100,0
1) Overwegend rundveehouderij of akkerbouw.
2)Tenminste 25% vande sbe's voor veredeling.

30,8

45,3
15,9
6,6
1,2
0,2

37,1
39,3
15,0
4,8
1,3
1,1
1,4

16,2
28,7
26,7
17,6
6,0
3,2
1,6

100,0

100,0

100,0

Perspectieven voor 1972/73
Over de inkomenspositie van de landbouw in 1972/73 kan op
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dit moment alleen veronderstellenderwijs gesproken worden.
Veel zal afhangen van de ontwikkeling van de prijzen aan opbrengst- en kostenzijde. Een tweede onzekere factor vormt de
hoeveelheidsverhouding tussen kosten en opbrengsten in dat
jaar, die o.a. afhankelijk is van de groeiomstandigheiden in akk e r - en weidebouw. Trendmatig groeit de opbrengstAosten-relatie (de bruto-produktiviteit) met 1,5 à 2%per jaar. Onder
"normale" omstandigheden zullen in 1972/73 de kostenper eenheid produkt - indien geenprijsveranderingen zoudenoptreden dus ca. 2%lager liggen.
Deprijscomponent van defactorkosten wordt inhoofdzaak bepaald door de ontwikkeling van het nominale loonpeil. Uitgaande
van een vermoedelijke loonstijging in 1972/73 van 11 à 12%,
lijkt een stijging van de prijzen van de factorkosten met ongeveer 10%alleszins plausibel. Het prijsverloop van de aangekochtegrondstoffen en diensten (de non-factorkosten) staat vooral onder invloed van de veevoederprijzen en - voor wat loonwerk, onderhoudskosten e.d. betreft -indirect ook van de lonen.
Een prognose van de prijzen van veevoeder in 1972/73is moeilijk te geven. Men kan dan ook niet veel beter doen dan aannemen dat de prijsstijging van de non-factorkosten in 1972/73 ongeveer gelijk zal zijn aan de gemiddelde stijging in de jaren
1968/69 tot en met 1971/72, die ca. 3%per jaar bedroeg. Bij
voorgaande veronderstellingen zullen de prijzen van alle kosten
(non-factor- en factorkosten te zamen) met ongeveer 6%toenemen.
Aangezien de bruto-produktiviteitsstijging is gesteld op2%,
zullen de prijzen van landbouwprodukten in 1972/73 gemiddeld
ongeveer 4%boven het peil van het voorgaande jaar moeten liggen, wil de reële inkomenspositie van de landbouw gehandhaafd
blijven. Een verbetering van die positie vergt vanzelfsprekend
een grotere prijsstijging.

§5. Inkomen per s e c t o r
De inkomensontwikkeling in de landbouw vertoont per produktensector belangrijke verschillen. In 1970/71 werden overigens in geen enkele produktensector de totale kosten door de
opbrengsten overschreden (tabel IV.5.1). Verreweghet slechtst
waren de resultaten in de legpluimveehouderij. In deze sector
waren de opbrengsten maar net voldoende om de non-factorkosten te dekken. Als gevolg van de overproduktie is deze s e c tor waarschijnlijk in de gehele EEG verliesgevend geweest. In
Nederland werd de reeds ongunstige situatie nog verergerd
door het uitbreken van de pseudo-vogelpest. De legpluimveehouderij leed daardoor een extra verlies van ca. 10 min. gld.
als gevolg van prijsdaling en produktieverlies. Zonder overheidsmaatregelen zou overigens het verlies voor de sector nog
beduidend groter zijn geweest (ruim 16 min. gld.).
In 1971/72 zal vooral het inkomen van de varkenshouderij
belangrijk toenemen (ca. 45%),waardoor echter de beloningsaanspraken van de produktiefactoren toch nog nietvolledigkun100

TABEL IV.5.1
Opbrengsten, kosten en inkomen per sector; in min.

gld. 1)
1969/70

1970/71
(voorl.)

1971/72
(raming)

1. Akkerbouw:

opbrengsten
nonfactorkosten
netto-toegevoegde waarde
factorkosten

1990
980
1010
740

1780
1030
750
750

1810
1100
710
800

2. Rundveehouderij:

opbrengsten
nonfactorkosten
netto-toegevoegde waarde
factorkosten

4900
2780
2120
2430

5120
3060
2 060
2 630

5510
3140
2 370
2760

3. Varkenshouderij:

opbrengsten
nonfactorkosten
netto-toegevoegde waarde
factorkosten

2120
1430
690
460

2150
1800
350
580

2460
1950
510
640

4. Legpluimveehouderij: : opbrengsten
nonfactorkosten
netto-toegevoegde waarde
factorkosten

480
430
50
140

440
430
10
140

450
400
50
120

5. Pluimveemester!]:

640
560
80
60

780
700
80
80

790
750
40
90

opbrengsten
nonfactorkosten
netto-toegevoegde waarde
factorkosten

1) Afgerond op f. 10 min.

nen worden gehonoreerd. Het inkomen van de legpluimveehouderij zal in 1971/72 aanmerkelijk hoger zijn dan in het jaar t e voren; niettemin blijft deze sector nog verliesgevend. Depluimveemesterij heeft in de jaren tot 1970/71 tot de redelijk winstgevende sectoren behoord. Door de prijsdaling als gevolg van
de overproduktie zal het inkomen in 1971/72 echter niet voldoende zijn om aan de beloningsaanspraken van de produktiefactoren te voldoen. Het inkomen in de akkerbouw zal dit jaar
op ongeveer hetzelfde niveau liggen als in 1970/71. In de rundveehouderij zal het inkomen in 1971/72 belangrijk hoger zijn
dan in het voorafgaande jaar, dank zij de verbetering van de opbrengstprijzen. De rundveehouderij zal hiermee echter nog niet
tot de winstgevende sectoren gaan behoren.
De relatieve betekenis van de produktengroepen kan men afmeten aan het aandeel van de desbetreffende sector in de totale
produktiewaarde van de landbouw. Beter is echter om te zien
naar het aandeel in de totale netto-toegevoegde waarde. Zo namen de dierlijke veredelingssectoren gemiddeld in de jaren
1969/70 t/m 1971/72 33%van de opbrengstwaarde voor hun r e kening maar hun aandeel in de netto-toegevoegde waarde bedroeg slechts 17%. De varkenshouderij neemt hiervan verreweg
het grootste aandeel voor zijn rekening. De non-factorkosten
in deze sectoren bedroegen gemiddeld in deze jaren 82%vande
opbrengstwaarde. Deze cijfers tonen duidelijk de grote kwetsbaarheid van de veredelingssectoren. De marge tussen de opbrengsten en de non-factorkosten is in deze sectoren zo klein
dat een geringe verandering in deze kosten en/of in de opbrengstprijzen tot aanzienlijke stijgingen of dalingen van het
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TABEL IV.5.2
De invloed van prijsveranderlngen op de netto-toegevoegde waarde per produktensector 1)
OpbrengstPrijzen nonprijzen
factorinput
+ of - 10%
- of + 10%
1. Akkerbouw

23%

13%

2. Rundveehouderij

24%

14%

3. Varkenshouderij

44%

34%

4. Legpluimveehouderij

121%

111%

5. Pluimveemesterij

109%

99%

1) Gebaseerd op gemiddelde verhoudingen in 1969/70, 1970/71 en 1971/72.

inkomen leiden (tabel IV.5.2). Heel duidelijk bleek dit in 1970/
71 toen enerzijds de prijzen voor veevoer belangrijk stegen en
anderzijds de opbrengstprijzen daalden. Deze prijsrisico's komen tegenwoordig niet meer uitsluitend neer op het hoofd van
de agrarische producenten. Door prijsafspraken in het kader
van leveringscontracten met de veevoeder- of vleesverwerkende industrie strekt het draagvlak van deze risico's zich uit tot
buiten de grenzen van de landbouwbedrijven.
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HoofdstukV
Bedrijfsresultaten

De Nederlandse agrarische bedrijfstak is de optelsom van
vele land- en tuinbouwondernemingen die sterk gevarieerd zijn
naar bedrijfstype, omvang, ligging e.d. Mede in verband met
deze verschillen vertonen inkomenspositie en rentabiliteit van
bedrijven en groepen van bedrijven een grote spreiding. In aansluiting aan de behandeling in hoofdstuk IVvan de inkomensvorming van de landbouwsector als geheel geeft dit hoofdstuk daarom een beeld van de gemiddelde resultaten van een groot aantal te onderscheiden groepen van landbouwbedrijven 1) 2). Terwijl de tuinbouwsector in het vorige hoofdstuk, zoals eerder gezegd, buiten beschouwing moest blijven, zijn in dit hoofdstuk
ookvan enkele typen van tuinbouwbedrijven 3) de gemiddelde
resultaten vermeld. Voor de meeste van deze groepen van tuinbouwbedrijven zijn ook enige gegevens opgenomen die betrekking hebben op de financiële positie.
In de aanvang van hoofdstuk IV is gewezen op het verschil
tussen het aldaar behandelde sectorinkomen en het inkomensbegrip dat in de bedrijfseconomische resultatenrekeningen
wordt gehanteerd.
§ 1. A k k e r b o u w b e d r i j v e n
Bedrijfsresultaten 1970/71: lager na topjaar
Het bedrijfsresultaat van de akkerbouwbedrijven lag in het
afgelopen jaar gemiddeld op een belangrijk lager niveau dan in
het topjaar 1969/70. Een uitzondering op dit beeld vormen de
Veenkoloniën waar de bedrijfsuitkomsten gunstiger waren dan
in het voorafgaande jaar. Voor alle gebieden geldt echter dat de
bedrijven gemiddeld genomen een positief netto-overschot behaalden.
Het resultaat van de akkerbouwbedrijven in de kleigebieden
is met name gedaald als gevolg van de lagere opbrengstprijs
voor consumptieaardappelen. Vooral op de akkerbouwbedrijven
in het Zuidwestelijk kleigebied, de droogmakerijen in NoordHolland en de IJsselmeerpolders liep hierdoor het inkomen be1) De bedrijfsuitkomsten hebben betrekking op landbouwbedrijven met een omvang (in 1970/71) van 98 sbe of meer. Incidenteel zijn ook resultaten vermeld van "kleinere bedrijven";
dat zijn bedrijven die qua omvang (in 1970/71) beneden 98
sbe liggen. Deze grens verschuift overigens van jaar op jaar
naar boven in verband met de produktiviteitsontwikkeling.
2) Voor de landbouwbedrijven zijn de uitkomsten berekend op
pachtbasis.
3) De tuinbouwbedrijven waarvan de bedrijfsresultaten worden
gegeven hebben een arbeidsbehoefte van ten minste één manjaar.
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langrijk terug. Door de uitbreiding van het reeds aanzienlijke
areaal aardappelen in deze gebieden werd deze ongunstige
prijsinvloed op het inkomen nog versterkt. De verbetering van
de uitkomsten van de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën
ten opzichte van 1969/70 is te danken aan de gunstige kg-opbrengsten per ha van fabrieksaardappelen. De prijs van de fabrieksaardappelen lag ophetzelfde niveau als in het voorafgaande jaar.
TABEL V . l . 1
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten van akkerbouwbedrijven in 1970/71 1)

1. Aantal bedr. in universum
2. Aantal LEI-bedrijven
3. Oppervlakte in haper bedrijf
4. Aantal sbe per bedrijf
5. Aantal sbe per v.a.k.
Bouwplan:
6.
% granen
7.
% aardappelen
8.
%suikerbieten
Resultaten in gld. per sbe:
9. Factoropbrengsten
10. Factorkosten
11. Netto-overschot

Noordelijk
kleigebied

Droogmakerijen en
IJsselm.p.

Zuidwest.
kleigebied

Veenkoloniën

ca. 1000
31
50,0
240
104

ca. 1950
37
34,7
177
91

ca.2 550
49
39,9
213
111

ca. 1400
33
36,8
166
107

57
18
10

37
23
27

36
19
21

42
51
6

296
256
40

354
276
78

258
242
16

295
239
56

1) Voorlopige cijfers.

Uit tabel V.l.l blijkt dat de verschillen in factorkosten per
sbe van gebied tot gebied minder groot zijn dan de factoropbrengsten per sbe. De vrij aanzienlijke verschillen in nettooverschot per sbe moeten daarom voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan verschillen in factoropbrengsten per
sbe. Deze verschillen in factoropbrengsten per sbe zijn mede
een gevolg van de verschillen in bouwplan, in kg-opbrengsten
en in opbrengstprijzen.
Raming bedrijfsresultaten 1971/72:vrijwel onveranderd
Opgrond van een raming mag worden verwacht dat de bedrijfsresultaten in de akkerbouwgebieden in het lopende jaar
gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau zullen liggen als in
1970/71. Het resultaat van deze ramingen is vermeld in tabel
V.l.2.
TABEL V.1.2
Ontwikkeling arbeidsinkomen vandeondernemer (x f.

1. Noord, kleigebied
2. Droogmakerijen en IJsselmeerpolders
3. Zuidw. kleigebied
4. Veenkoloniën
5. CAO-loon (incl. soc. lasten)
1) Voorlopige cijfers.
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1000,-) op akkerbouwbedrij-

67/68

68/69

69A0

21,6

12,3

29,9

22,1

71/72
(raming)
24,0

19,6
22,2
25.8
10,6

19,6
27,2
30,2
11,4

49,4
48,2
18,9
12,5

30,5
18,5
26,0
14,2

32,0
18,0
25,0
16,2

70/71 1)

In het algemeen is een groot deel van de kostenstijging gecompenseerd door een prijsstijging van suikerbieten (ca. 7%)
en van pootaardappelen (kleigebieden ca. 60%en Veenkoloniën
ca. 30%). In de raming voor de Veenkoloniën is bovendien een
hogere opbrengstprijs voor fabrieksaardappelen (ca. 5%) in r e kening gebracht. In het Zuidwestelijk kleigebied zijn de bedrijfsuitkomsten waarschijnlijk opnieuw lager dan in de andere
kleigebieden. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de lagere opbrengstprijs van consumptieaardappelen. De hogere geldopbrengsten bij andere belangrijke gewassen, zoals granen en
suikerbieten, bieden met name in dit laatste gebied onvoldoende compensatie voor deze lagere aardappelprijs en de kostenstijging.
Prognose 1972/73
Vooral op de akkerbouwbedrijven kunnen de gemiddelde bedrijfsresultaten van jaar op jaar sterk uiteenlopen. De hoofdoorzaak van deze fluctuaties ligt aan de opbrengstzijde van de
produktie. Het gecombineerde effect van oogstschommelingen
en van veranderingen in de produktenprijzen (met name van de
"vrije" produkten, zoals consumptieaardappelen) is van doorslaggevende invloed op het netto-resultaat van de produktie.
Een raming van de bedrijfsuitkomsten in 1972/73 is daarom
thans (januari '71) nog niet te geven.
Het is echter wel mogelijk een voorcalculatie te maken van
de ontwikkeling van de produktiekosten onder genormaliseerde
omstandigheden (d.w.z. uitgaande van de trendmatige hoeveelheidsontwikkelingen aan de opbrengst- en kostenzijde). Deze
voorcalculatie bestaat uit twee elementen ni. a) een prognose
van de kostendaling uit hoofde van de trendmatige toeneming
van de produktiviteit, en b) een prognose van de kostenstijging
als gevolg van te verwachten prijsstijgingen van de kostenfactoren. Hierbij is voor wat de arbeidskosten betreft een stijging
van de loonsom met 11,5% in rekening gebracht. Het resultaat
van de calculaties kan als volgt worden samengevat:
Wijziging van de kosten
per f. 100,- opbrengsten:
a) Kostendaling door produktiviteitstoeneming 1)
b) Kostenstijging door prijsstijgingen
Kostenstijging per eenheid produkt

Noord.
kleigeb.

Zuidw.
kleigeb.

Veenkol.

-2,1

-2,0

-1,7

+5,0

+4,0

+5,2

+2,9

+2,0

+3,5

Opgrond van deze berekeningen blijkt dat in 1972/73 onder
genormaliseerde omstandigheden de prijsstijging van de produktiemiddelen groter zal zijn dan de produktiviteitsstijging.
1) Hier opgevat als de ontwikkeling van de hoeveelheid input
factor en non-factor input) per eenheid output.
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Per saldo is een kostenstijging per eenheid produkt van ca. 3%
te verwachten. Indien de opbrengstprijzen met dit percentage
zouden toenemen, ondergaat het netto-overschot geen reële verandering. Als echter geen enkele prijsaanpassing plaatsheeft,
zal bij een opbrengst van f. 135000,- per bedrijf per jaar, hetgeen voor akkerbouwbedrijven als een gemiddeld opbrengstniveau kan worden beschouwd, een daling van het netto-overschot
optreden per bedrijf van f. 4000,-.
§2. W e i d e b e d r i j v e n
Bedrijfsresultaten 1970/71: opnieuw negatief
De weidebedrijven waren in 1970/71 in alle gebieden gemiddeld verliesgevend (tabel V.2.1). De meest gunstige resultaten
werden nog behaald in het Kleiweide- en in het Noordelijke
veenweidegebied. In deze gebieden bleef het verlies per bedrijf
beperkt tot gemiddeld f. 2400,- resp. f. 1400,-. In het Westelijk weidegebied beliep daarentegen het negatieve netto-overschot gemiddeld f. 9400,- per bedrijf. Opde kleinere weidebedrijven, die te zamen meer dan de helft van alle weidebedrijven
uitmaken, waren de bedrijfsuitkomsten nog ongunstiger. In het
algemeen waren de bedrijfsresultaten slechter dan in het voorafgaande jaar, doordat de factorkosten per sbe belangrijk opliepen en de factoropbrengsten per sbe slechts in beperkte mate
stegen ten opzichte van 1969/70.
TABELV.2.1
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten vanweidebedrijven in 1970/71 1)

1. Aantalbedr.In universum
2. Aantal LEI-bedrljven
3. Oppervlakte in ha per bedr.
4. Aantal melkkoeien per bedr.
5. Aantal sbe per bedrijf
6. Aantal sbe per v.a.k.
Resultaten in gld. per sbe:
7. Factoropbrengsten
8. Factorkosten
9. Netto-overschot

1. Aantal bedr. in universum
2. Aantal LEI-bedrijven
3. Oppervlakte in ha per bedrijf
4. Aantal melkkoeien per bedrijf
5. Aantal sbe per bedrijf
6. Aantal sbe per v.a.k.
Resultaten in gld. per sbe:
7. Factoropbrengsten
8. Factorkosten
9. Netto-overschot

1) Voorlopige cijfers.
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Noord.
Klelweide- veen' weidegeb.
geb.

West.
weidegeb.

Noord.
zandgeb.

Oost.
Centr.
Zuid.
zandgeb.

ca. 3750 ca. 2200
43
38
27,2
29,3
38,8
42,0
153
161
87
90

ca. 3950 ' ca. 3900
39
42
21,1
22,7
35,7
32,2
140
130
89
86

ca. 4100
49
19,8
29,7
133
88

297
313
-16

282
291
-9

239
306
-67

255
301
-46

249
297
-48

Kleinere bedrijven
weidezandgeb.
geb.
ca. 8600 ca. 14000
46
85
12,1
10,8
19,4
15,5
73
65
59
53
274
407
-133

250
435
-185

De verschillen in netto-overschot per sbe tussen de gebieden gaan hoofdzakelijk samen met verschillen in factoropbrengsten per sbe. Zo waren de factoropbrengsten per sbe in
het Kleiweidegebied bijna f. 60,- hoger dan in het Westelijk
weidegebied. Dit is met name een gevolg van de lagere melkprijs in het laatstgenoemde gebied. De verschillen in factorkosten per sbe tussen de gebieden zijn zeer klein. Daarentegen
zijn er in dit opzicht wel grote verschillen met de kleinere bedrijven. Opdeze bedrijven zijn de factorkosten per sbe ca. een
derde hoger door de hogere arbeidskosten. De produktieomvang per man (aantal sbe per man) is op de kleinere bedrijven
dan ook aanmerkelijk lager.
TABEL V.2.2
Ontwikkeling arbeidsinkomen van de ondernemer (x f. 1000,-) op weidebedrijven

1. Kleiweidegebied
2. Noord, veenweidegebied
3. West. weidegebied
4. Noord, zandgebied
5. Oost. Centr.en Zuid. zandgeb.
Kleinere bedrijven:
6. Weidegebieden
7. Zandgebieden
8. CAO-loon (incl. soc. lasten)

67/68 68/69 69/70 70/71 1) 71/72
(raming)
16,6
24,0
20,8
18,3
19,6
18,6
20,4
17,7
19,6
25,0
14,5
14,2
13,6
12,4
18,0
12,9
12,3
12,3
14,2
19,0
11,4
16,6
14,1
13,2
18,0
8,8
8,5

10,8
6,7
10,6

11,4

9,5
8,4
12,5

14,2

9,5
7,3
16,2

1) Voorlopige cijfers.

Bedrijfsresultaten 1971/72: aanmerkelijk beter
De bedrijfsuitkomsten in 1971/72 zullen waarschijnlijk belangrijk beter zijn dan in het afgelopen jaar (tabel V.2.2). Met
name de stijging van de melkprijs (ca. 10%) en dievandevleesprijzen (ca. 9%) hebben een gunstige invloed op de bedrijfsresultaten van het lopende boekjaar. Er zijn bovendien nog andere factoren die de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloeden. Zo
stijgt de melkproduktie per koe en per ha in totaal met waarschijnlijk ca. 2%. Voorts daalden aan de kostenzijde de prijzen
van krachtvoer en ruwvoer met resp. 4%en 9%. Naast deze
gunstige factoren waren er echter ook ongunstige prijsinvloeden zoals de stijging van het loonpeil (ca. 15%pergewerktuur),
van de stikstofprijs (ca.6%) en van de prijzen van fosforzuur en
kali (ca. 1%).
Prognose 1972/73
Evenals voor de akkerbouwbedrijven (zie §1) is een prognose opgesteld van de ontwikkeling van de produktiviteit en van
het prijspeil van de kosten. Zoals eerder gezegd zijn bij de berekening van de produktiviteitstoeneming de jaarlijkse fluctuaties genormaliseerd. Het resultaat van deze voorcalculaties
kan als volgt worden samengevat:
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Wijziging van de kosten per f. 100,- opbrengsten:
a. Kostendaling door produktiviteitstoeneming
b. Kostenstijging door prijsstijgingen
Kostenstijging per eenheid produkt

- 1,7
+ 7,0
+ 5,3

Om een zelfde opbrengsten-kostenverhouding te handhaven
zouden op grond van deze berekeningen de opbrengstprijzenvan
melk en vlees met ca. 5%moeten stijgen.
§ 3. G e m e n g d e b e d r i j v e n ( w e i n i g v e r e d e l i n g )
Bedrijfsresultaten 1970/71: ongunstig
De uitkomsten van de gemengde bedrijven zijn in 1970/71
belangrijk gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar (tabel V.3.2). Dit geldt zowel voor de gemengde bedrijven met
TABELV.3.1
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten vangemengde bedrijven in 1970/711)
Metoverwegend akkerbouw
Noord.kleigeb.,
Zuidwest. Zandgeb.
droogmak.N.H.
klelgeb.
enIJsselm.polders
1. Aantal bedrijveninuniversum
ca.1800
ca.1500
ca.1900
2. Aantal LEI-bedrijven
50
28
29
3. Oppervlakte inhaper bedrijf
36,2
22,9
28,7
4. Aantal melkkoeienper bedrijf
19,4
15,0
9,5
5. Aantal sbe per bedrijf
204
143
167
6. Aantal sbe per v.a.k.
95
89
90
Percentage sbe:
7. akkerbouw
60
59
54
8. rundvee
37
34
31
9. veredeling
1
1
8
Resultaten ingld. per sbe:
239
297
240
10. Factoropbrengsten
282
283
296
11. Factorkosten
15
-44
-56
12. Netto-overschot

1. Aantal bedrijven in
universum
2. Aantal LEI-bedrijven
3. Oppervlakte inhaper bedrijf
4. Aantalmelkkoeien per bedrijf
5. Aantal sbe per bedrijf
6. Aantal sbe per v.a.k.
Percentage sbe:
7. akkerbouw
8. rundvee
9. veredeling
Resultaten ingld. per sbe:
10. Factoropbrengsten
11. Factorkosten
12. Netto-overschot
1) Voorlopige cijfers.
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Metoverwegendrundvee
Noord., Zuidelijk Kleinerebedrijven
Oost.en zandgeb.
Zuid.
Noord.,
Centr.
Oost.en
zandgeb.
zandgeb.
Centr.
zandgeb.
ca.4100 ca.3000

ca.6800

ca.4700

42

26

37

17

18,4
22,9

17,9
23,0

10,5
14,0

11,5
14,8

127
76

134
88

76
56

81
68

13
71
16

16
68
15

9
70
18

14
68
15

220
317
-97

235
302
-67

221
407

230
357

-186

-127

overwegend akkerbouw als voor die met overwegend rundveehouderij. Bij de bedrijven met overwegend akkerbouw was dit
voor een belangrijk deel het gevolg van de lage prijs voor consumptieaardappelen (zie ook §1). In de Zeekleigebieden in het
midden en noorden des lands waren de bedrijfsresultaten beter
dan in de andere gebieden: ondanks een daling werd toch nog
een positief netto-overschot behaald (tabel V.3.1). In deze gebieden is de teelt van pootaardappelen belangrijk en dezewaren
in het afgelopen jaar beter prijshoudend dan de consumptieaardappelen.
Op de bedrijven met overwegend rundveehouderij daalden de
factoropbrengsten per sbe, terwijl de factorkosten per sbe verder toenamen. De factoropbrengsten per sbe in de rundveehouderij (zie ook §2) veranderden bij deze bedrijven niet noemenswaard ten opzichte van 1969/70, terwijl de factoropbrengsten
per sbe in de veredeling daalden (zie §4). Het negatieve nettoDverschot per bedrijf bedroeg in het Zuidelijk zandgebied gemiddeld ca. f. 9000,- en in de overige zandgebieden zelfs gemiddeld ca. f. 12000,-.
Niet minder dan ruim 60%van alle bedrijven met overwegend rundveehouderij behoort tot de kleinere bedrijven. Het arbeidsinkomen van de ondernemers op deze bedrijven was in
1970/71 gemiddeld aanzienlijk lager dan het CAO-loon van een
vaste arbeider.
TABEL V.3.2
Ontwikkeling arbeidsinkomen vandeondernemer (x f. 1000,-) opgemengde bedrijven met overwegend akkerbouw en met overwegend rundvee
67/68 68/69 69/70 70/71 1) 71/72
(raming)
Met overw. akkerbouw
1. Nrd. klei + droogm. N.H. en
IJssetmeerpolders
2. Zuidw. kleigebied
3. Zandgebieden

19,5
16,4
15,7

9,9
15,5
15,1

25,1
19,9
13,5

19,9
9,5
10,6

28,0
14,0
15,0

Met overw. rundvee
4. Nrd., Oost. en Centr. zandgeb.
5. Zuid. zandgebied

8,7
13,5

10,2
17,0

14,0
14,3

6,1
10,7

9,5
14,0

4,8
5,9

7,2
10,5

4,6
11,4

3,7
8,9

:

10,6

11,4

12,5

14,2

16,2

Kleinere bedrijven 2)
6. Nrd., Oost, en Centr. zandgeb.
7. Zuid. zandgebied
8. CAO-loon (incl. soc. lasten)
1) Voorlopige cijfers.
2) Overwegend rundveehouderij.

Raming bedrijfsresultaten 1971/72:verbeterd maar toch matig
De bedrijfsuitkomsten in het lopende jaar zullen vermoedelijk belangrijk beter zijn dan in 1970/71. Desondanks zullen gemiddeld genomen de opbrengsten nauwelijks toereikend zijn om
de kosten te dekken. Opde kleinere bedrijven zal weliswaar het
negatieve netto-overschot waarschijnlijk gemiddeld kleiner zijn
dan in het afgelopen jaar, het arbeidsinkomen per ondernemer
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zal echter opnieuw belangrijk achterblijven bijhet CAO-loon
van een vaste arbeider.
De gemengde bedrijven metoverwegend akkerbouw opde
Zeekleigebieden inhetmidden ennoorden van onsland vormen
op ditbeeld eenuitzondering. Deze bedrijven zullen vermoedelijk eengroter positief netto-overschot behalen danin 1970/71
o.m. dank zijhetgecombineerde effect vanhogere opbrengstprijzen inde rundveehouderij enhogere prijzen voor pootaardappelen.
Prognose 1972/73
Voor degemengde bedrijven metoverwegend akkerbouw en
ookvoor diemetoverwegend rundveehouderij isgeen afzonderlijke prognose opgesteld voor 1972/73. Inditverband zij voor
de akkerbouw verwezen naar deprognose 1972/73 in §1en
naar dievoor derundveehouderij in §2vandit hoofdstuk.
§ 4. G e m e n g d e b e d r i j v e n ( v e e l v e r e d e l i n g )
Bedrijfsresultaten 1970/71: verliesgevend
De gemengde bedrijven metrelatief veel veredeling boekten
in 1970/71 eenaanzienlijk negatief netto-overschot. Heta r beidsinkomen perondernemer was daardoor ruwweg ongeveer
de helft lager daninhetgunstige boekjaar 1969/70. Dezet e ruggang inhetarbeidsinkomen isvooral veroorzaakt door de
sterke daling van defactoropbrengsten per sbe.
TABELV.4.1
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten vangemengde bedrijven met relatief veel
veredeling 1) in 1970/712)
Kleinere beNoord., Oost.
Zuidelijk
en Centr.
zanddrijven Zandzandgebied
gebied
gebieden
1. Aantal bedrijven in universum
2. Aantal LEI-bedrljven
3. Oppervlakte inhaper bedrijf
4. Aantal melkkoeien per bedrijf
5. Aantal sbeper bedrijf
6. Aantal sbeper v.a.k.
Percentage sbe:
7. varkens
8. pluimvee
9. rundvee
10. akkerbouw
Resultaten ingld. per sbe:
11. Factoropbrengsten
12. Factorkosten
13. Netto-overschot

ca. 4500
40
11,6
16,7
135
86

ca. 5700
46
11,9
12,6
154
109

ca. 5200
23
8,2
10,3
80
70

36
10
50
4

44
9
34
10

39
3
51
7

215
286
-71

203
257
-54

194
353
-159

1) 30%of meer vandesbevoor veredeling.
2) Voorlopige cijfers.

Opdeze gemengde bedrijven vormen de rundveehouderij en
de varkenshouderij debelangrijkste produktietakken. Depluimveehouderij (voornamelijk legkippen) is opdeze bedrijven in
het algemeen van minder betekenis. Defactoropbrengsten per
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sbe in de rundveehouderij lieten zoals ook reeds hiervoor is
opgemerkt geen grote veranderingen zien. Inde varkenshouderij daalden daarentegen deze opbrengsten aanmerkelijk als gevolg van de lagere varkensvleesprijs. Hetzelfde kan worden gezegd van de pluimveehouderij waar de eierprijs in 1970/71 een
dieptepunt bereikte.
Het arbeidsinkomen perondernemerwasinhet Zuidelijk zandgebiedgemiddeldhogerdanindeandere zandgebieden. Ditisvoor
een belangrijk deel het gevolg van lagere factorkosten per sbe.
Raming bedrijfsresultaten 1971/72: beperkt herstel
De bedrijfsuitkomsten in het thans lopende boekjaar zullen
waarschijnlijk belangrijk beter zijn dan in 1970/71, ook al zullen zij het peil van de goede jaren 1968/69 en 1969/70 niet bereiken. Het arbeidsinkomen per ondernemer zal in het Zuidelijk zandgebied opnieuw hoger zijn dan in de andere zandgebieden. De uitkomsten in 1971/72 worden met name gunstig beïnvloed door de stijging van de prijs van varkensvlees, door de
verbetering van de rentabiliteit van de melkveehouderij en in
mindere mate door de hogere prijzen voor eieren.
TABEL V.4.2
Ontwikkelingarbeidsinkomen vandeondernemer (xf. 1000,-)opgemengdebedrijvenmet relatief veel veredeling
67/68 68/69 69/70 70/711) 71/72
(raming)
1. Noord., Oost. en Centr. zandgebied
2. Zuidelijk zandgebied
Kleinere bedrijven
3. Zandgebieden

9,0
13,0

17.1
20,2

18,0
27,0

9.4
12,0

6,6

12,4

13,7

4,4

4. CAO-loon (incl. soc. lasten)

10,6

11,4

12,5

14,2

13,0
17,0

16,2

1) Voorlopige cijfers.

De gemengde bedrijven met relatief veel veredeling vormen
door de vaak sterk verschillende opbouw van het produktiepakket een tamelijk heterogene groep. Om een beter inzicht te
krijgen omtrent de rentabiliteit van de verschillende produktietakken in de veredelingssector is in tabel V.4.3 een overzicht
gegeven van het arbeidsinkomen per uur behaald in vergelijkbare, doelmatige produktieëenheden 1).
In de varkenshouderij zal in de desbetreffende eenheden het
arbeidsinkomen per uur in 1971/72 gemiddeld hoger zijn dan in
het afgelopen boekjaar. De rentabiliteit van de varkenshouderij
zal belangrijk beter zijn dan die van de varkenshouderij. Dit is
ook in de voorafgaande jaren steeds het geval geweest met uitzondering echter van het boekjaar 1970/71.
Voor wat de pluimveehouderij betreft zal in de leghennensector in 1971/72 weer een beloning voor de arbeid worden verkregen. In 1970/71 was het verlies zo groot dat de arbeid onbe1) Hierbij is aangenomen dat de arbeidsbehoefte bij deze doelmatige eenheden in de vergeleken jaren gelijk is gebleven.
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loond bleef en daarenboven nog een verlies van gemiddeld ruim
f. 5,- per arbeidsuur werd geleden. In de mestkuikensector zal
in de desbetreffende eenheden het arbeidsinkomen per uur in
1971/72 lager zijn dan in het voorafgaande jaar. De oorzaak
hiervoor moet vooral worden gezocht bij de sterke toeneming
van de produktie met als gevolg lagere prijzen. In de kalvermesterij zal de beloning per uur vrijwel niet veranderen. De
gestegen voerkosten zullen in deze sector worden gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs. Het arbeidsinkomen per
uur in de kalvermesterij ligt de laatste jaren ongeveer op het
niveau van het CAO-loon.
TABEL V.4.3
Arbeidsinkomen per uur in de veredellngssectoren

1966/'67
1967/'68
1968/'69
1969/'70
1970/-71
1971/-72
(raming)

Loon p.
uur volgens CAO

Mestvarkens
200 st.

3,97
4,35
4,71
5,26
6,06
6,90

9,10
8,80
22,40
19,10
5,9,25

Fokzeugen
40 st.

Leghennen
6000 st.

8,50
5,50
8,16,20
6,10
7,30

5,30
9,30
14,50
3,-5,50
10,-

Mestkuikens
20000 st.
14,40
8,60
11,80
13,10
10,50
6,-

Mestkalveren
75 st.
11,70
2,35
11,70
6,6,50
6,50

De ontwikkeling van de rentabiliteit in de afgelopen jaren
wordt in het algemeen gekenmerkt door een marge-vernauwing.
Alleen bij een doelmatig gebruik van arbeid is dooreengenomen een inkomen per uur te behalen dat een vergelijking met
het CAO-loon kan doorstaan. Bij een vergelijking van de veredelingstakken onderling steken de resultaten in de varkenshouderij gunstig af. De legkippenhouderij is, gezien de schommelingen in het arbeidsinkomen in het jongste verleden, de meest
speculatieve bedrijfstak. De kuikenmesterij vertoont inverband
met de geïntegreerde produktie in deze veredelingstak de minste fluctuaties. In deze sector bestaan immers de mogelijkheden van een planmatige produktie waarbij een zeker evenwicht
met de vraagontwikkeling kan worden bewaard. In 1971/72
slaagde men hierin niet en trad een aanzienlijke prijsdaling op.
Prognose 1972/73:verbetering in de veredelingssectoren
Voor 1972/73 lijkt de winstgevendheid van de varkenshouderij zich te herstellen. Het gunstige resultaat van de jaren 1968/
69 en 1969/70 zal echter niet worden geëvenaard omdat sinds
deze jaren vooral de voederprijzen belangrijk zijn gestegen.
In de legkippenhouderij doen de hoge eierprijzen in het najaar van 1971 ookvoor 1972 goede verwachtingen koesteren. Er
kan in deze sector echter in de EEG een sterke aanpassing van
de produktie worden geconstateerd waarbij de eierprijzen na
korte tijd weer snel kunnen dalen.
In de kuikenmesterij lijkt een prijsherstel aannemelijk omdat op grond van de prijsval in het jongste verleden meer aandacht zal worden besteed, ook binnen de EEG, aan het realiseren van een meer evenwichtige vraag- en aanbodverhouding.
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§ 5. G l a s b e d r i j v e n m e t g r o e n t e n
Bedrijfsresultaten in 1970: ongunstiger
De resultaten van de glasbedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict geven een goede indicatie voor de rentabiliteit van de
glasgroenteteelt. Dit gebied vertegenwoordigde in 1970 niet
minder dan 56%van het Nederlandse areaal glasgroenten en
77%van de produktiewaarde.
De relatief gunstige rentabiliteit in 1969 kon in 1970 niet
worden gehandhaafd. Het gemiddelde netto-overschot per f, 100,kosten daalde van f. 8,- in 1969 tot slechts f. 1,- in 1970. Het
arbeidsinkomen per ondernemer nam daardoor af vanf. 21700,tot f. 18000,-. De minder gunstige ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten blijkt ook duidelijk uit de stijging van het percentage verliesgevende bedrijven van 38 in 1969 tot 54 in 1970. Nog
het meest gunstig kwamen de bedrijven met stooktomaten uit de
bus, waar het gemiddeld netto-overschot f. 5,- per f. 100,- kosten bedroeg. De onverwarmde bedrijven waren evenals in 1969
verliesgevend; in 1970 bedroegen de opbrengsten slechts 89%
van de kosten.
TABELV.5.1
Enigekenmerken en bedrijfsresultaten (xf. 1000,-) vanglasbedrijven met overwegend groenten inhet Zuidhollands Glasdistrict in 1970
Totaal Bedr.overw. Bedr.overw.
verw.staand onverw. st.
glas
glas
1. Aantal LEI-bedrljven
121
85
26
1,08
1,18
2. Aantal ondern. per bedrijf
1,15
3. Verw. st. glas inaren
59
81
1
4. Onverw. st. glas inaren
19
3
55
1,99
2,81
3,10
5. Arbeidsbez. inmanjaren
6. Geïnvesteerd vermogen per 1-1-1970
222
263
115
117,0
144,0
49,3
7. Opbrengsten groenten
8. Overige opbrengsten
7,9
Î.3
8,7
9. Kosten
123,3
146,3
64,8
10. w.o. brandstoffen
20,0
27,2
2.8
21,9
11.
afschrijvingen
18,6
12.
arbeid
28,7
42,8
13.
rente
14,8
17,9
6,9
14. Netto-overschot
-6,8
16
5,0
15. id. per f. 100,- kosten
1
3
-11
16. Ondernemerslnkomen 1)
25,4
29,3
14,2
1) Gemiddeldper ondernemer.

X

De oorzaken van deze matige bedrijfsuitkomsten moeten zowel worden gezocht bij de ontwikkeling van de opbrengsten als
van de kosten. Weliswaar namen de geldöpbrengsten met11%
toe, maar dit was in hoofdzaak het gevolg van de uitbreidingvan
de produktiecapaciteit (6%) en van de opbrengststijging van het
relatief kleine bloemenpakket (zie §6). De geldopbrengsten per
m2 groenten zijn niet of nauwelijks toegenomen. Deze - gelet
op de kostenstijging - ongunstige ontwikkeling blijkt ook uit de
omzetten van de groenteveilingen in het Zuidhollands Glasdistrict die in 1970 slechts weinig groter waren dan in 1969 (196^9
f. 509 min., 1970 f. 512 min.). De kosten per m2 namen daarentegen met 12%toe, hetgeen in hoofdzaak een gevolg was van
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prijsstijgingen. Deze kostenstijging werd voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten (voor 33%)
en de stijging van de brandstofkosten (voor 25%). Vooral de uitkomsten van de najaarsteelten werden nadelig beïnvloed door
de forse stijging van de prijzen van stookolie aan het einde van
het stookseizoen 1969/70 (juni).
TABEL V.5.2
Ontwikkeling arbeidsinkomen per ondernemer (x f. 1000,-) op glasbedrijven met
overwegend groenten in het Zuidhollands Glasdistrict
1. Alle bedrijven
2. w.v. overw. tomaten pl.d. voor 16/1
3.
overw. tomaten pl.d. van 16/1 t/m 15/2
4.
overw. tomaten pl.d. van 16/2 t/m 25/3
5.
overw. stookkomkommers
6.
overw. onverw. glas
7. CAO-loon (incl. soc. lasten)

1967

1968

10,4
13,6
9,9
11,2
9,0
10,5
10,3

14,1
12,4
14,0
19,8
13,0
13,7
11,3

1969

1970

21,7
31,4
29,9
17,0
27,6
11,4
12,3

Raming bedrijfsresultaten in 1971:verdere daling
De economische positie van de glasgroenteteelt in het Zuidhollands Glasdistrict is in 1971 gemiddeld niet erg gunstig geweest. Uit een raming blijkt dat in 1971 de opbrengsten gemiddeld per bedrijf vermoedelijk ca. 3%beneden de kosten zullen
blijven. Aangezien in 1970 nog een gering positief resultaat kon
worden bereikt, betekent dit een verdere daling van de rentabiliteit. De daling van het netto-overschot moet ten dele worden
toegeschreven aan de sterke stijging van de arbeidskosten, die
ca. 25 tot 40 procent van de totale kosten uitmaken. In dit verband moet ook de stijging van de olieprijs worden genoemd; deze was in het voorjaar van 1971 belangrijk hoger dan in het
voorjaar van 1970.
De ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten geeft per bedrijfstype grote verschillen te zien. Zo wordt m.n. voorde bedrijven
met stooktomaten een sterke achteruitgang in de bedrijfsuitkomsten geraamd. Dit houdt voor een belangrijk deel verband
met de gelijkblijvende geldopbrengsten,per m2. De kosten zullen vermoedelijk in 1971voor slechts ca. 95%door de opbrengsten worden goedgemaakt, terwijl in 1970 een netto-overschot
van f. 5,- per f. 100,- kosten werd behaald. Hier staat tegenover dat volgens de raming de uitkomsten van de komkommerbedrijven en die van de onverwarmde bedrijven in 1971 belangrijk beter zullen zijn dan in 1970. Zowel bij de komkommers
als bij de koude tomaten overtreft de opbrengststijging de toeneming van de kosten. Voor de komkommerbedrijven betekent
dit een netto-overschot van ca. 7%van de kosten in 1971, terwijl in 1970 de kosten gelijk waren aan de opbrengsten. Ondanks de betere resultaten blijven in 1971bij de onverwarmde
bedrijven de opbrengsten ca. 5%beneden de kosten; in 1970was
dit 14%. Bij de kleinere teelten vertoonde de glasaugurkenteelt
een relatief gunstige en de sterk uitgebreide teelt van paprika
een relatief ongunstige rentabiliteit ten opzichte van 1970.
Beperkte investeringsactiviteiten in 1970
De matige rentabiliteit in de glasgroenteteelt heeft tot ge114

18,8
25,2
21,5
20,6
19,3
10,8
13,9

volg gehad dat de investeringen in 1970 beperkt zijn gebleven
(tabel V.5.3). Globaal genomen kon daardoor driekwart van de
investeringen als vervangingsinvesteringen worden beschouwd.
De netto-investeringen bedroegen in 1970 ca. 3%van het geïnvesteerde vermogen.
De investeringsactiviteiten op de stookbedrijven en de koude
bedrijven liepen sterk uiteen. Bij de onverwarmde bedrijven
waren als gevolg van de slechte bedrijfsresultaten de afschrijvingen zelfs groter dan de investeringen.
TABEL V.5.3
Investeringen en schulden op lange termijn in 1970 op glasbedrijven met overwegend groenten (gem. per bedrijf in gld.)
Alle bedr. Stookbedr. Koude bedr.
1. Bruto-investeringen
2. Afschrijvingen
3. Netto-investeringen
4. Schuld per 1/1-1971
5. Schuld per 1/1-1970
6. Mutatie schuld

25600
19100
6500
105200
101700
3500

32300
22400
9900
130400
127000
3400

7900
10500
-2600
42200
42400
-200

Gemiddeld genomen is per saldo circa de helft van de nettoinvestering gefinancierd met vreemd vermogen op lange termijn. Ook hier is echter een onderscheid tussen verwarmde en
onverwarmde bedrijven op zijn plaats. Bij de stookbedrijven is
per saldo voor slechts circa een derde van de netto-investeringsbedragen vreemd vermogen op lange termijn aangetrokken. In het algemeen blijken deze bedrijven een voorzichtig financieringsbeleid te volgen. Bij de koude bedrijven daarentegen
namen de schulden op lange termijn nauwelijks af hoewel de afschrijvingen belangrijk groter waren dan de bruto-investeringen. Het lage gezinsinkomen op de koude bedrijven heeft
er wellicht toe geleid dat een deel van de afschrijvingen is "opgesoupeerd".
§6. G l a s b e d r i j v e n m e t b l o e m i s t e r i j g e w a s s e n
Bedrijfsresultaten in 1970: matig tot zeer goed
De Nederlandse bloemisterij is geconcentreerd in eenaantal
centra waarvan Aalsmeer e.o. (incl. Ter Aar e.o.) en het Westland de belangrijkste zijn. Het aandeel van de Aalsmeerse veilingomzetten in de totale veilingomzetten bedroeg in 1970 ca.
43%. Hierbij moet worden bedacht dat een deel van de aanvoer
van buiten het gebied kwam. Het aandeel van het Westland bedroeg in 1970 ca. 25% van de Nederlandse veilingomzetten in
bloemisterijprodukten. Aangenomen mag wordendatdebedrijf sresultaten van de bedrijven indeze gebieden een goede indruk
geven van de rentabiliteit in de bloemisterij.
De verschillen in bedrijfsuitkomsten tussen Aalsmeer e.o.
en het Westland waren in 1970 nog groter dan in 1969 (tabel V.
6.2). De resultaten van de bloemisterij in Aalsmeer e.o. bleven
gemiddeld op het matige niveau van 1969 terwijl de bedrijfsuitkomsten in het Zuidhollands Glasdistrict nog beter waren dan
in 1969. In dit laatste gebied steeg het netto-overschot per
f. 100,- kosten van f. 12,- in 1969 tot zelfs f. 19,- in 1970 (tabel
115

V.6.1). Dit is aanzienlijk meer dan in Aalsmeer e.o. waar het
netto-overschot per f. 100,- kosten terugliep van f. 6,- in 1969
tot f. 5,- in 1970. Het ondernemersinkomen bedroeg in het Z.H.
G. voor ruim de helft van de ondernemers meer dan f. 40000,-;
in Aalsmeer e.o. was dit slechts voor 18%van de ondernemers
het geval. Deze verschillen in rentabiliteit moeten in verband
worden gebracht met verschillen in het produktiepakket. Ook
binnen de groep bedrijven van Aalsmeer e.o. komen rentabiliteitsverschillen voor die samenhangen met verschillen in samenstelling van de produktie. Zo waren de uitkomsten van de
rozenteelt ongunstiger dan in 1969, terwijl de resultaten vande
potplantencultuur en van de anjerteelt beter waren dan in het
voorafgaande jaar.
TABEL V.6.1.
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten (xf. 1000,-) van glasbedrljven met overwegendbloemen inhet ZuidhollandsGlasdistricten inAalsmeer e.o.-Ter Aar e.o.
in 1970
Zuidhollands Aalsmeer e.o. en Ter Aar e.o.
Glasdistrict Totaal Bedr. Bedr. Bedr.
overw. overw. overw.
rozen anjers potpl.
1. Aantal LEI-bedrijven
38
80
22
13
21
2. Aantal ondern. p.bedrijf
1,08
1,55
1,56
1,23
2,03
3. Verw. st. glas inaren
70
36
49
26
24
4. Onverw. st. glas inaren
4
5. Arbeidsbez. inmanjaren
3,48
3,70
4,94
3,75
2,13
6. Gelhv. vermogen per l-l-'70
253
210
258
114
165
7. Opbrengsten bloemen
167,9
121,0
134,1
67,7
156,9
8. Overige opbrengsten
22,3
9. Kosten
159,2
116,5
131,5
64,6
143,9
10. w.o. brandstoffen
22,5
15,3
21,2
5,1
13,5
11.
afschrijvingen
20,3
13,3
16,8
8,4
11,8
12.
arbeid
47,1
46,9
50,7
28,2
65,2
13.
rente
17,2
14,3
17,7
7,8
11,4
14. Netto-overschot
31,0
4,5
2,6
3,1
13,0
15. id. per f. 100kosten
19
4
2
5
9
16. Ondernemersinkomen 1)
54,4
23,8
22,6
23,3
24,9
1) Gemiddeld per ondernemer.

Gemiddeld namen de geldopbrengsten in het Z.H.G. met 22%
toe en in Aalsmeer e.o. met 12%. De hogere geldopbrengsten
waren ten dele het gevolg van een uitbreiding van de produktieomvang. Deze was voor het Z.H.G. (8%) aanzienlijk groter dan
in Aalsmeer e.o. (3%). Belangrijker echter was de stijging van
de opbrengsten per m2 glas; deze namen in het Z.H.G. (14%)
sterker toe dan in Aalsmeer e.o. (9%). In Aalsmeer waren de
hogere opbrengsten vooral te danken aan duidelijk hogere prijzen voor anjers en potplanten. Voor het belangrijkste produkt
in dit gebied, de rozen, was de prijsverbetering slechts gering.
In het Z.H.G. gaven vooral chrysanten, anjers en fresia's hogere geldopbrengsten per m2 dan in 1969.
De kosten per m2 namen in Aalsmeer e.o. even sterk toe als
de opbrengsten per m2 (9%). In het Z.H.G. lag de kostenstijging
per m2 in dezelfde orde van grootte als in Aalsmeer e.o. De
toeneming van de kosten is vooral het gevolg geweest van prijsstijgingen bij de kostenfactoren arbeid, brandstoffen en rente.
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TABEL V.6.2
Ontwikkeling arbeidsinkomen per ondernemer (x f. 1000,-) op glasbedrijven met
overwegend bloemen in het Zuidhollands Glasdistrict en in Aalsmeer e . o . - T e r
Aar e.o.

1. Zuidhollands Glasdistrict
2. Aalsmeer e.o.-Ter Aar e.o.
3. w.o. overw. rozen
4.
overw. potplanten
5.
overw. anjers
«,
6. CAO-loon (incl. soc. lasten)

1967

1968

1969

1)
18,6
22,9
18,3
1)
10,3

23,3
18,8
22,1
18,2
1)
11,3

30,5
16,8
18,9
16,9
9,7
12,3

1970
46,3
18,8
17,5
21,5
20,4
13,9

1) Aantal waarnemingen onvoldoende.

Raming bedrijfsresultaten in 1971:iets minder gunstig
De rentabiliteit van de bloemisterij zal gemiddeld in 1971
vermoedelijk niet zo gunstig zijn geweest als in het voorafgaande jaar. Dit geldt in het bijzonder voor de rozenteelt in
Aalsmeer en voor de jaarrondteelt van chrysanten in het Westland.
In Aalsmeer e.o. is op de bedrijven met overwegend rozen
minder "doorgestookt" dan in vorige jaren als gevolg van de
hoge brandstofkosten. Ondanks de wat betere prijzen zal de rozenteelt daarom in 1971 een geldopbrengst per m2 te zien geven die gelijk of slechts weinig hoger zal zijn dan in 1970. De
kosten per m2 zijn echter, met name voor wat betreft de arbeidskosten en de brandstofkosten, duidelijk gestegen. Daar de
prijzen voor anjers en potplanten gemiddeld sterker zijn gestegen dan voor rozen ligt de situatie bij de anjer- en potplantenbedrijven waarschijnlijk gunstiger.
Bij de snijbloemenproduktie in het Westland zullen de opbrengsten per f. 100,- kosten vermoedelijk met ca. 5%dalen.
Dit is vooral een gevolg van de verslechtering van de rentabiliteit bij de jaarrondteelt van chrysanten. Voor deze teelt, die in
1971 zeer sterk is uitgebreid, daalden de opbrengsten per
f. 100,- kosten met ca. 10 à 15%.Voor de andere bloemisterijprodukten is daarentegen de rentabiliteit in 1971verbeterd als
gevolg van de gunstige prijsontwikkeling.
Rentabiliteit en financiële positie in 1970
De rentabiliteit van de bedrijven is in het algemeen van grote betekenis voor de ontwikkeling van de financiële positie. Duidelijk komt dit tot uiting bij een vergelijking van investeringen
en schulden op lange termijn tussen Aalsmeer e.o. en het Zuidhollands Glasdistrict (tabel V.6.3). In het eerste gebied bedroeg
het gezinsinkomen per ondernemer (f. 26600,-) nog nietde helft
van dat in het Z.H.G. (f. 62400,-). In Aalsmeer e.o. overtroffen
de afschrijvingen de bruto-investeringen, terwijl de schulden
op lange termijn slechts weinig afnamen. Dit betekent dat de
middelen die vrijkwamen doordat de afschrijvingen slechts gedeeltelijk voor investeringen zijn aangewend, óf gediend hebben
tot versterking van de voorraad liquide middelen, óf voor consumptieve bestedingen zijn gebruikt.
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TABEL V.6.3
Investeringen en schulden op lange termijn in 1970 op glasbedrijven met overwegend bloemen (gem. per bedrijf in gld.)
Aalsmeer e.o.Ter Aar e.o.
1. Bruto-investeringen
2. Afschrijvingen
3. Netto-investeringen
4. Schuld per 1/1-1971
5. Schuld per 1/1-1970
6. Mutatie schuld

15500
22100
-6 600
£9 000
89400
-400

Zuidhollands
Glasdistrict
37700
28900
8800
113000
121900
-8 900

In het Z.H.G. hadden in bescheiden mate uitbreidings- en
diepte-investeringen plaats. Als gevolg van de gunstige bedrijfsresultaten behoefde hiervoor geen vreemd vermogen op
lange termijn te worden aangetrokken. Het was zelfs zo dat. ondanks de toeneming van het geïnvesteerde vermogen met ca.4%,
de schulden op lange termijn met ongeveer 7,5% verminderden.
§7. B l o e m b o l l e n b e d r i j v e n
Bedrijfsresultaten in 1970: matig tot redelijk
In de bloembollenstreek leden de bloembollenbedrijven (kwekersbedrijven) in 1970 gemiddeld een gering v e r l i e s . De totale
kosten werden voor slechts 98%gedekt door de opbrengsten. In
het Grootslag daarentegen waren de resultaten gemiddeld aanmerkelijk gunstiger. Het positieve netto-overschot beliep 9%
van de totale kosten (tabel V.7.1).
TABEL V.7.1
Enige kenmerken en bedrijfsresultaten (xf. 1000,-) vanbloembollenbedrijven in1970
Bloembollen- Het Grootslag
streek
1. Aantal LEI-bedrijven

56

31

Gegevens per bedrijf:
2. aantal ondernemers per bedrijf
3. bloembollenkraam in aren
4. arbeidsbezetting in manjaren
5. geïnvesteerd vermogen 1) in f. 1000,-

1,38
228
2,42
237

1,39
280
2,89
204

Resultaten in f. 1000,-:
6. Opbrengsten 2)
74,4
7. w.o. verkopen bollen
65,1
8.
"
bloemen
9,6
9.
"
groenten
0,3
10. Kosten
76,1
11. w.o. afschrijvingen
4,8
12.
arbeid
32,8
13.
rente
13,6
14. Netto-overschot
-1,7
15. (idem per f. 100 kosten)
-2
16. Ondernemersinkomen per ondernemer
21,2
1) Per 1-1-1970.
2) Verkopen minus aankopen van plantgoed plus aanwas bollenkraam.
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87,0
75,2
5,8
4,0
79,5
5,9
36,8
12,1
7,5
9
27,4

Voor de Bloembollenstreek betekenden deze bedrijfsresultaten een achteruitgang t.o.v. 1969. De kosten per are stegen met
12%terwijl de opbrengsten per are van hyacinten minder toenamen en die van tulpen in het geheel niet. In het Grootslag daarentegen stegen niet alleen de opbrengsten van tulpen, maar
vooral ook die van de in dit gebied belangrijke bijgoedsoorten
irissen en lelies. Bovendien kon de kostenstijging per oppervlakte-eenheid in dit gebied beperkt blijven tot 3%,omdat de
vergroting van de oppervlakte bloembollen (9%) met een gelijkblijvende arbeidsbezetting kon worden opgevangen.
Een en ander weerspiegelt zich in de ontwikkeling van het
arbeidsinkomen per ondernemer van 1969 op 1970 (tabel V.7.2).
TABEL V.7.2
De ontwikkeling van het arbeidsinkomen per ondernemer (x f. 1000,-) op bloembollenbedrijven
1967
Bloembollenstreek
1. alle bedrijven
2. bedrijven met a 30%hyacinten 1)
3.
"
" a 50%tulpen 2)
4.
"
" < 50%tulpen 3)

1968

1969

1970

14,6
20,1
9,4
15,3

11,0
11,8
7,7
15,1

14,3
24,1
10,5
10,7

14,0
17,2
11,5
14,2

Het Grootslag
5. alle bedrijven
6. bedrijven met a 50%tulpen
7.
"
< 50%tulpen

20,1
16,7
22,1

11,4
8,8
13,3

11,6
8,1
14,3

19,7
24,3
14,4

8. CAO-loon (inel. soc. lasten)

10,9

11,6

12,6

13,9

1) 1967 en 1968 a 10%hyacinten.
2) 1967 en 1968 a 60%tulpen.
3) 1967 en 1968 < 60%tulpen.

In de Bloembollenstreek was het aandeel van bolbloemen in
het opbrengstenpakket groter dan in het Grootslag. In eerstgenoemd gebied is vooral op bedrijven met weinig tulpen (veel
narcissen en bijgoed) de teelt van bolbloemen relatief belangrijk (23% van de verkopen). De rentabiliteit van deze bloementeelt kon niet worden vastgesteld. Deze teelt begunstigt de liquiditeit op korte termijn van de bedrijven; de lange omlooptijd
van het vlottend vermogen (novemberbetaling) kan hierdoor nl.
aanzienlijk worden verkort. Bij de huidige prijzen heeft de bolbloementeelt een gunstige invloed op het ondernemersinkomen.
Raming resultaten in 1971:minder gunstig
Aanvankelijk waren in 1971 de verwachtingen ten aanzienvan
het prijspeil nogal hooggespannen, mede op grond van het niet
onverdeeld gunstige groeiseizoen. Voor tulpen en hyacinten lag
het gerealiseerde prijspeil uiteindelijk echter wat lager dan in
1970. Voor gladiolen waren de prijzen zeer onbevredigend. De
prijzen van narcissen en "overig bijgoed" lagen daarentegen op
een bevredigend peil. Dit geldt eveneens voor de bolbloemen.
Een verdere integratie van deze teelt op bloembollenbed rijven
lijkt waarschijnlijk.
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Deze prijsontwikkelingen zullen de kostenstijgingen die zich
in 1971 hebben voorgedaan veelal niet kunnen compenseren.
Verwacht moet daarom worden dat de bedrijfsuitkomsten in
1971 beneden het peil van 1970 zullen blijven, waarbij de uitkomsten voor het Grootslag waarschijnlijk wederom gunstiger
zullen zijn dan voor de Bloembollenstreek.
Investeringsactiviteiten in 1970: beperkt
Bruto-investeringen in grond, gebouwen, werktuigen en gereedschappen hadden in 1970 op ruim 90%van de onderzochte
bedrijven in de Bloembollenstreek, in een variatie van f. 330,tot f. 230000,- per bedrijf, plaats. Onder sterke invloed van enkele bedrijven met hoge investeringsbedragen kwamen deze
bruto-investeringen gemiddeld op f. 10000,- per bedrijf. Na aftrek van f. 5000,- voor afschrijvingen op deze duurzame produktiemiddelen resteert dan een bedrag van f. 5000,- aan nettoinvesteringen. Inclusief f. 1700,- aanwas van de bollenkraam
bedraagt het totale bedrag aan netto-investeringen gemiddeld
f. 6700,- per bedrijf, d.i. 3%van het geïnvesteerde vermogen.
De investeringen hadden in het bijzonder plaats op bedrijven
met veel hyacinten.
In het Grootslag werd door 75%van de bedrijven investeringen in grond, gebouwen, werktuigen en gereedschappen verricht,
variërend van f. 500,- tot f. 25000,- per bedrijf met een gemiddeld bedrag van f. 4500,- per bedrijf. Na aftrek van de afschrijvingen ad f. 5900,- resteert een desinvestering in deze duurzame produktiemiddelen van f. 1400,- gemiddeld per bedrijf. De
aanwas van de bollenkraam bedroeg echter gemiddeld f. 4700,per bedrijf, zodat in totaal per bedrijf gemiddeld f. 3300,- netto werd geïnvesteerd, d.i. 1,7% van het geïnvesteerde vermogen. Opbedrijven met veel tulpen werd het sterkst geïnvesteerd.

§ 8. F r u i t t e e l t b e d r i j v e n
Bedrijfsresultaten 1970/71: ongunstig ondanks verbetering
De uitkomsten van de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven,
die in totaal 40%van het fruitareaal voor hun rekening nemen,
geven een goede indicatie van de ontwikkeling van de rentabiliteit van de fruitteelt in het algemeen.
De ongunstige situatie in de fruitteelt duurde ook inhetteeltjaar 1970/71 voort, zij het dat een verbetering optradten opzichte van het voorafgaand jaar (tabel V.8.1). Enerzijds is deze
verbetering te danken aan de iets hogere gemiddelde prijs van
appelen bij een ongeveer gelijke produktie per bedrijf en anderzijds aan de belangrijk grotere oogst van peren, die ondanksde
lagere gemiddelde prijs een groter aandeel in de bedrijfsopbrengsten leverde dan in het voorafgaande seizoen. De stijging
van de opbrengsten (25%) overtrof daardoor die van de kosten
(5%). Desondanks bleef de fruitteelt in hoge mate verliesge120

vend. Slechts eengering aantal bedrijven behaalde eenpositief
bedrijfsresultaat. Gemiddeld was er een tekort vanbijna
f. 12000,- per bedrijf.
TABEL V.8.1
Enige kenmerkenen bedrijfsresultaten (xf. 1000,-) vangespecialiseerde fruitteeltbedrijven in 1969/70 en in 1970/71 1)
Alle bedrijven
1969/ 1970/
'70
'71
58
46
8,63

Bedrijfsgrootte 1970/71
3-6ha
6-9 ha
Ï 9 ha

1. Aantal LEI-bedrijven
2. Oppervlakte inhaper bedrijf
3. Arbeidsbezetting (manj.) per
bedrijf
4. Opbrengsten
5. w.o.aanwas minafschr. l e vendeinv.
6. Kosten
7. w.o. afschrijvingen
8.
rente
9.
arbeid
10. Netto-overschot
11. id.perf. 100,- kosten

2,31
49,7
2,0
70,7
5,8
11,2
25,9
-21,0
-30

1) Voorlopige gegevens, m.u.v. de

groep bedrijven 2= 9 ha.

17

18

11

2,23
62,3

1,86
39,9

2,05
58,2

3,12
103,8

0,5
74,1
5,2
11,0
28,1
-11,8
-16

-1,5
54,6
4,2
8,0
23,8
-14,7
-27

-0,5
72,0
5,4
11,1
26,1
-13,8
-19

5,4
107,8
6,4
15,5
38,3
-4,0
-4

Als gevolg van bovengenoemde verbetering verkreeg de ondernemer in1970/71 weer een- zijhetgeringe - vergoeding
voor zijn arbeid (grafiek V.8.1). Nahetjaar 1966/67 was dit
niet meer hetgeval. Debeloning van de arbeid van de ondernemer bedroeg inhetafgelopen jaar gemiddeld ca.f. 5400,-.Dit
is nog niet dehelft van het CAO-loon voor een volwaardige a r beidskracht inde fruitteelt.
Tussen de kleinere engrotere bedrijven bestaat eenaanzienlijk verschil inbedrijfsresultaat. Tenopzichte van1969/70,
toen debedrijfsresultaten van degrotere bedrijven duidelijk
slechter waren dan van dekleinere bedrijven, isde situatie in
1970/71 precies andersom. Weliswaar wasin 1969/70 het verlies perhaopdegrotere bedrijven geringer danopde kleinere
bedrijven, maar door hetgrotere areaal was toch het totale
verlies perbedrijf groter. Hetis mogelijk dathetbetere r e sultaat vandegrotere bedrijven in1970/71vooral eengevolg
is vandebetere prijsvorming voor hetbewaarde produkt.Het
bewaren van fruit speelt opdegrotere bedrijven eenrelatief
belangrijker roldan opdekleinere bedrijven.
Ooktussen degebieden komen er belangrijke verschillen
voor indegemiddelde bedrijfsresultaten. Zo bedroeg het negatieve netto-overschot inhet Zuidwestelijk kleigebied ruim
f. 16000,-, inhetRivierkleigebied ruim f. 12000,- enin de
overige gebieden ruim f. 7000,-. Deoverige gebieden worden
gevormd door Noord-Holland, de Noordoostpolder en Limburg.
Het zijn m.n. debedrijven indeN.O.P. dieduidelijk betere r e sultaten behaalden. Ook hier kan deverklaring gezocht worden
in hetrelatief grotere aandeel van het bewaarfruit.
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Grafiek V.8.1
Ontwikkeling van het arbeidsinkomen per ondernemer op gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 1958 t/m 1970
= CAO-loon
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Bedrijfsresultaten 1971/72: opnieuw kleiner verlies?
Het prijsverloop in het voorjaar heeft grote invloed op de
ontwikkeling van de rentabiliteit. Ook in het afgelopen jaar is
dit duidelijk gebleken. Hoe de prijzen van het bewaarfruit zich
zullen ontwikkelen kan echter op dit moment (begin januari
1971) moeilijk worden voorspeld. Tot dusverre is de prijsontwikkeling minder ongunstig geweest dan in 1970/71; dit geldt
zowel voor appels als peren. Hier staat tegenover dat de kosten eveneens zijn toegenomen. Of het boekjaar 1971/72 zalworden afgesloten met een geringer verlies dan 1970/71 is daarom
opdit moment nog een open vraag.
Gezinsuitgaven: druk iets afgenomen
De daling van het verlies kwam uiteraard ooktot uiting in
een verbetering van het gezinsinkomen uit het bedrijf (tabel V.
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8.2). Dit inkomen steeg van ca. f. 4000,- in 1969/70 tot ruim
f. 14000,- in 1970/71. Door deze verbetering was de noodzaak
van een aanvullend inkomen minder groot dan in 1969/70. Een
groot aantal ondernemers moest in dit laatste jaar een beroep
doen op de sociale voorzieningen (Rijksgroepsregeling voor
Zelfstandigen). Het gezinsinkomen dat uit het bedrijf werd verkregen was toen zelfs geringer dan het aanvullend inkomen.
TABEL V.8.2
Inkomen, privé-uitgaven en besparingen op fruitteeltbedrijven (1970/71)
deld per ondernemer)

1. Arbeidsink. per ondern.
2. Rente: meer berekend
dan betaald
3. Ondernemersinkomen
4. Handenarbeid gezinsleden
5. Gezinsinkomen uit bedr.
6. Gezinsinkomen buiten bedr.
7. Totaal gezinsinkomen
8. Belasting en premie AOW,
AWW en AKW
9. Privé-uitgaven
10. Besparing

Alle bedrijven
1969/ 1970/
'70
'71
-5280
5380

(gemid-

Bedrijfsgrootte 1970/71
3-6 ha
6-9 ha
=r 9 ha
2310

2690

6110
5150
4730
5460
830 10530
7040
8150
3010
4060
3360
5820.
3840 14590
10400
13970
5650
2750
2620
2990
9490 17 340
13020
16960

13110
5290
18400
2520
20920
2600
23520

990
11820
- 3 320

230
13370
3740

960
12360
-300

700
12630
3630

-1360
15720
9160

11. Aanwas minus afschr.
lev. inv. 1)
1880
12. Verkrapping/verruiming (10-11) -5 200
13. Afschrijvingen 2)
5480
14. Vermeerdering (12+13)
280

510
3230
4970
8200

-1480
-1780
4230
2450

-530
4160
5360
9520

4 540
4620
5410
10030

1) Opbrengsten, geen ontvangsten.
2) Kosten, geen uitgaven.

Door de verbetering van het gezinsinkomen stonden de privé-uitgaven minder onder druk dan in 1969/70, waardoor deze
uitgaven toenamen van ca. f. 11800,- tot ca. f. 13400,-. Hiermee lagen de privé-uitgaven nog steeds op een relatief laag niveau. Zo waren deze uitgaven in de landbouw (bedrijven ^ 5ha)
gemiddeld ruim 20%groter (zie hoofdstuk VI).
In tegenstelling tot 1969/70 was er in het afgelopen jaar enige ruimte voor (vervangings-)investeringen of aflossingen. Dit
is te danken aan de besparing van een deel van het gezinsinkomen.
Financiële positie: zorgelijk
De overlevingskansen van de fruitteeltbedrijven worden in
belangrijke mate bepaald door hun financiële positie. In het algemeen is deze de laatste jaren ernstig verzwakt. Begin 1970
was het gemiddelde fruitteeltbedrijf voor een bedrag van ruim
f. 93000,- met vreemd vermogen gefinancierd. Dit is 40%van
het geïnvesteerde vermogen bij een waardering van de produktiemiddelen op vervangingswaarde. Bij waardering op liquidatiebasis bedraagt het percentage vreemd vermogen echter bijna 70%. Opdeze basis was ca. een derde van de bedrijven voor
100%of meer gefinancierd met vreemd vermogen en bedroeg
eveneens voor ca. een derde van de bedrijven het eigen vermo123

gen 0-40% van het totale vermogen. Ookwanneer men de geringe besparingen in het afgelopen jaar in aanmerking neemt,
blijft de financiële positie gemiddeld genomen zorgelijk.
Inverband hiermee kunnen goede ondernemers op perspectiefbiedende bedrijven, die niet op andere wijze in hun kredietbehoefte kunnen voorzien, gebruik maken van de overbruggingsregeling financiering fruitteeltbedrijven. Zo zijn in het seizoen
1969/70 450 garanties verstrekt tot een totaalbedrag van 18,2
min. gulden. Voor het seizoen 1970/71 waren per 1 december
1971bijna 256 aanvragen goedgekeurd met een totaalbedrag van
6,4 min. gulden. Hiervan had er 50%betrekking op bedrijven die
voor de tweede maal een beroep op de regeling deden. Het totale aantal bedrijven waaraan overbruggingskredieten werden
verstrekt bedraagt derhalve ca. 575. Tot dusver is de op de
overbruggingskredieten verschuldigde aflossing kwijtgescholden. Inmiddels is bekend dat dit ookvoor 1971 zal gelden. De
rentebetalingen kunnen geschieden via bijstand van de gemeenten.
§ 9. B o s k o o p s e b o o m t e e l t b e d r i j v e n
Boskoop is van de boomteeltcentra in Nederland verreweg
de belangrijkste. Weliswaar bedraagt het aandeel van Boskoop
in het areaal boomteelt in Nederland slechts 18%maar het aandeel in de produktiewaarde beloopt ruim 40%. Deze cijfers wijzen er reeds op dat er tussen de boomteeltcentra grote structurele verschillen bestaan.
TABEL V.9.1
Inkomensontwikkeling op Boskoopse boomteeltbedrijven (gld.)
NettoOnderNettoArbeidsoverschot
inkomen
nemersoverschot
onderinkomen
per f. 100
nemer
kosten

Jaarloon
werknemer
vlg. CAO

1958
1959
1960

5420
7100
9 800

10840
12600
16300

12580
14500
18300

39
49
57

4 580
4 600
5020

1967
1968
1969
1970

8200
7 800
6400
7100

21400
22 500
22600
24600

24600
25400
26 000
30100

27
24
18
16

10820
11620
12810
14050

De boomteelt in Boskoop behoort tot de meest rendabele
produktietakken in de agrarische sector. Na 1955 ontwikkelde
de rentabiliteit zich zeer gunstig en bereikte in 1960 een hoogtepunt. In dat jaar werd per f. 100,- kosten een netto-overschot
behaald van ruim f. 50,-. Na 1960volgde echter een snelle daling tot f. 27,- in 1967. Ook na 1967 nam de rentabiliteit verder
af, zij het iets minder snel dan in de voorafgaande jaren. In
1970 bedroeg het netto-overschot f. 16,- per f. 100,- kosten.
Aangenomen mag worden dat de rentabiliteit in 1971 niet
verder zal zijn gedaald. Gezien de gunstige ontwikkeling van de
handel in het najaar 1971 is de mogelijkheid van een licht herstel niet uitgesloten.
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Hoofdstuk VI
Inkomen, bestedingen enfinanciering inde landbouw 1)

Het beeld over de economische positie van de landbouw en
van de landbouwers is pas compleet wanneer naast de inkomensvorming en de bedrijfsresultaten ook de veranderingen in
de financiële positie in beschouwing worden genomen. Zo wordt
de inkomenspositie van de ondernemer niet alleen door het arbeidsinkomen van de ondernemer bepaald maar tevens doorhet
inkomen uit andere bronnen.
Voor de handhaving van de continuïteit op langere termijn
zijn in het algemeen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen
noodzakelijk. Vooral in de huidige periode, waarin snelle structurele veranderingen gewenst zijn, spelen investeringeneen rol
van grote betekenis. Het is hierbij de vraag in hoeverre door
besparingen en in welke mate door vreemd vermogen in de extra vermogensbehoefte kan worden voorzien.
In dit hoofdstuk wordt een summier (geaggregeerd) overzicht gegeven van het inkomen, de bestedingen en de financiering van landbouwbedrijven >5 ha. Dit hoofdstuk sluit hiermede niet volledig aan bij het hoofdstuk over de inkomensvorming
(hoofdstuk IV) dat betrekking heeft op de gehele landbouw, dus
inclusief de bedrijven <5 ha, waarop een belangrijk deel van
de veredelingslandbouw is geconcentreerd. Voor een goede interpretatie van de gegevens zij erop gewezen dat de financiële
mutaties als gevolg van bedrijfsoverdrachten, bedrijfsovernemingen en bedrijfsopheffingen maar zeer ten dele in de gegevens van de steekproefbedrijven tot uitdrukking komen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat jonge landbouwers iets te zwaar in de steekproef vertegenwoordigd zijn.
De waardering van grond en gebouwen ten slotte heeft voor
wat de grond betreft plaatsgehad op basis van de verkoopwaarde als verpacht object, terwijl voor de gebouwen de fiscale
waardering is aangehouden.
§ 1. V e r m o g e n s - en s c h u l d e n p o s i t i e
De aard van het landbouwbedrijf brengt met zich mee dat de
grond een belangrijk produktiemiddel is. Te zamen met de gebouwen omvat de grond (inclusief het gepachte areaal) ca. 64%
van de kapitaalgoederen in de landbouw (tabel VI.1.1). Deze kapitaalsstructuur vereist veel permanent vermogen. In deze behoefte wordt voorzien door het eigen vermogen en door hetverpachtersvermogen. Het verpachtersvermogen is de waarde van
het door verpachters - in de vorm van grond en gebouwen - ter
beschikking gestelde vermogen. Het eigen vermogen dekt 56%
van de totale vermogensbehoefte (incl. gepachte grond en ge1) Exclusief tuinbouw.
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bouwen) en het verpachtersvermogen ca. 27% 1). De overige
financieringsbronnen voorzien in 17% van de vermogensbehoefte; dit betreft in hoofdzaak familieleningen en schulden bij banken, vnl. landbouwkredietbanken.

TABEL VI.1.1
Balans van landbouwbedrijven groter dan Sha per 1 mei 1970
Nederland
(mld. gld.)

Gem.perbedrijf (x f. 1000,- )
Alle
EigenPachtdoms
bedr.
bedr. 1)
bedr. 1)

Kapitaal
1. Grond en gebouwen 2)
in eigendom
gepacht
2. Dode inventaris
3. Veestapel
4. Veldinventaris/voorr.procLmidd.
5. Vorderingen op lange termijn
6. Liquiditeiten
7. Bezittingen buiten bedrijf
8. Totaal
Vermogen
1. Verpachtersvermogen
2. Schulden op lange termijn
familie
landbouwkredietbanken
overige
3. Schulden op korte termijn
4. Eigen vermogen
5. Totaal

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

132,3
15,0
13,8
38,8
2,7
3,3
19,8
3,5

29,8
131,9
17,5
35,4
3,9
4,9
26,8
3,1

27,5

88,8
64,6
15,4
37,3
3,2
4,0
22,8
3,3
239,4

229,2

253,3

7,4

64,6

15,0

131,9

1,5
1.7
0,7
0,8
15,4
27,5

12,8
14,7
5,8
7,1
134,4
239,4

15,3
20,2
7,7
7,2
163,8
229,2

9,5
7,4
3,1
7,0
94,4

1) Voorlopige cijfers.
2) De grond is gewaardeerd op basis
van de verkoopwaarde
voor de gebouwen is de fiscale waardering aangehouden.

253,3

als verpacht object:

De vermogens- en schuldenpositie vertoont tussen de bedrijven onderling grote verschillen. Aangezien de grond en gebouwen in de vermogensbehoefte een dominerende plaats innemen
bestaan er vooral tussen eigendoms- en pachtbedrijven grote
verschillen in de kapitaals- en vermogensstructuur. Zozijn bij
voorbeeld de schulden op lange termijn op de eigendomsbedrijven aanzienlijk groter dan op de pachtbedrijven. Ookin de
spreiding van de schulden op lange termijn komt dit duidelijk
tot uiting (grafiek VI.1.1).
Er zijn uiteraard meer oorzaken van verschillen in vermogens- en schuldenpositie. In dit verband zij onder meer gewezen opverschillen die samenhangen met de grootte en de aard
van het bedrijf en met de leeftijd van het bedrijfshoofd.
1) In procenten van de activa der bedrijven (dus zonder gepachte grond en gebouwen) beloopt het eigen vermogen per 1 mei
1970 77%.
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Grafiek VI.l .1. Procentuele verdeling van de landbouwbedrijven > 5 ha
naar de schulden op lange termijn (in gids. per sbe) per
1 mei 1970
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§ 2, I n k o m e n , u i t g a v e n en b e s p a r i n g e n
Inkomensbronnen
Het inkomen van de landbouwers is voor ca. 87%(gem.van
de laatste drie jaren) afkomstig uit het landbouwbedrijf. De rest
komt uit bronnen buiten het bedrijf. Het bedrijfsinternen kan
onderscheiden worden in het arbeidsinkomen van de ondernemer en het overige inkomen uit het bedrijf. In het arbeidsinkomen van de landbouwers komen de veranderingen in het be^
drijfseconomisch resultaat van de landbouwbedrijven tot uitTABEL VI. 2.1
Inkomen van de landbouwers op bedrijven a

Aantal bedrijven
Arbeidsinkomen v.d. ondernemer

5 ha in min

gld.

1968/69

1969/70

1970/71
(voorlopig)

116700

114600

112500

1450

1620

1170

Overig inkomen uit bedrijf:
- Berekende arbeidsinkomen meewerkende
gezinsleden

520

530

590

- Berekende rente eigen vermogen

160

220

200

- Berekende netto pacht van grond in
eigendom

90

100

100

- Incidentele bedrijfsopbr.

80

120

140

2300

2590

2200

Totale bedrijfsinkomen
Inkomen buiten bedrijf
Totaal inkomen
Gemiddeld inkomen per bedrijf

330

320

430

2630

2910

2630

f. 22600

f. 25400

f. 23400
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drukking. Zo was het arbeidsinkomen van de ondernemer per
bedrijf in het ongunstige landbouwjaar 1970/71 ca. 26% lager
dan in 1969/70. In het totale bedrijfsinkomen zijn de jaarlijkse
schommelingen belangrijk kleiner aangezien het arbeidsinkomen van de ondernemer gemiddeld over de laatste drie jaren
ongeveer 60%van het bedrijfsinkomen bedroeg.
Uit dit cijfer blijkt tevens de grote betekenis van het overige bedrijfsinkomen voor de uiteindelijke inkomenspositie van
de landbouwers. Het overige bedrijfsinkomen bestaat uit berekende maar niet-betaalde kosten, te weten lonen van gezinsleden, rente over geïnvesteerd eigen vermogen en netto-pacht
van grond in eigendom en voorts uit incidentele bedrijfsopbrengsten. Met name het berekende loon van meewerkende
zoons, echtgenotes etc. vormt een belangrijk onderdeel van het
bedrijfsinkomen. Naast het bedrijfsinkomen ontvangen de boeren inkomsten uit arbeid en bezittingen buiten het bedrijf en
ten slotte (sociale) uitkeringen.
TABEL VI.2.2
Besteedbaar inkomen, gezinsuitgaven en besparingen van landbouwers op bedrijven a 5 ha

1. Aantal bedrijven
2. Gezinsinkomen
3. Betaalde belastingen, etc.
4. Besteedbaar inkomen
5. Gezinsuitgaven
6. Besparingen

1968/69

1969/70

116700

114600
In min. gld.

2 630
370
2260
1500
760

2910
390
2520
1560
960

1970/71
voorlopig
112500
2630
490
2140
1670
470

in gld. gem.perbedrijf
7. Gezinsuitgaven
8. Besparingen

12900
6 500

13600
8400

14800
4200

Reservering en oudedagsvoorziening
Het totale inkomen verminderd met belastingen en verplichte premies vormt het besteedbare inkomen. In het slechte jaar
1970/71werd het besteedbare inkomen extra verlaagd door de
relatief hoge belastingdruk wegens voldoening van de aanslagen
over het gunstiger jaar 1969/70.
Het besteedbare inkomen van de landbouwers heeft een dubbele functie. Enerzijds moeten uit dit inkomen de gezinsuitgaven gedaan worden, anderzijds dient dit inkomen voor de vorming van eigen vermogen ter financiering van het bedrijf (aflossing van schulden, uitbreidingsinvesteringen). Dit eigen gevormde bedrijfsvermogen dient tevens als basis voor de oudedagsvoorziening van de landbouwers. Men kan dit vermogen '
zien als een in het bedrijf belegde pensioenreserve. De commissie Van Soest heeft voorgesteld een gedeelte van de bedrijfswinst van inkomstenbelasting vrij te stellen ten einde de
zelfstandigen een gelijke mogelijkheid tot opbouw van een pensioenreserve te geven als de loontrekkenden. Bij realisering
van dit voorstel wordt de mogelijkheid tot bedrijfsfinanciering
uit eigen middelen vergroot.
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Levensstandaard der agrarische gezinnen
De omvang van de gezinsuitgaven wordt bepaald door deontwikkeling van de kosten van levensonderhoud en de mate waarin de boeren geneigd of in staat zijn hun consumptieve uitgaven
af te stemmen op de algemene welvaartsontwikkeling. De gezinsuitgaven in Nederland waren in 1968, 1969 en 1970 gemiddeld resp. f. 15000,- f. 16200,- en f. 17700,-. De gemiddelde
gezinsuitgaven in de landbouw waren in deze jaren gemiddeld
ca. 15%lager , Dit verschil is aanzienlijk indien men bovendien in aanmerking neemt dat de gezinnen van de landbouwers
gemiddeld groter zijn dan het gemiddelde Nederlandse gezin.
Zo was de gezinsgrootte in Nederland in de genoemde jaren gemiddeld 3,6 personen, terwijl de gezinnen van landbouwers in
1965 uit 5 personen bestonden 1). Het niveau van de gezinsuitgaven laat ooktussen de landbouwbedrijven onderling verschillen zien. De gezinsuitgaven op akkerbouwbedrijven waren in
1968/69 en 1969/70 gemiddeld hoger dan op de andere bedrijfstypen (tabel VI.2.3)
TABEL VI.2.3
Besteedbaar inkomen, gezinsuitgaven en besparingen per bedrijfstype (in gld. per
bedrijf)
Akkerbouw- WeideGemengde
bedrijven
bedrijven
bedrijven
II)
n 2)
1968/69
Aantal bedrijven

11800

44900

37900

22 000

Besteedbaar inkomen

22 000

17 300

19 500

22 000

Gezinsuitgaven

15700

11800

13100

13000

6 300

5500

6 400

9 000

29

32

33

41

Aantal bedrijven

11500

45900

34900

22 300

Besteedbaar inkomen

33100

17800

19900

28 300

Gezinsuitgaven

17600

12200

13800

14300

Besparingen

15500

5600

6100

14000

47

31

31

49

Besparingen
Spaarquote
1969/70

Spaarquote

1) Overwegend akkerbouw en/of rundveehouderij.
2) Gemengde bedrijven met ten minste 25%van de sbe's voor

veredeling.

Ondanks de grote fluctuaties in het inkomen van de landbouwers vertonen de gezinsuitgaven een geleidelijke toeneming.De
groei van de uitgaven is overigens iets trager dan die van het
gemiddelde Nederlandse gezin. De toeneming van de uitgaven
van de landbouwersgezinnen was slechts weinig groter dan de
stijging van de kosten voor de gezinsconsumptie.
1) De gemiddelde gezinsgrootte van landbouwersgezinnen zal
waarschijnlijk overeenkomstig de algemene ontwikkeling na
1965 iets zijn gedaald.
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De besparingen
Het gedeelte van het besteedbare inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend vormt de besparing van de landbouwers. Dat de besparingen in de landbouw relatief gezien omvangrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat in de afgelopen drie jaar
gemiddeld ruim 30%van het besteedbare inkomen is bespaard.
Aangezien de gezinsuitgaven een tamelijk gelijkmatige ontwikkeling te zien geven komen de schommelingen van jaar op jaar
in het inkomen met name tot uitdrukking in de besparingen. De
spaarquote, dit is het bespaarde gedeelte van het besteedbaar
inkomen, fluctueert dan ook aanzienlijk. In de relatief gunstige
jaren 1968/69 en 1969/70 bedroeg de spaarquote resp. 34 en 38
en in het gemiddeld genomen slechte jaar 1970/71 viel deze terug tot 22.
TABEL VI.2.4
Spreiding besteedbaar inkomen van landbouwers op bedrijven » 5 ha

< 10000
10000 - 15000
150 0 0 - 2 0 000
20000 - 25000
25000 - 30000
30000 - 35000
35000 - 4 0 000
40000 - 50000
> 50000
Totaal

1968/69
% v.d.
Spaarbedrijquote
ven
-27
11,6
12
21,3
23,1
31
17,8
33
11,6
41
6,8
44
2,9
49
2,4
54
67
2,5
100

1969/70
% v.d.
Spaarbedrijquote
ven
14,8
-28
15,7
10
18,2
28
19,2
31
11,5
37
6,0
45
4,8
57
4,6
56
5,2
66
100

Ookuit tabel VI.2.4 blijkt dat de hoogte van het inkomen in
sterke mate bepalend is voor het relatieve aandeel van de besparingen. In 1969/70 was op de akkerbouwbedrijven en op de
veredelingsbedrijven het inkomen belangrijk hoger dan gemiddeld, waardoor een groot deel van het inkomen kon worden bespaard. In 1970/71 zullen met name opdeze bedrijven als gevolg van de in dat jaar minder goede bedrijfsuitkomsten de besparingen aanzienlijk lager geweest zijn.
§ 3. I n v e s t e r i n g e n
Structuurveranderingen en investeringsniveau
Als gevolg van de structurele veranderingen in de landbouw
is er een grote investeringsbehoefte bij landbouwers die hun
bedrijf op langere termijn willen continueren. In dit verband
moet worden gewezen op de drang naar vergroting van de bedrijfsoppervlakte en van de veestapels en voorts opde modernisering van gebouwen en machinepark om tot een doelmatiger
gebruik van de snel in prijs stijgende factor arbeid te komen.
In de afgelopen drie jaren beliepen de bedrijfsinvesteringen
van boeren op landbouwbedrijven groter dan 5ha resp. 1,2mld.
gld., 1,6 mld. gld. en 1,4 mld. gld. Onder deze investeringen
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zijn ook begrepen debedrijfsgoederen dieviaschenkingen en
erfenissen zijn verkregen.
TABELVI.3.1
Investeringen oplandbouwbedrijven ar

5 ha (in min.gld.)
1968/69

1969/70

1970/71
(voorlopig)
112 500

116700

114600

Bruto investeringen ingronden
gebouwen 1)

640

900

840

Bruto investeringen in dode inventaris

320

380

420

Investeringen inde veestapel 2)

240

40

10

320
40

1210

1640

1360

Aantal bedrijven

Investeringen inveldinventaris 3)
Totaal bedrijfsinvesteringen
Investeringen en beleggingen buiten
bedrijf
Totaal investeringen
Gemiddelde investeringen (ingld.)

60

90

40

80

1300

1680

1440

11000

14600

12800

1) Inclusief het saldo van aan- en verkopen van grond en bestaande gebouwen.
2) Netto-groei van de veestapel.
3) Inclusief vooruitbetaalde kosten.

Herfinanciering vangrond
Zoals reeds blijkens de kapitaalsstructuur vande landbouw
mag worden verwacht, vormen de investeringen ingrond engebouwen verreweg degrootste investeringspost. De grondinvesteringen bestaan inhoofdzaak uit aankopen van grond, verminderd metdegrondverkopen. Voorts omvatten deze investeringen degrondverbeteringen. Delaatste drie jaar vergden de
grondinvesteringen intotaal 0,9mld. gld.Deaankopenvan
grond bestaan tendele uituitbreidingsinvesteringen (bedrijfsvergroting) entendele uit koopvan gepachte grond. De eerste
categorie investeringen houdt vooral verband metde opheffing
van bedrijven waarbij devoor bedrijfsvergroting vrijkomende
grond door deblijvers, voor zover hetgeen pachtgrond betreft,
opnieuw moet worden gefinancierd. Aangenomen mag worden
dat debedragen diehiermee gemoeid zijn indekomende jaren
gemiddeld perbedrijf zullen toenemen doordat onder meer de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte vandevrijkomende bedrijven
verder stijgt. Detweede categorie aankopen, totdusverre de
belangrijkste, kan globaal worden verdeeld inkoopvan gepachte grond vanouders enkoopvan gepachte grond van derden.De
aankoop van grond vanouders houdt verband metde generatiewisseling waarbij herfinanciering van hetinhetbedrijf geïnvesteerde vermogen moet plaatshebben. Dekoopvan grondvan
derden is inhet algemeen veroorzaakt door de afnemende bereidheid van beleggers buiten delandbouw omdegrond tefinancieren, gezien hetmatige rendement datop deze belegging
kan worden verkregen (ziehoofdstuk II § 3).
Investeringen in gebouwen
De bruto-investeringen ingebouwen, zowel nieuwbouwen
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groot onderhoud als aankoopvan bestaande gebouwen, bedroegen in de afgelopen drie jaar in totaal 1,3 mld. gld. Het door
landbouwers geïnvesteerde bedrag in gebouwen overtreft daarmee het totale bedrag van de grondinvesteringen. De geïnvesteerde bedragen in nieuwbouw en groot onderhoud zijn in de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Zo waren de investeringen
in 1970/71 bijna het dubbele van die in 1968/69. Waarschijnlijk
is deze toeneming vooral een gevolg van de steeds duidelijker
aan de dag tredende noodzaak tot modernisering en uitbreiding
van de stalcapaciteit in de melkveehouderij en voorts van de
uitbreiding van de hokcapaciteit in de veredelingssectoren. Bovendien zijn de bouwkosten de laatste jaren sterk gestegen.
Naast de genoemde investeringen omvatten de investeringen
in grond en gebouwen ook de z.g. pachtersinvesteringen. Dit
zijn de door pachters aangebrachte verbeteringen van gepachte
grond en gebouwen en de nieuwbouw door pachters op gepachte
gronden. In de afgelopen drie jaar bedroegen de pachtersinvesteringen ongeveer 40 min. gld. per jaar.
Dode en levende inventaris
Ookde investeringen in dode inventaris vragen jaarlijks
aanzienlijke bedragen. Deze investeringen bestaan voor het
grootste deel uit vervangingsinvesteringen. Voor zover de capaciteit en kwaliteit van de nieuwe werktuigen, machines, trekkers e.d. groter is dan die van de oude is uiteraard tevens
sprake van uitbreidingsinvesteringen. De toenemende investeringen in dode inventaris houden^echter niet alleen verband
met uitbreidingen maar ook met prijsstijgingen. Zo zijn in de
jaren 1968, 1969 en 1970 de prijzen voor machines en werktuigen met resp. 4%, 9%en 6% gestegen.
De (netto-)investeringen in de veestapel waren in 1970/71
belangrijk kleiner dan in de twee voorafgaande jaren. Deze vermindering houdt vooral verband met het feit dat landelijkgezien
in 1970/71 de omvang van de melkveestapel, na een jarenlange
groei, vrijwel gelijk bleef.

§ 4. F i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n
Hoge graad van zelffinanciering
In de financiering van de investeringen neemt de zelffinanciering een belangrijke plaats in. Zo bedroeg het aandeel van
de financieringsmiddelen dat afkomstig was van de boeren zelf
in de laatste drie jaar gemiddeld 80%. Het leeuwedeel van de
eigen financieringsmiddelen is afkomstig uit besparingen. In
belangrijkheid als bron van zelffinanciering volgen hierop de
afschrijvingen. Voorts dragen ook erfenissen en schenkingen
in belangrijke mate bij tot de eigen financieringsmiddelen. In
deze laatste categorie middelen komt, evenals bij de aankoop
van gepachte grond van ouders, tot uiting dat de financiering
van de bedrijfsovergang van de ene generatie op de volgende
zich in werkelijkheid over meer jaren uitstrekt.
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TABEL VI.4.1
Financieringsbalans van de landbouwbedrijven £ 5 ha (in min. gld.)
1968/69

1. Besparingen
2. Afschrijvingen
3. Schenkingen en erfenissen
4. Koersverschillen effecten
5. Totaal eigen middelen
6. Vreemd vermogen op lange termijn 1)
7. Totaal financieringsmiddelen
8. Investeringen
9. Toeneming liquiditeitensaldo,
bestaande uit het saldo van:
toeneming liquide middelen
toeneming schulden op korte termijn
1) Saldo van nieuwe leningen en aflossingen:
Bijgeleend
Afgelost

1969/70

1970/71
(voorlopig)

760
370
170
20

960
410
180
-10

470
510
190
-10

1320

1540

1160

290

370

320

1610
1300

1910
1680

1480
1440

310

230

40

380
70

310
80

200
160

520
230

680
310

r

Vreemd vermogen
Het vreemde vermogen speelt in de financiering van landbouwbedrijven een betrekkelijk bescheiden rol. De middelen
die na aftrek van de aflossingen per saldo uit vreemd vermogen op lange termijn beschikbaar zijn gekomen vormden in de
afgelopen drie jaar ca. 20%van alle financieringsmiddelen. Het
aandeel van de vreemde middelen op lange termijn in de nettoinvesteringen bedroeg in 1968/69 31%,in 1969/70 29%en in
1970/71 34%.
De slechte gang van zaken in de landbouw in 1970/71 komt
ook tot uiting in de verandering in de liquiditeitspositie van de
landbouwbedrijven. De liquiditeiten namen in 1970/71 minder
toe dan in de voorgaande jaren, terwijl daarentegen de stijging
van het vreemd vermogen op korte termijn (leverancierskrediet, rekeningcourantkrediet etc.) het dubbele was van de stijging in de beide voorgaande jaren.
Vooral in het laatste jaar is verhoudingsgewijs veel vreemd
vermogen aangetrokken waardoor het percentage eigen vermogen iets zal zijn gedaald. Het aandeel van het eigen vermogen
blijft echter hoog.
Rentabiliteit en rentevoet
De mogelijkheden om met vreemd vermogen te financieren
worden mede bepaald door de rentabiliteit van de landbouwbedrijven. Wanneer het bedrijfsresultaat wordt toegerekend aan
het geïnvesteerde bedrijfsvermogen 1) dan was de rentabiliteit
van de landbouwbedrijven in de laatste drie jaar resp. 2,5%,
3,8% en 0,4%. Mede doordat het rentepeil in de afgelopen jaren
is opgelopen zijn de mogelijkheden om met vreemd vermogen
te financieren dan ook beperkt (grafiek VI.4.1). Vooral voor beginnende boeren die veelal slechts een gering eigen vermogen
hebben kan de financiering van de bedrijfsoverneming dan ook
grote moeilijkheden met zich meebrengen.
1) Exclusief het verpachtersvermogen.
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Grafiek V I . 4 . 1 . Gemiddelde rente betaald door boeren en hypotheekrente
op onroerende g o e d e r e n
rente in %
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Bronnen van vreemd vermogen
De belangrijkste kredietverschaffers op lange termijn zijn
de landbouwkredietbanken en familieleden. Het aandeel van de
familieleden is de laatste jaren enigszins teruggelopen en dat
van de landbouwkredietbanken is toegenomen (tabel VI.4.2). De
rente die over familieleningen moet worden betaald is in het
algemeen gering. De gemiddeld door de landbouwers betaalde
rente over het gehele vreemde vermogen ligt daardoor belangrijk beneden de marktrente (verg. grafiek VI.4.1). Niettemin
vertoont ook het door de boeren betaalde rentepercentage een
duidelijk stijgende lijn; dit zal gedeeltelijk veroorzaakt worden
doordat het aandeel van de familieleningen in het vreemd vermogen enigszins terugloopt.
TABEL VI.4.2
Aandeel van de kredietverschaffers in de totale kredietverlening op lange termijn
1 mei 1969
Familie

39,4

1 mei 1970
38,5

1 mei 1971
(voorlopig)
36,2

Landbouwkredietbanken

43,5

44,2

49,6

Overige kredietverschaffers

17,1

17,3

14,2

Totaal

100,0

100,0

100,0

Borgstellingsfonds
Bij het aantrekken van bankkrediet speelt het Borgstellingsfonds voor de Landbouw een belangrijke rol. Is er voor het aantrekken van vreemd vermogen onvoldoende zekerheid aanwezig,
dan wordt er veelal een beroep ophet Borgstellingsfonds gedaan. In de jaren 1968, 1969 en 1970 werden jaarlijks gemiddeld voor 1000 landbouwbedrijven groter dan 5 ha borgstellingen verleend. Wanneer de hoogte van deze borgstellingen gere134

lateerd wordt aan de investeringen in de afgelopen drie boekjaren, dan blijken deze op gemiddeld 2,5%van de geïnvesteerde
bedragen betrekking te hebben. Van de investeringen die geheel
of ten dele gefinancierd werden met leningen nemen de borgstellingen uiteraard een grotere plaats in. Uitgedrukt in de gemiddelde jaarlijkse bijgeleende gelden op lange termijn van de
landbouwkredietbanken zijn de borgstellingen ca. 10%,
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TABLE 2
Returns, costs and net value added of Dutch agriculture (horticulture excl.) in
1969/70, 1970A1 (prov.) and 1971/72 (estimate); volume and price mutations for
every year
Value in current prices
(in million guilders)

Returns
Non-factor costs
Net value added
Factor costs

Mutations compared with
preceding year (%)
price
volume

1969/70

1970/71
prov.

1971/72
est:

70/71 71/72 70/71 71/72

10,125
6,175

10,275
7,000

11,025
7,350

- 4.5
5

3.5
0.5

6
8

3,950
3,825

3,275
4,150

3,675
4,400

-20
12

9.5
9

3.5
-3

3.5
4
3
-3

claims for remuneration for labour, land and other capital
goods. Only in 1969/70 the factor costs were completely
covered by the net value added. In 1970/71 there was a deficit
of nearly Dfl. 900m. It is to be expected that, in spite of the increase in producer prices and productivity, the deficit in the
current year will still be about Dfl. 725m.
The factor costs have greatly increased these three years
in spite of a decrease of about 3%per year in the volume ofthe
factor input, owing to the diminishing labour input. The fact is
that the price component of the factor costs greatly increased
as a result of the rapid raise of the nominal wage level in the
Netherlands, in which the unfavourable position of agriculture
in a strongly inflationary economy manifests itself. The costs
(the non-factor costs and especially the factor costs) rose
more rapidly than the prices of the products. These prices are
partly determined by the common market and price policy. Also because of the surpluses of wheat, sugar and dairy products
within the EEC, these support prices were, in the years behind,
only to a limited extent adapted to the cost increases, which,
for agriculture, were mainly determined exogenously. Though,
in 1971/72, the favourable impact of the great changes in the
world dairy market was noticeable, the income from agriculture still remains behind the developments in other sectors of
the economy.
Profitability of the farms
Within Dutch agriculture and horticulture, there is a great
spread in income per farm owing to the differences in farm
type, farm size, quality of entrepreneur etc. The development
of the profitability in different groups of farm also greatly
varies every year. In addition to the analysis of income formation for the farming sector as a whole, the report also pays the
necessary attention to the economic results of a great many
farm types.
Savings and financing
During the past three years, agricultural families saved, on
average, more than 30%on their spendable income; this per138

centage greatly varied with the annual fluctuations in income
level. Farm-comparative research shows also a close positive
relation between income level and savings quota. The consumption expenditure of the agricultural families per head is considerably lower than the national average.
The relatively high savings are closely connected with the
high degree of self-financing in agriculture. The gross investments were, on average, for 80%financed from own resources
(savings and depreciations). The remaining 20%were credits,
mainly obtained from the cooperative farmers' credit banks.
Credits given by relations, though still significant, decrease
in relative importance.
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