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WOORDVOORAF

HetLandbouw-Economisch Berichtiseenjaarlijkse publikatie,dieeen
samenvattendebeschrijving geeft vandeeconomischesituatievandeNederlandseland-entuinbouw.
Aandetotstandkomingvandezepublikatieleverteengrootaantalmedewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO),van vrijwel alle afdelingen, een bijdrage. De uiteindelijke realisatie wordt
verzorgd door de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek,dieonder leidingstaatvanJ.H.Post. Binnen dezeafdeling isC.van
Bruchembelastmetdecoördinatievandewerkzaamheden enderedactie
van het Landbouw-Economisch Bericht.Detekst van dezeeditieisbegin
augustus afgesloten.
Anders dan in voorgaande jaren is in deze editie van het LandbouwEconomisch BerichtgeenEngelstaligesamenvattingopgenomen;eendergelijkesamenvattingzalbinnenkortwordengepubliceerd indevormvan
eenPeriodiekeRapportage.

DenHaag,september1992

C.Zachariasse

1. DELAND-ENTUINBOUWINRUIMER
VERBAND

1.1 Heteconomische enpolitieke kader
1.1.1 Deinternationale economische situatie
Deontwikkelingen in de wereldeconomie in 1991werden behalve door
een conjuncturele vertraging, ook beïnvloed door onder andere de Golfoorlog en de Duitse hereniging. In de OECD-landen liep de economische
groei terug van 2,5%in 1990 tot 1%in 1991.Voor 1992 rekent de OECD
(1992b)weer op enig herstel (tabel 1.1), maar pas in 1993zou de groei met
eenverwacht percentage van ongeveer drieweer echtop gang komen.
De teruggang in het groeitempo van 1990 op 1991 deed zich voor in
vrijwel alleOECD-landen. Vandezelanden gaf alleen Japaneengroei van
meer dan 4%tezien, terwijl anderzijds in onder meer de VS,Canada, het
Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland sprake was van een recessie. Met betrekking tot de verwachtingen voor 1992is de terugval van
de groei in Japan opmerkelijk. Ook de prognose voor 1993wijst erop dat
deJapanse economieminder expansief isdan inhetrecente verleden.
Groteeconomischeproblemen in Oost-Europa
Veel ernstiger dan in de OECD-landen zijn de economische problemen
in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Dit Gemenebest is
het samenwerkingsverband van het merendeel van de voormalige Sovjetrepublieken. De problemen werden veroorzaakt door het verdwijnen van
het oude economische systeem met een sterke centrale sturing en de onmogelijkheid om op korte termijn een functionerende markteconomie
daarvoor in de plaats testellen. In wezen doetzich dit probleem eveneens
voor in de andere voormalige Oostbloklanden. De OECD schat dan ook
dat de produktie in deze landen in 1991met zo'n 15%is verminderd, nadat zeook in 1990al was gedaald (OECD,1992b).Omvangrijke steun van
de OECD-landen was nodig, onder andere in de vorm van voedsel, om
het bestaan van de bevolking in de voormalige Oostbloklanden nog enigermate draaglijk te houden.

Tabel1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfersa)
Land

Econ.groeib)

Inflatieb)

Werkloosheid c) Saldo(mrd.$)d)

1991
(v)

1992

1991
(v)

1992

(p)

België
1,5
Denemarken
1,0
Duitsland
3,1
Griekenland
1,5
Spanje
2,4
Frankrijk
1,3
Ierland
23
Italië
1,4
Luxemburg
3,1
Nederland e)
2,0
Portugal
2,2
Verenigd Koninkrijk -2,2

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

3,1
3,0
4,5
19,5
6,9
3,0
2,7
7,3
1,6
3,3
13,6
6,9

3,1
23
4,5
14,8
6,0
3,1

EG-12

1,4

1,5

-0,7
4,5
1,0

Verenigde Staten
Japan
OECD-landentotaal

1991
(v)

1992

1991
(v)

1992

(P)

3,1
113
5,1

93
10,4
43
8,2
163
9,4
153
11,0
1,4
5,9
4,1
8,3

9,7
10,7
4,7
9,4
16,1
9Jè
16,9
11,2
1,4
63
5,0
93

4
2
-20
-2
-15
-6
2
-21
12
-1
-8

6
3
-16
2
-16
-2
2
-24
13
-1
-15

53

43

8,8

9,4

-52

-50

2,1
1,8

3,7
1,9

23
1,7

6,7
2,1

7,1
2,2

-9
73

-41
93

1,8

4,1

33

7,1

7ß

-16

-27

(P)

33
53
33

(P)

a)Vooralle tabellengeldt: v = voorlopig, r= raming,p= prognose; b)Veranderingvo-lume,respectievelijkprijsindexbruto binnenlandsofbrutonationaalproduktinprocenten tenopzichtevan
hetvorigejaar;c)In procentenvandeberoepsbevolking,gebaseerdopnationalestatistiekenenonderlingnietvolledigvergelijkbaar;d)Saldoopdelopenderekeningvandebetalingsbalans;e) Deze
cijfers wijkenopenkelepunten afvandieuit tabel 1.2,welkeopNederlandse bronnen zijngebaseerd.
Bron: OECD,EconomieOutlookno. 51,juni 1992.

De vertraging van de economische groei leidde ertoe dat er een eind
kwam aan devoortdurende,zijhetlangzame,daling van de werkloosheid
in de OECD-landen na het midden van de jaren tachtig. Pas voor 1993
wordt een voorzichtige hervatting van de daling verwacht. De inflatie in
de OECD-landen bewoog zich de afgelopen jaren tussen 4en 4,5%, waarbij de EG een sterkere geldontwaarding kende dan de VSen Japan (tabel 1.1). Afgezien van enkele Zuideuropese landen zijn de verschillen in
inflatie binnen de EG vrij beperkt. Voor 1992en 1993verwacht de OECD
enigszins afnemende inflatiepercentages.

Hetzelfde geldt voor de rentetarieven, die in 1990nogal waren opgelopen, maar in 1991al een beperkte daling tezien gaven. Onder andere onder invloed van de hoge uitgaven in verband met de Duitse hereniging,
daalden de rentetarieven in de EG in 1991dooreengenomen minder dan
in de VS.Diehoge uitgaven komen ook tot uiting in hetoplopende financieringstekort van de Duitse overheid, dat het afgelopen jaar relatief gezien ongeveer even groot was als dat van de VS. Ten tijde van de
Golfoorlog stond de koers van de dollar sterk onder druk, maar na afloop
van het conflict deed zich een fors herstel voor,zodat gemiddeld over het
jaardedollar ietsisgestegen tenopzichte van deEuropese munten.
TekortAmerikaansebetalingsbalansin1991 sterkverminderd
Het verloop van de dollarkoers iswaarschijnlijk beïnvloed door de ontwikkeling van het tekort op de lopende rekening van de Amerikaanse betalingsbalans, dat verminderde van ruim 90 miljard dollar in 1990 tot
9miljard dollar in 1991(tabel 1.1). Vooral debijdragen van diverse landen
aan dedoor deVSgemaakte kosten voor deGolfoorlog ende toegenomen
export van militair materieel droegen daartoe bij. Voor de OPEC-landen
sloeghetoverschot van 17à 18miljard dollar in 1990om in een tekort van
ruim 45miljard dollar in 1991. Voor Duitsland deed zich een nog grotere
omslag voor:van een overschot van bijna 50miljard dollar naar een tekort
van zo'n 20miljard dollar. Frankrijk enhet VKslaagden erin hun handelsbalanstekorten van 1990op 1991aanzienlijk te verminderen en Japan zag
kans het toch al omvangrijke overschot te verdubbelen. Opmerkelijk was
dat Nederland na Japan het grootste positieve saldo had. Voor een deel
heeft dit temaken met desterkegroei van deDuitse invoer.
Voor 1992 verwacht de OECD (1992b) onder meer een forse groei van
het tekort van de VS(tabel 1.1), een verkleining daarvan voor Duitsland
en de OPEC-landen en een verdere toename van het overschot van Japan
en Nederland. De externe positie van de olie-importerende ontwikkelingslanden, die hun tekort in 1991zagen toenemen van 19miljard dollar
tot27miljard dollar,zou in 1992ongeveer gelijk blijven.
De ontwikkelingen met betrekking tot de handelsbalansen worden
uiteraard sterk beïnvloed door de gang van zaken in de wereldhandel.
Deze gaf, in samenhang met de vertraging in de economische groei, in
1991een kleinere volumetoename tezien:bijna 4%tegen ruim 5%in1990.
Voor 1992 wordt weer een groei van 5 à 6% verwacht. De prijzen - uitgedrukt in dollars -van de verhandelde goederen gingen dooreengenomen
omlaag.Dedaling varieerde van minder dan 1%voor industrieprodukten
totruim 7%voorenergie.Deprijzen van grondstoffen gingen in doorsnee
met 2à3%omlaag(OECD,1992b).

1.1.2 Detoestand van deNederlandse economie
De ontwikkelingen in de Nederlandse economie worden sterk beïnvloed door dieinhet omringende buitenland. Deconjuncturele teruggang
van de wereldeconomie leidde dan ook tot een ruimschootse halvering
van het tempo van de economische groei in 1991,terwijl het CPB voor
1992een verdere vertraging raamt (tabel 1.2). De vertraging van de groei
heeft betrekkingopzowel debinnenlandse consumptie alsde uitvoer, terwijl de investeringen zelfs een daling vertonen. Voor 1993ziet het er naar
uit dat alleen de uitvoer weer substantieel aantrekt, terwijl de particuliere
consumptie en deinvesteringen nauwelijks een verbetering tezien geven.
Zowel in 1991alsin 1992neemt hetvolume van deuitvoer sterker toe dan
dat van de invoer en verwacht wordt dat dat ook in 1993 het geval zal
zijn. Mede doordat de prijsontwikkeling van de uitvoer in de drie genoemde jaren in dezelfde orde van grootte ligt als die van de invoer,
handhaaft het saldo op de lopende rekening zich op een hoog niveau en
zalhetin1993naar verwachtingzelfseenrecordpeilbereiken (tabel 1.2).
Tussen 1985en 1990 is de gemiddelde werkgelegenheid gestegen met
ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen per jaar en in 1991was er nog een groei
meteen kleine60.000arbeidsplaatsen. Insamenhang metdebeperkteeconomische groei neemt de werkgelegenheid in 1992en 1993niet meer toe.
In combinatie met de verdere groei van het arbeidsaanbod leidt dit ertoe
dat het aantal werkzoekenden zonder baan, dat de laatste jaren voortdurend was gedaald, weer oploopt. Op grond van demografische ontwikkelingen wordt trouwens voor de wat langere termijn een kleiner
arbeidsaanbod verwacht.
Hogereinflatie
De inflatie en de stijging van de loonkosten zijn de laatste jaren duidelijk sterker dan in de tweede helft van de jaren tachtig. In 1991 kwam de
prijsstijging van departiculiere consumptie uit op3,5à4%.De belangrijkste bijdrage daaraan kwam vanuit de collectieve sector; vooral huishuur,
energie en medische verzorging werden nogal wat duurder. Daarnaast leverden de met bijna 5%gestegen lonen een bijdrage. De prijzen van voedingsmiddelen gingen in 1991 met ruim 3% omhoog. De dierlijke
voedingsmiddelen werden dooreengenomenslechtsongeveer één procent
duurder. Groenten envooral fruit zijn daarentegen vrijsterk inprijs gestegen: respectievelijk met 7% en 13%(zie ook hoofdstuk 3).Voor 1992 ziet
het er naar uit dat deinflatie en de stijging van de loonkosten weinig zullen afwijken van die in 1991, maar voor 1993verwacht het CPBweer een
verslechtering (tabel 1.2).

10

Tabel1.2 Enkelenationaal-economischekengetallen
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
(v)
(v)
(p) (p)
Niveaus
Saldolopenderekeningbetalingsbalans(mrd.gld.)
Aantalwerkzoekenden zonder
baan(x1000pers.)*)
Totalewerkgelegenheid
(x1000arbeidsjaren) *)
Financieringstekortoverheid
in%nationaal inkomen
Volumes(in%t.o.v.voorgaandjaar)
Reëelnationaal inkomen
Particuliereconsumptie
Bedrijfsinvest. (excl.woningen)
Goederenuitvoer(excl.energie)
Goedereninvoer
Prijzen(in%t.o.v.voorgaandjaar)
Loonsomperwerknemerin
bedrijven
Particuliereconsumptie
Goederenuitvoer(excl.energie)
Goedereninvoer

5,9 11,4 17,7 19,5 17,8 19,526,0
622 610 558 516 490 525 555
4754 4820 4901 5005 5064 50615063
7,9

•0,5

3,5
1,8
3,1
5,2

1,4
-0,4
-2,4
-4,9

6,8 5,5 4,9 3,9 3,8 4,2
2,8
0,9
7,4
10,0

7,0

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

4,6
2,4
6,3
6,2
63

0,9
2,1
4,6
6,4

4,6
3,8
8,7
5,6
5,0

3,5
2,5
-2^
-2,4

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

5,0
3,5
-0,5
-0,7

V4
1V4
-IVft

3VS
2V4

5
3V4
Vi
0

2V4
Uft
-1
6V4
4

5Vft
4V4
4%
-5V4

*)Jaargemiddelden.
Bron: CPB, CentraalEconomischPlan1992,1992.

Een stijging van het algemene prijspeil en oplopende loonkosten vormenvoordeagrarischesectorongunstigeomgevingsfactoren. Dezesector
kankostenstijgingen immersminderdandemeesteanderesectorendoorberekenen indeprijzen enmoetzedusvooralopvangen door aanpassingenvandebedrijfsstructuur. Eensterkerestijgingvandelonenleidtdaarominprincipetoteensnellerestructurele aanpassing indeland-entuinbouw. Daarnaast worden de agrarische bedrijven geconfronteerd met
zwaarderemilieu-eisen,waarvoorvaakextrainvesteringennodigzijn.Uit
dat oogpunt isde vrij hogerentestand ongunstig.Welging deze in1991
ietsomlaagenzalhijin1992nogwatverder dalen.Derentetarieven blijven echter boven de acht procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met deopgelopen inflatie, waardoor de reële rentevergoeding in de
afgelopenjarenlagerlagdanindetweedehelft vandejarentachtig.
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Dalend financieringstekort
Het oplopen vandeinflatie hield tendele verband metdesaneringvan
deoverheidsuitgaven, dieonder meer leidde totlageresubsidiesenhogere eigen bijdragen. Toch namdedruk vanbelastingen ensociale premies
toe, namelijk van 51,5% van het nationaal inkomen in 1990tot 53%in
1991. Voor 1992voorziet het CPB(1992a) een verdere stijging tot bijna
54%, maar voor 1993weer enige daling. Eénen ander leidde toteen vrij
sterkevermindering vanhetfinancieringstekort van deoverheid, namelijk
van bijna 5%van het nationaal inkomen in 1990tot minder dan 4%in
1992.Voor 1993verwacht hetCPBweer eenstijging, hetgeen zoubetekenen datde taakstelling van de overheid op dit punt niet wordt gerealiseerd endateennieuwe bezuinigingsronde inhetverschiet ligt. Ondanks
de toename vanhet financieringstekort verwacht hetCPB dater in1993
een eind komt aandevoortdurende stijging vandestaatsschuld -inprocentenvanhetnationaal inkomen -,diezichsinds 1974heeft voorgedaan.
Een eventuele nieuwe bezuinigingsronde zal,evenals de vorige, vermoedelijk ookconsequenties hebben voor hetbudget vanhet Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij entevens de animo vande Nederlandse overheid omvoorhetEG-landbouwbeleid meer geld uittetrekken (zieparagraaf 1.3.5) niet vergroten. In de tweede helft vande jaren
tachtig waren deuitgaven vanhetgenoemde Ministerie minofmeer stabiel.Deontvangsten indevorm vanheffingen (bijvoorbeeld inhet kader
van de mestwetgeving) of van eigen bijdragen van de agrariërs (onder
meer voor devleeskeuring endevoorlichting) zijn indieperiode wel toegenomen (Strijker en VanBruchem, 1991).Tegelijkertijd zijn inhet kader
van de verbreding van de taken vanhet departement de uitgaven voor
milieu,natuur, landschap etc.gestegen. Daarom kan men stellen datde financiële ondersteuning vanuit hetMinisterie voor de aanpassingsprocessen indeagrarische sector isafgenomen. Hetisniet aannemelijk dat deze
tendensdekomendejareneen wezenlijke ombuiging zalondergaan.
Discussiesoverregulerendeheffingenopenergie
In dit verband kan ook gewezen worden op discussies over een verschuiving indecollectieve lastendruk, indiezindatgeleidelijk meer heffingen c.q. belastingen worden gelegd op milieuvervuilende of in de
toekomst schaarser wordende grondstoffen. Ter compensatie zouden de
collectieve lastenoparbeid ofdeBTWverlaagd moeten worden. Geletop
het toenemende gewicht vande"duurzaamheidsproblemen" enerzijds en
de positieve aspecten vanheffingen alsdaarbij tehanteren instrumentanderzijds (ziebijvoorbeeld WRR, 1992a)ishetaannemelijk datdeze discussiesgeleidelijk zullen resulteren inconcrete maatregelen.
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Dediscussiesspitsten zichvooral toeopregulerende heffingen op energie, mede naar aanleiding van voorstellen van de EG-Commissie in die
richting. Het ziet er overigens niet naar uit dat zo'n regulerende energieheffing op korte termijn zal worden ingevoerd, maar dat voorhands de
nadruk zalliggenopstimulansen voor energiebesparing.
Voor wat betreft een regulerende heffing op energie zijn inmiddels diverseberekeningen uitgevoerd (zieCPB,1992ben Stolwijk, 1992a).Deberekeningen van Stolwijk hebben betrekking op het onderdeel van de
agrarische sector waaraan men bijenergieheffingen het eerst geneigd is te
denken: de glastuinbouw. Stolwijk concludeert dat een alleen in Nederland toegepaste energieheffing van 100%ernstige gevolgen heeft voor de
rentabiliteit van de glastuinbouw. Wanneer zo'n heffing in OECD-verband wordt ingevoerd,blijven degevolgen beperkt. Heteffect van de heffing wordt dan voor een belangrijk deel opgevangen door een daling van
de energieprijs op de wereldmarkt en door verdere energiebesparing
(Stolwijk, a.w., p7-ll). Bovendien zal door zo'n heffing de produktiegroei
van de (Europese) glastuinbouw vermoedelijk vertragen. Dat heeft in beginseleenpositief effect op hetverloopvan de opbrengstprijzen.
Heffingen opwateren afval
In dit verband is ook van belang dat het aantal heffingsgrondslagen in
het kader van een Wet op de Verbruiksbelastingen op Milieugrondslag
wordt uitgebreid. Tot dusver bestond er alleen een verbruiksbelasting op
brandstoffen, die per 1 juli jl.werd verhoogd. Volgens het kabinet zou er
ook een belasting op het onttrekken van grondwater en op het storten of
verbranden van afval moeten komen. Dedirecte gevolgen van deze nieuwe heffingen voor de agrarische sector zouden beperkt zijn. Wel zullen
vooral de slachterijen en de zuivelindustrie een relatief groot deel van de
belasting op water moeten opbrengen, die wellicht voor een deel wordt
doorberekend aan de veehouderij.Deagrarischesector-en dan met name
de akkerbouw, sommige takken van tuinbouw en de intensieve veehouderij - zou wel met relatief sterke lastenverhogingen worden geconfronteerd wanneer, zoals eerder door het kabinet was voorgesteld, ook een
verbruiksbelasting op nutriënten en bestrijdingsmiddelen zou worden ingesteld (Brouwer, 1992). Daar is voorlopig van afgezien, onder andere
omdat inhetkader van hetmestbeleid enhetgewasbeschermingsbeleid al
heffingen worden opgelegd.
1.1.3 DeEuropese integratie
Het afgelopen jaar werden duidelijke vorderingen gemaakt op de weg
naar een verdere Europese integratie.Datbetrof in deeerste plaats de rea13

lisatievaneen volledigvrij verkeer van goederen,personen endiensten in
het kader van de interne markt, die op 1januari 1993gerealiseerd moet
zijn. Daartoe moeten in totaal zo'n 280EG-richtlijnen worden vastgesteld
en vervolgens opgenomen in de wetgeving van de lidstaten. Dit wetgevingsproces vordert gestaag: begin 1992 was van de noodzakelijke regelingen op het gebied van landbouw en voedselvoorziening zo'n 85%van
de Commissievoorstellen uit het zogenaamde Witboek van 1985 door de
Raad aangenomen. De afgelopen twaalf maanden werden onder meer
richtlijnen aanvaard inzake het welzijn van dieren, de controles op dierziekten (dieniet meer aan de grens maar op hetbedrijf van herkomst zullen plaatsvinden) en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.Omdat deheetstehangijzers hetlangstzijn blijven liggen,is het
devraagof alleregelingen tijdig door deRaad zullen zijn aanvaard. Het is
in elk geval zeer onwaarschijnlijk dat ze op 1 januari 1993in alle lidstaten
in de nationale wetgeving zijn opgenomen, zodat de interne markt in
enigszins gehandicapte vorm vanstartzalmoeten gaan.
Grenscontrolesafgeschaft
Wel ziet het er naar uit dat op de genoemde datum de grenscontroles
worden afgeschaft. Of de er voor in de plaats komende controles "bij de
bron" dan aleffectief genoegzullen zijn om de verspreiding van dierziekten te voorkomen en de gezondheidsaspecten van voedingsmiddelen te
waarborgen, en of ze voldoende geharmoniseerd zullen zijn om concurrentie-verstoringentevoorkomen,staatnogtebezien.
Een van de moeilijke punten betrof de richtlijnen voor het toevoegen
van kleurstoffen, conserveermiddelen etc, aan levensmiddelen. De - nog
niet aanvaarde - voorstellen van de Commissie wijzen erop dat de toekomstige Europesenormen op ditgebied minder strengzullen zijn dan de
huidige Nederlandse of Duitse normen. Dat zal het vertrouwen van de
consument in de kwaliteit van zijn voedsel niet ten goede komen 1),maar
biedt wellicht wel kansen voor agrarische produkten die qua kwaliteit en
natuurlijkheid duidelijk boven dealgemenenormen uitgaan.
Overigens hebben de tot dusver bestaande hindernissen (zoals monetairecompenserendebedragen enuiteenlopende normen) een relatief sterke groei van het interne handelsverkeer in agrarische produkten en
voedingsmiddelen niet in de weg gestaan. Tussen 1980 en 1990 is de
waarde van deze handel, uitgedrukt in procenten van de agrarische produktiewaarde, toegenomen van ongeveer 25 tot circa 45. Voor een deel

1) ZieConsumentengids,april1992,blz.227.

14

kan dit een gevolg zijn van een toenemend verschil in prijsniveau tussen
agrarische produkten enerzijds en voedingsmiddelen anderzijds, maar
ook in hoeveelheden nam de interne handel in deze periode sterk toe: bijvoorbeeld voor graan en varkensvlees met 50%,en voor suiker zelfs met
bijna 200%(zieThompson,1991).
EconomischeenMonetaire Unievanstart
Het is de bedoeling dat nog voor het einde van de eeuw een Europese
eenheidsmunt zal worden geïntroduceerd, waarmee de agrimonetaire
hindernissen definitief tot het verleden behoren. Bij de eind december
1991 in Maastricht gemaakte afspraken inzake de Economische en Monetaire Unie (EMU) werd vastgelegd dat zo'n eenheidsmunt in principe begin 1999 zal worden ingevoerd met de mogelijkheid om al twee jaar
eerder testarten.AlleenhetVerenigd Koninkrijk enDenemarken maakten
op dit punt een voorbehoud. De eenheidsmunt -die vermoedelijk Ecu zal
heten, net als de huidige "rekenmunt" - komt alleen in omloop in landen
die qua financieel-economische situatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de koers van de nationale munteenheid gedurende twee
jaar geen sterkere fluctuaties tezien hebben gegeven dan de 2,25%-marge
die in het kader van het Europese Monetaire Stelsel -waarin alle EG-landenbehalve Griekenland deelnemen -istoegestaan.Voor de Britse,Portugese en Spaanse munten geldt overigens een maximale fluctuatiemarge
van 6%. Een tweede voorwaarde is dat de inflatie en de rentetarieven in
de voorafgaande twaalf maanden niet meer dan 1,5%, respectievelijk 2%,
hoger mogen zijn geweest dan het gemiddelde van de drie landen met de
laagste inflatie, respectievelijk de laagste rente.Verdere voorwaarden zijn
dat de staatsschuld niet groter mag zijn dan 60% van het nationaal inkomen en dat het financieringstekort van de overheid niet groter is dan3%
van het nationaal inkomen. In 1991 voldeden alleen Frankrijk en Denemarken aan dezeeisen.Duitsland had eenietstehoog financieringstekort,
evenals Nederland dat bovendien kampte met een te grote staatsschuld
(CPB,1992a).VolgenshetCPBisdewerkelijke situatie voor Nederland op
dit punt gunstiger vanwege het verschil in dekking van de ambtenarenpensioenen. Vooral voor België, Ierland, Italië en Griekenland lijkt het
moeilijk om binnen 4à6jaar het overheidstekort en/of de staatsschuld in
voldoende mate te hebben teruggebracht. Het ontstaan van een "Europa
met tweesnelheden"behoort daarmee totde mogelijkheden.
Eenheidsmunt nietzonderrisico's
Inde tweede fase van de EMU,diezal lopen vanjanuari 1994tot de invoering van de eenheidsmunt, wordt een Europees Monetair Instituut op15

gericht dat een voorlopersrol vervult voor het toekomstige Europese Stelselvan Centrale Banken (ESCB).Datbestaat uit de centralebanken van de
lidstaten pluseennogop terichten EuropeseCentrale Bank(ECB).
Het CPBwijst er op dat degrote welvaartsverschillen tussen deEG-lidstaten, samen met de geringe flexibiliteit van de Europese arbeidsmarkten, na de introductie van de eenheidsmunt het risico in zich bergen van
onevenwichtige economische ontwikkelingen en een opwaartse druk op
deinflatie (CPB,1992a).Heteerstegevaar kan wellicht voor een deel worden voorkomen door middel van hetzogenaamde cohesiefonds, dat in het
kader van de EMU-besluiten werd ingesteld. Dat heeft ten doel de economische aanpassing van dezwakkere regio'sin deGemeenschap, die voornamelijk te vinden zijn in de zuidelijke lidstaten en in Ierland, te
bevorderen, onder andere door verbetering van de infrastructuur.
Debesluiten over deEMUkunnen vooreensterkexportgerichte agrarische sector als de Nederlandse gunstige gevolgen hebben, al was het alleen maar vanwege het verdwijnen van koersverliezen en administratiekostenbijdeintroductie van de eenheidsmunt.
Stappenopwegnaarpolitiekeunie
Metbetrekking totdeEuropesePolitiekeUnie (EPU)wasde besluitvorming inMaastricht heel wat minder concreet dan dieinzake deEMU.Met
name het Verenigd Koninkrijk toonde weinig bereidheid om bevoegdheden - en daarbij ging het vooral om buitenlands beleid, defensie, justitie
enbinnenlandse zaken (zoals de visumverlening) -over te dragen aan supranationale, Europese organen. Voor de genoemde beleidsterreinen
- maar ook voor bijvoorbeeld het transport- en het industriebeleid - werden in het kader van het "Verdrag voor de Europese Unie",afspraken gemaakt om te komen tot een nauwere samenwerking en verdere
harmonisatie. Daarnaast werd door elf lidstaten (exclusief het VK)een akkoord bereikt over het sociale beleid, wat veelal wordt gezien als een
noodzakelijke aanvulling van deeerder besproken monetaireen economische integratie. Het aantal terreinen waarop het Europese Parlement bevoegdheden heeft, wordt uitgebreid. Tevens krijgt het bij sommige
onderwerpen -zoals de wetgeving met betrekking tot de "Interne Markt"
en meerjarige programma's voor onderzoek, technologie en het milieu medebeslissingsrecht. De controle op de financiën van de Gemeenschap
wordt versterkt. Mede in verband daarmee wordt de Europese Rekenkamer de vijfde officiële EG-instelling, naast de Commissie, het Parlement,
deRaad van MinistersenhetHof vanJustitie.
Deop de top van Maastricht genomen besluiten moeten in de loop van
1992worden geratificeerd door denationale parlementen. Inmiddels heeft
het Deense volk zich in een referendum in meerderheid uitgesproken te16

gen het Unieverdrag, maar hebben de Ieren er mee ingestemd. In Duitsland lijken de aarzelingen sterker te worden, onder meer omdat dit land
het grootste aandeel in de financiering van de Europese eenwording voor
zijn rekening moet nemen.
Voor de agrarische sector zijn deze besluiten van Maastricht vooral indirect van betekenis,in die zin dat deze sector meer en meer temaken zal
krijgen met (degevolgen van) Europese regelingen op het gebied van onder andere het milieu, het sociale beleid en het transportbeleid. Ook lijkt
dekansaanwezig dateen toenemende concurrentie om de Europese fondsen ten kostezalgaan van het landbouwbudget.
Verdereintegratievergtgroterbudget
Medio februari presenteerde de Europese Commissie het "Delors-Üpakket" met voorstellen voor een aanzienlijke verruiming van het EGbudget, gekoppeld aan een verandering in de verdeling van de lasten
tussen de lidstaten. In totaal zou het EG-budget volgens de Commissie
tussen 1992en 1997moeten toenemen van 67tot 88miljard Ecu, afgezien
van de geldontwaarding (CEG, 1992a). Bij een veronderstelde economischegroei van 2,5%per jaar zou hetplafond van de totaleeigen middelen
van de Gemeenschap, dat nu is vastgesteld op 1,2% van het bruto intern
produkt, moeten worden opgetrokken tot 1,4%.
Volgens deschattingen van deCommissie zou dereële toename van de
landbouwuitgaven indeperiode 1992-1997beperktblijven toteen procent
of twaalf. Dat betekent dat het aandeel van de landbouw in het EG-budget, dat in 1991nog een kleine 60%bedroeg, in 1997gedaald zou zijn tot
ongeveer 45%.De genoemde reële stijging van 12% ligt overigens in dezelfde orde van grootte als die van de afgelopen vijf jaar. De Commissie
heeft bij haar schatting verondersteld dat de hervorming van het landbouwbeleid de komende jaren substantiële besparingen zal opleveren in
vergelijking met ongewijzigd beleid. Het is de vraag of deze verwachting
gerechtvaardigd is(zieparagraaf 1.3.5),en of de schattingen van de Commissie voor de uitgaven van het landbouwbeleid dus niet aan de optimistischekant zijn.
Een relatief sterke stijging - van 19 naar 29 miljard Ecu - voorziet de
Commissie voor de structuurfondsen, waarvan het nieuwe cohesiefonds
een belangrijk onderdeel gaat vormen. Voortszullen de uitgaven voor het
overige internebeleid (onder andere onderzoek en transport) stijgen van4
tot7miljard Ecuendie voorhetbuitenlandse beleid van3,5tot6,3miljard
Ecu. Bij het laatstgenoemde onderdeel moet vooral worden gedacht aan
hulp aan Oost-Europa, de arme landen in Noord-Afrika en andere ontwikkelingslanden.
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Groterebijdragenrijkelidstaten
Met betrekking tot de ontvangsten van de EG acht de Commissie een
vergroting van het aandeel van de rijke EG-landen gewenst. Zij wil dat
bereiken door het maximum van de BTW-grondslag (de "derde bron" van
middelen) teverlagen van 1,4% tot 1%en meer middelen binnen te halen
uit de "vierde bron": directe bijdragen van de lidstaten op basis van het
bruto-nationaal produkt. Omdat in de armere lidstaten de consumptie
- die goeddeels bepalend isvoor de omvang van de BTW-grondslag - een
groter deel van het nationaal inkomen beslaat dan in de rijkere landen,
wordt op die manier de beoogde verschuiving bereikt. De derde en de
vierdebron leveren volgens debegroting voor 1992respectievelijk 54% en
23% van de totale EG-middelenop.Derest komt uit deeerste en de tweede bron: de douanerechten (18%) en de landbouwheffingen (4%). Deze
laatste bron zal de komende jaren minder middelen gaan opleveren vanwegedeeerdergenoemdehervorming vanhetlandbouwbeleid. Realisatie
van de plannen van de EG-Commissie zal onder meer betekenen dat Nederland, dat tot en met 1989meer geld van de EG ontving dan het daaraan afdroeg, in 1997zo'n tweemiljard gulden meer moet afdragen dan nu
eneengrotenetto-betaler wordt (vergelijk Gijsen en Haack, 1991).Hetziet
eroverigens nietnaar uitdat deCommissievoorstellen ongewijzigd zullen
worden aanvaard.
Naastverdieping,ookverbredingintegratie
Behalve een verdieping van de integratie van de 12EG-lidstaten, doet
zich ook een verbreding van de Europese samenwerking voor. Daarbij
valt tewijzen op de associatie-akkoorden dieeind 1991werden afgesloten
tussen de EG en Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije. Met andere Oosteuropeselanden werden eveneens stappen indezerichting gezet.
De belangrijkste gebeurtenis op dit terrein was echter het akkoord dat
de EG sloot met de EFTA-landen (Finland, Liechtenstein, Noorwegen,
Oostenrijk, IJsland,Zweden en Zwitserland), waardoor per 1 januari 1993
deEuropese EconomischeRuimte (EER)kanworden gerealiseerd. Belangrijke hindernissen bij de onderhandelingen waren de problemen rond de
visserij - die vooral voor IJsland en Noorwegen van groot belang is - en
het vrachtverkeer door de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen. Met de totstandkoming van de EERwordt verreweg de grootste vrijhandelszone ter
wereld gecreëerd: ze omvat bijna 380miljoen mensen met een gemiddeld
inkomen vanbijna 30.000gulden enbijna dehelft van de wereldhandel.
Hetzieter naar uit dat de EEReen tussenstap isop weg naar een volledig lidmaatschap van de EFTA-landen van de huidige EG. Oostenrijk,
Zweden,Zwitserland enFinland hebben aleen aanvraag tot toetreding in18

gediend, terwijl in Noorwegen de discussies over dit onderwerp volop
gaande zijn. Turkije, Malta en Cyprus willen eveneens toetreden tot de
EG.DiverseOosteuropese landen denken ook in deze richting,maar deze
uitbreiding zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd op zich laten
wachten. De toetreding van de (meeste) EFTA-landen zal deze eeuw wel
gestalte krijgen. De landbouw en het landbouwbeleid zullen ongetwijfeld
eenbelangrijk discussiepunt indeonderhandelingen zijn.
1.1.4 Landbouw enlandbouwbeleid indeEFTA-landen
Vanwege de noordelijke ligging en/of de topografische gesteldheid
(bergen)isde "natuurlijke concurrentiepositie"van de agrarischesector in
de EFTA-landen tamelijk zwak. Deze landen beschermen hun landbouw
in het algemeen dan ook minstens zosterk alsde Gemeenschap.Dit blijkt
uit de door de OECDberekende PSE's (Producer Subsidy Equivalent) die
detotalesteun aan deagrarischesector aangeven enduseen maatstaf vormen voor de mate van bescherming van deze sector.Voor de EG bedroeg
de aldus berekende steun voor de jaren 1987-1991 gemiddeld ongeveer
47%van deproduktiewaarde. Dievan Oostenrijk weekmet 50%hier nauwelijks van af, maar de gemiddelde PSE's van Zweden (56%) en vooral
die van Finland, Noorwegen en Zwitserland (respectievelijk 71%, 75%en
78%) waren aanmerkelijk hoger (OECD, 1992a). Hoewel met name in
Zweden en Zwitserland vooral ombudgettaire redenen pogingen worden
gedaan om het landbouwbeleid te hervormen, wijst het verloop van de
PSE'sindezelanden nietopeenverlagingvan het beschermingsniveau.
LandbouwsectorinEFTA-landen ietsbeterbeloond
Delandbouw in deEFTA-landen omvat dooreengenomen een ietskleiner deel van de beroepsbevolking dan de EG-12 (tabel 1.3). Hierbij moet
worden bedacht dat het EG-gemiddelde van circa 7% vrij sterk wordt
beïnvloed door de situatie in Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland,
waar het aandeel van de agrarische sector in de totale beroepsbevolking
varieert tussen 12%en 25%. Binnen de EFTA-landen liep dit aandeel uiteen van4% in Zweden tot 10%in Finland. Eenvergelijking van de aandelen in het nationaal inkomen met die in de beroepsbevolking wijst erop
dat de relatieve beloning van de agrarische sector in de EFTA-landen iets
hoger is dan in de EG. Dat zal mede een gevolg zijn van de hoge graad
van protectie.
Delandbouw indeEFTA-landen isinhetalgemeen vrijsterk verweven
met de zorg voor het landschap en, vooral in de Scandinavische landen,
met de bosbouw. Het bosareaal van de EG zou met de komst van de
EFTA-landen ruimschoots verdubbelen, terwijl de totaleoppervlakte cul19

tuurgrond metzo'n 10% zou toenemen,evenals de totale bevolking.
De consumenten in de EFTA-landen moeten gemiddeld ongeveer 60%
hogere prijzen voor voedings- en genotmiddelen betalen dan die in de
EG.Alleen deOostenrijkse voedselprijzen wijken nietveelaf van diein de
Gemeenschap 1).Behalve hetlandbouwprijsbeleid spelen ook hogere kosten van transport en distributie, alsmede het belasting- en accijnsbeleid
hierbijeenrol.
ToetredingEFTA-landenbrengtgeen marktevenwicht
DeEFTA-landen zijn netto-importeur van agrarischeprodukten, met in
1990eengezamenlijk invoersaldo van zo'n achtmiljard dollar. Deze situatie mag echter niet tot de conclusie leiden dat met de toetreding van de
EFTA-landen de onevenwichtigheden op de meest problematische EGmarkten zullen verminderen. Wellicht geldt zelfs het tegendeel: de EFTAlanden zijn al geruime tijd netto-exporteur van rundvlees en sinds kort
ook van graan. Voor zuivel zijn ze eveneens meer dan zelfvoorzienend,
ondanks de in Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zwitserland bestaande
quotaregelingen. Alleen voor suiker zal de eventuele uitbreiding van de
EG tot een kleiner exportoverschot leiden. Bij dit alles moet er rekening
meeworden gehouden dat,wanneer detoetreding tot de EGgepaard gaat
met een verlaging van de landbouwprijzen in de EFTA-landen, de produktie aldaar neerwaarts en de consumptie wellicht opwaarts wordt beïnvloed,zodat deoverschotten indezelanden kleiner worden.
Vanwege de natuurlijke handicaps en de relatief zwakke structuur van
de agrarische sector in de EFTA-landen - zo is in Finland bijna, en in
Noorwegen ruim de helft van de bedrijven kleiner dan 10 hectare - lijkt
deze bijtoetreding tot de EGniet te kunnen ontkomen aan een vrij sterke
sanering, althans wanneer geen compenserende maatregelen worden getroffen. Aannemelijk is dat de zwakkere gebieden in de EFTA-landen de
grootste problemen zullen ondervinden. Daarbij gaat het in Oostenrijk en
Zwitserland om de berggebieden en in de Scandinavische landen om de
noordelijke regio's.Wel zullen dezegebieden gebruik kunnen maken van
met name de EG-bergboerenregeling.Dezebiedt echter minder steun dan
de bestaande steunregelingen in de EFTA-landen en zal dus in het algemeen tekort schieten om de effecten van de prijsverlagingen en de verscherpte concurrentie te compenseren. Een inkrimping en herstructurering van deprimaire sectorzalook consequenties hebben voor de toeleverendeenverwerkende industrie.

1) ZieAgra-Europe(Bonn),13april1992.
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Tabel13 EnkelegegevensvandeEFTA-landenendeEG-12
Omschrijving

Eenheid

Totalebevolking

min. (1990)

5,0

4,2

7,6

8,6

6,7

Agrarischeberoepsbevolking in
% totaleberoepsbevolkingc)

% (1988)

9,8

6,4

8,1

3,8

5,7

6,6

7,4

Aandeelagrarische
sectorinnationaal
inkomenc)

% (1988)

5,5

3,0

3,1

2,7

3,2

3,4

3,0

min.ha (1989)

30,5

30,7

S3

41,2

4,0

124,7 223,0

mln.ha (1989)
mln.ha (1989)

2,6
23,2

1,0
8,3

35
3,2

3,4
28,0

2,0
1,1

14,8 133,6
63,9 54,4

Zelfvoorzieningsgraadvoor:
% (gem.87-89)
granen
suiker
groenten
rundvlees
schapevlees
varkensvlees
boter
overigezuivel

102
58
66
111
75
108
148
116

63
0
67
99
101
106
142
113

119
122
72
146
75
100
103
108

112
87
47
93
79
107
118
103

55
45
47
93
45
98
82
112

98 113
70 124
58 106
110 103
89 83
103 103
115 116
110 110

Totalelandoppervlakte
Oppervlaktecultuurgrond d)
Oppervlaktebos

(jaar)

Fin- Noor- Oosten- Zwe- Zwitser- EFTA EGland wegen rijk
den land
totaal 12
a)
b)
32,3 327,1

a)InclusiefIJsland,exclusiefLiechtenstein;b)ExclusiefvoormaligeDDR;c)Inclusiefbosbouwen
visserij;d)Inclusiefextensiefgrasland,exclusiefbos.
Bronnen:FAO-ProductionYearbook/FoodBalanceSheets,diversejaren.
OECD-AgriculturalPolicies,MarketsandTrade,MonitoringandOutlook1991,1991.

Hethogebeschermingsniveau, desterkeverwevenheid van landbouwen plattelandsbeleid, de hoge graad van zelfvoorziening, de natuurlijke
handicaps van de agrarische sector in deEFTA-landen,alsmede de verhevigde concurrentie waaraan dezebinnen de EGzalzijn blootgesteld, doen
vermoeden dat de toetreding van deze landen de binnen de EG-12 reeds
zichtbare tendens zal versterken om het landbouwpolitieke accent te verleggen van prijsondersteuning naar directe, eventueel regionaal gedifferentieerde toeslagen, met daarbij meer aandacht voor de ecologische
aspecten van deagrarische produktie.
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1.2 Delandbouwinde wereld
1.2.1 Produktieen voedselvoorziening
Volgens voorlopige gegevens van de FAO (1992b) heeft zich in 1991
voor het eerst in acht jaar een daling van de wereldlandbouwproduktie
voorgedaan en wel met ruim 1%.Een jaar eerder was er nog sprake van
een groei met ruim 2%.Vooral de graanproduktie ging in 1991vrij sterk
(met4à5%) omlaag,na derecordoogst van eenjaareerder.De belangrijksteredenwasdeterugval met20à30%van degraanoogst inde voormalige USSR-landen,veroorzaakt door zowel organisatorisch-structurele problemen als door droogte in enkele gebieden. Droogte speelde eveneens
een rolbij de ongeveer 10%kleinere graanoogst in de VS,waar overigens
ook het areaal werd ingekrompen. De rijstoogst is in 1991 nagenoeg op
peil gebleven. De vermindering van de graanoogst leidde tot een inkrimping van de voorraden in de rijke landen, behalve in de EG. Voor 1992
verwacht de FAO weer een toename van de wereldgraanproduktie met
enkele procenten.
Behalve de produktie van graan, ging ook die van onder meer wortelgewassen en melk omlaag (zie paragraaf 3.2).De daling van de melkproduktie met 2,5% kwam vooral voor rekening van de voormalige
Sovjet-Unie, waar zicheen teruggang van bijna 12%voordeed. Tegenover
deze dalingen stond eenproduktietoenamevooronder andere peulvruchten,fruit envoor enkele vleessoorten.
Voedselproduktie perhoofdomlaag

In samenhang met de daling van de wereldlandbouwproduktie is in
1991ook de voedselproduktie per hoofd afgenomen en wel met ongeveer
3%. In de ontwikkelde landen was de daling (circa 4%) groter dan in de
ontwikkelingslanden (circa1,5%).Eensterkedaling trad op inde voormalige Sovjet-Unie (10à 15%) en in Polen (5%).In de overige Oosteuropese
landen was min of meer sprake van een stabilisatie van de voedselproduktieper hoofd.
Binnen de groep ontwikkelingslanden deed de sterkste daling van de
voedselproduktie per hoofd zich voor in het Midden-Oosten, namelijk
van gemiddeld ruim 3%.Dit cijfer is beïnvloed door de dramatische terugval -volgens de FAOmet meer dan 30%-van de voedselproduktie in
Irak, vooral alsgevolg van de Golfoorlog. Opmerkelijk was de daling van
de voedselproduktie in China (-3%).Dit was de eerste noemenswaardige
teruggang in dit land sinds 1980;ze werd mede veroorzaakt door overstromingen. In andere landen in deze regio (de beide Korea's, Cambodja
en Laos) liep de voedselproduktie per hoofd eveneens duidelijk terug. In
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Zuid-Amerika en Afrika daalde de gemiddelde voedselproduktie per
hoofd in 1991 met 0,5 à 1%. In het noordelijk en het westelijk deel van
Afrika was in het algemeen sprake van vrijgoede oogsten, maar vooral in
zuidelijk Afrika werd de oogst nadelig beïnvloed door een, inmiddels al
meer dan tweejaar durende droogte. Zelfs de twee "graanschuren" in dat
gebied - Zimbabwe en Zuid-Afrika - moesten graan importeren (FAO,
1992a) en de omliggende landen hebben omvangrijke voedselhulp nodig.
Daarnaast waren er ernstige problemen met de voedselvoorziening in onder meer Soedan, Somalië en Ethiopië, voor een deel als gevolg van oorlogshandelingen.
Hongerprobleemindetoekomsternstiger?
Het algemene beeld van de wereldvoedselsituatie is er door deze ontwikkelingen niet beter op geworden. Volgens de FAO had eind 1990 ongeveer een half miljard mensen - bijna 10% van de wereldbevolking - te
weinig voedsel en was er in 24 voornamelijk Afrikaanse landen sprake
van voedseltekorten 1).Deze situatie doet zich voor ondanks dat de afgelopen decennia wereldwijd -met Afrika alsuitzondering - de voedselproduktie sneller is toegenomen dan de bevolking (Stolwijk, 1991). Het één
sluit het ander niet uit, aangezien het aantal ondervoeden minstens zo
sterk wordt beïnvloed door de verdeling van het voedsel en dus door de
verschillen in koopkracht, als door de totale omvang van de voedselproduktie.
De meeste recente studies bieden weinig hoop dat het wereldvoedselprobleem in de nabije toekomst minder nijpend zal worden. Integendeel,
de prognoses tenderen eerder naar meer somberheid (zie bijvoorbeeld
Meadows,1992en Brownet al.,1990).Daarvoor zijn enkeleconcrete factorenaantegeven.Stolwijk (1991:79)noemtonder meer de volgende:
- desterkeproduktiegroei van deafgelopen decennia heeft voor een deel
een niet-duurzaam karakter: er issprake van een steeds meer manifest
wordende uitputting van de grond, onder meer in de vorm van erosie
en verzilting;
- vooral in dichtbevolkte gebieden zijn er nauwelijks nog mogelijkheden
om land in cultuur tebrengen,onder meer vanwege verstedelijking én
omdat het in cultuur brengen van tropisch regenwoud en dergelijke
steeds minder aanvaardbaar wordt geacht. Daarnaast zullen door de
toenemende schaarste aan water demogelijkheden omland te irrigeren
kleiner worden;

1) AgraEurope(London),20december1991.

23

- er tekenen zich, anders dan in de jaren zestig, geen nieuwe technische
ontwikkelingen af, die op korte termijn een forse stijging van de opbrengsten per hectare opleveren.
Anderen zijn voor wat betreft het laatste punt hoopvoller gestemd en
hebben vooral hoge verwachtingen van de biotechnologie (zie bijvoorbeeld Hudson Institute, 1991,enPersley, 1990).Daarbij wordt onder meer
gedacht aan het ontwikkelen van droogte- en zoutbestendige gewassen.
De vraag blijft of dit optimisme gegrond is. Brown et al. (1990) wijzen
erop dat het huidigebiotechnologie-onderzoek hoofdzakelijk gericht is op
commercieel interessante toepassingen in de rijke landen, dat het genetisch veranderen van met name granen moeilijker blijkt te verlopen dan
werd verwacht en dat de landbouwkundige en economische omstandigheden in veel ontwikkelingslanden een succesvolle toepassing van dure
"high-tech"-rassen vaak in de weg staan. Tevens bestaat volgens Brown
c.s.de kansdat de moderne biotechnologie zal leiden toteen verdere vermindering van de biologische verscheidenheid ("genetische erosie"). Dat
kan op langere termijn de kwetsbaarheid van de voedselproduktie, die
door de huidige snelle vermindering van het aantal soorten toch al toeneemt,verder vergroten.
Klimaatsveranderingen
Eenelement dat tot dusver nietaan deorde isgekomen isde dreigende
klimaatsverandering als gevolg van het broeikaseffect. Dat vormde één
van debelangrijkste onderwerpen van discussieop deinjunijl.in Brazilië
gehouden grote VN-conferentie over milieu en ontwikkeling, waar enkele
principe-akkoorden werden bereikt gericht op een meer duurzame ontwikkeling. De gevolgen van het broeikaseffect zullen naar verwachting
pas in de loop van de volgende eeuw zichtbaar worden en zijn op dit moment nog zeer onzeker. Vrij algemeen wordt rekening gehouden met een
verschuiving van de klimaatzones in de richting van de polen (VROM,
1991). Daardoor kan, als gevolg van toenemende droogte, de landbouwproduktie in gebieden als Brazilië, Zuidoost-Azië en China, onder druk
komen testaan,terwijl degroeiomstandigheden inbijvoorbeeld Australië,
Canada en het noordelijk deel van Rusland zullen verbeteren. Per saldo
lijkt zo'n verschuiving het wereldvoedselprobleem eerder te verscherpen
dan te verminderen, nog afgezien van toenemende kansen op overstromingenbijeen stijging van de zeespiegel.
Hongertemidden van overvloed
Allesoverziende iserweinigreden voor optimisme ten aanzien van het
wereldvoedselprobleem, mede gezien het feit dat dit probleem in de rela24

tief gunstige omstandigheden van de afgelopen decennia niet kleiner is
geworden. Omdat de genoemde beperkingen en problemen zich in de
ontwikkelde landen - waar vooralsnog sprake is van overproduktie - in
(veel)mindere mate voordoen dan in deontwikkelingslanden, zou de paradox van "honger temidden van overvloed" de komende tijd wel eens
pregnanter kunnen worden dan inhet recente verleden. Verschillende auteurs benadrukken evenwel dat met een aangepast beleid deze sombere
vooruitzichten geen werkelijkheid behoeven te worden (Stolwijk, 1991;
Meadows, 1992 en CPB, 1992c). Belangrijke onderdelen van zo'n aangepastbeleid zijn:
- een vertraging van debevolkingsgroei;
- investeringen enonderzoek gericht opverhoging van de landbouwproduktie in de ontwikkelingslanden en in de landen van het voormalige
Oostblok,waarookbijdehuidigestand van detechnieknog aanzienlijkemogelijkheden voor produktieverhoging bestaan;
- verbetering vanhet functioneren van dewereldmarkten, waarbij vooral
wordt gedacht aan het terugdringen van de gesubsidieerde export van
de "westerse"landen;
- meer middelen inzetten voor het ontwikkelen en toepassen van duurzame landbouwsystemen.
Blijft de vraag of de mensheid -en dan vooral het rijke deel ervan -bereid zal zijn om de voor deze ingrijpende aanpassingen noodzakelijke inspanningen op te brengen en of ze tijdig en in voldoende mate soelaas
kunnen brengen. Ermoet danookrekeningmeeworden gehouden dat de
komende decennia meer voedselhulp nodig is om acute tekorten aan te
vullen dan inhetrecente verleden.
1.2.2 Agrarische handeleninternationaal overleg
Het isonwaarschijnlijk dat een toenemende fysieke voedselschaarste in
de arme landen zal leiden tot een grotere koopkrachtige vraag op de wereldmarkt. Daarom zullen de ontwikkelde landen vooralsnog door (moeten) gaan met hun op afremming van de agrarische produktiegroei
gerichte beleid. De jongste projecties van de OECD voor de komende jaren wijzen althans voor granen, suiker, rundvlees en pluimveevlees op
een toenemend exportoverschot in de OECD-landen.Voorzuivel en schapevlees wordt daarentegen een evenwichtiger situatie verwacht (OECD,
1992a).Paswanneer de produktie inbelangrijke produktiegebieden als de
VSen West-Europa zou dalen, bijvoorbeeld door de genoemde klimaatsveranderingen of door beleidswijzigingen, kunnen de prijzen op de wereldmarktstructureel gaan stijgen.
Eind 1991 deed zich hiervan al een klein voorproefje voor, in die zin
datdemede door droogte veroorzaakte dalingvan degraanoogsten inen25

kele exporterende landen (Zuid-Afrika, Australië en de VS) leidden tot
vrijsterk oplopende prijzen van graan en dan vooral van tarwe. Vanwege
het zeer lage niveau in het begin van het jaar en de vrij hoge prijzen van
begin 1990,waren degemiddelde wereldmarktprijzen voor graan in 1991
echter nog iets lager dan in het voorgaande jaar. Andere agrarische Produkten gaven in de tweede helft van 1991 eveneens een prijsherstel te
zien. Opmerkelijk was de prijsdaling van wol met meer dan 30%.Per saldo lagde gemiddelde wereldmarktprijs van alle agrarische produkten
- gemeten in dollars - in 1991zo'n 3% (OECD, 1992a) lager dan in 1990.
Dat betekent dat de agrarische prijzen drie jaar achtereen zijn gedaald,
waardoor ze het laagste punt in 16jaarbereikten. Grote voorraden en een
agressieve exportpolitiek van de rijke landen vormden volgens de OECD
hiervandebelangrijkste oorzaken.
Vrijsterkegroeiagrarischewereldhandel
De daling van de prijzen op de wereldmarkt ging gepaard met een vrij
sterke groei van het handelsvolume: de omvang van de agrarische wereldhandel nam in 1991toemetongeveer 5%.Datwasongeveer anderhalf
procentpunt meer dan in 1990 en ook een procentpunt meer dan de gemiddelde groei in de jaren tachtig (OECD, 1992a: 75). Vooral de sterke
vergroting van de invoerbehoefte van China en van de landen van de
voormalige Sovjet-Unie zorgden voor de forse volumegroei in 1991.Dat
betrof met name granen, waarvan de handel dan ook met een procent of
tien toenam. Ook de wereldhandel in bijvoorbeeld oliezaden en vlees gaf
eenuitbreiding tezien,maar dieinzuivelprodukten een inkrimping.
Het voorgaande houdt in dat de waarde van de agrarische wereldhandel (exclusief vis en bosbouwprodukten) in 1991met een paar procent is
toegenomen en uitkwam op ruim 330 miljard dollar. Dit bedrag komt
overeen met ongeveer 9,5%van degehelewereldexport, hetgeen ietsmeer
was dan in1990.
AandeelEGinwereldexportneemttoe
In 1990had de EG-12een aandeel van circa 13,5%in de wereldexport
van agrarische produkten en voedingsmiddelen (tabel 1.4). In de loop van
dejaren tachtigishetaandeel van deEGgeleidelijk toegenomen. Het aandeelvan deVSisdaarentegen vooralindeeerstehelft vandejaren tachtig
sterk gedaald, maar vertoont de laatste jaren weer enig herstel. Het aandeel van Oceania (voornamelijk Australië en Nieuw-Zeeland) is, afgezien
van wat schommelingen, min of meer gelijk gebleven, terwijl de overige
landen van West-Europa een groter deel van de wereldexport wist te verkrijgen.Hetgaat daarbij vooralom de EFTA-landen,dieevenalsdeEGte
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Tabel1.4 Aandelenin%indexvereldexportvanagrarischeprodukten(inclusiefbosbouwenvisserij)
Gebied/Land
Ontwikkeldelanden;totaal
waarvan:
Noord-Amerika(inclusiefVS)
waaronderVerenigdeStaten
EG-12(exclusiefintrahandel)
OverigWest-Europa
Oost-Europa(inclusief Sovjet-Unie)
Oceanië
Overigeontwikkelde landen
Ontwikkelingslanden;totaal
waarvan:
Afrika
LatijnsAmerika
NabijeenMidden-Oosten
VerreOosten
Overige

"1981"*) "1984"

"1987"

1989

1990

64,4

61,8

613

63,7

64,1

29,2
23,2
12,2
8,6
6,0
5,8
2,6

28,3
192
11,6
83
5,8
5,4
2,2

253
16,6
123
10,4
53
5,4
2,0

27,4
18J5
123
10,4
5,2
6,1
2,2

27,4
183
13,6
103
4,9
5,6
2,1

35,6

38,2

38,2

363

35,9

4,6
143
2,4
13,7
0,4

4,4
153
23
153
0,4

43
133
2,4
17,6
0,4

3,6
123
2,2
18,1
0,4

33
123
22
173
03

*)"1981"=gemiddelde1980,1981 en1982,enz.
Bronnen:Berekenduit:FAO-TradeYearbook,diversejaren.
CEG-DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap,diversejaren.

maken hebben met een agrarische produktie die sterker toeneemt dan de
interne vraag.Delanden inOost-Europa raakten een deel van hun marktaandeel kwijt.
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de agrarische export is in
de eerste helft van de jaren tachtig toegenomen - namelijk van circa35%
rond 1981 tot ongeveer 38%rond 1987- maar is sindsdien weer gedaald
tot 36%.Binnen degroep ontwikkelingslanden vertoonde het aandeel van
Afrika een dalende lijn, hetgeen te maken zal hebben met de eerder vermelde achterblijvende produktie. Ook de ontwikkelingslanden in LatijnsAmerika moeten het de laatste jaren stellen met een teruglopend
marktaandeel. Onder meer destagnatie van de agrarische export van Brazilië en de problemen rond de Cubaanse suikerexport als gevolg van de
ontwikkelingen in Oost-Europa, spelen hierbij een rol. Opmerkelijk is de
groei van hetmarktaandeel van deontwikkelingslanden inhet VerreOosten.Vrijwel allebelangrijke landen in dezeregioleverden daaraan een bijdrage.Zowisten Thailand,SingaporeenHongkong hun agrarische export
in de periode 1985-1990meer dan te verdubbelen. Bijde laatste twee landen gaat het waarschijnlijk voor een groot deel om re-export of doorvoer.
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Bij Hongkong denkt men dan aan doorvoer naar China. China zag zelf
kans om de agrarische export te vergroten van 8,2tot 13,6miljard dollar.
Ook India (+40%) en Indonesië (+75%)gaven in deze periode een belangrijke stijging vanhun agrarischeexport tezien.
Aandeelontwikkelingslanden invoedselimportstabiel
Voorwatbetreft deagrarische import (tabel 1.5) valtopdathet aandeel
van Japan in de loop van dejaren tachtig istoegenomen evenals,zijhet in
mindere mate,dat van de VSen van de EFTA-landen. Het importaandeel
van de EGblijft ongeveer stabiel,terwijl dat van de Oosteuropese landen
afneemt, mede alsgevolgvan deviezenproblemen.
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de agrarische import
schommelde in de jaren tachtig rond de 31%. Afrika, Latijns-Amerika en
het Midden-Oosten geven in dit opzicht een daling te zien. Gelet op de
ontwikkeling van de agrarische export van deze groepen landen, lijken
deviezenposities hierop meer van invloed te zijn geweest dan produktiegroei.Ookbij deimport groeidehetaandeel van de ontwikkelingslanden
Tabel1.5 Aandelenin%indewereldimportvanagrarischeprodukten(inclusiefbosbouwenvisserij)
Gebied/Land
Ontwikkeldelanden; totaal
waarvan:
Noord-Amerika (inclusief VS)
waaronder Verenigde Staten

EG-12(exclusief intrahandel)
Overig West-Europa
Oost-Europa (inclusief Sovjet Unie)
Oceanië
Overigeontwikkelde landen
waaronder Japan

Ontwikkelingslanden; totaal
waarvan:
Afrika
Latijns Amerika
Nabijeen Midden-Oosten
Verre Oosten
Overige ontwikkelingslanden
*)Alsintabel1.4.
Bron: Alstabel 1.4.
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"1981"*) "1984"

"1987"

1989

1990

67,1

67,6

70,7

69,0

69,4

13,5
113
21,9
5,8
12,7
1,0
12,2
1U

17,0
14£
193
5,3
12,0
1,0
12,5
21,4

17,6
15f)

163
13$
183
63
9,4
1,2

16,4
13,6

203
7,0
83
1,2

32,9
4,9
6,6
9,0
12,2
0,3

20,7

6,7
9,7
1,1
143

16,6

16,0

14JD

15$

152

32,4

293

31,0

30,6

4,5
5,5
9,9
123
03

3,6
4,7
7ß

3,6
4,7
7,2
153
03

3,4
4,7
7,1

13,4

03

15,1

03

in het Verre Oosten. De snelle economische groei in die landen gaat kennelijk gepaard met een sterketoename van zowel de export, als de import
van agrarische produkten.
Bijde interpretatie van deze gegevens moet bedacht worden dat toename van het aandeel van deéén,automatisch een afname voor de ander tot
gevolg heeft. Behalve verschillen in het verloop van produktie en intern
verbruik spelen ook monetaire ontwikkelingen -en dan vooral de dollarkoers-een rolbijdeveranderingen inmarktaandelen. Door eenhoge dollarkoers wordt de (agrarische) export van de VS bemoeilijkt. Daarnaast
zijn prijsontwikkelingen van invloed: zo hebben hoge graanprijzen een
opwaartseffect op hetexportaandeel vandeVSenhogewolprijzen op dat
vanAustralië en Nieuw-Zeeland.
VSgrootstenetto-exporteur,EGgrootstenetto-importeur
De VS is de belangrijkste exporteur van de agrarische produkten en
voedingsmiddelen, met in 1990 een exportwaarde van bijna 48 miljard
dollar (inclusief hout en visserijprodukten). Frankrijk kwam met 38 miljard dollar op de tweede plaats,gevolgd door Nederland (34miljard dollar)enCanada (29miljard dollar).
Men kan ook kijken naar het agrarische handelssaldo. Zonder rekening
te houden met hout en visserijprodukten blijven dan de VSmet een agrarisch handelssaldo van 12miljard dollar op deeerste plaats prijken; inclusief deze produkten isCanada de grootste netto-exporteur van agrarische
produkten. In het eerste geval komt Nederland qua agrarisch handelssaldoop de tweede plaats,vóór Frankrijk. Inhet tweede geval neemt Nederland de derde plaats in, na de VS en vóór Australië. Bij deze gegevens
moet er rekening meeworden gehouden dat de EG-landen een groot deel
van hun agrarische export tegen relatief hoge prijzen verkopen aan andere EG-landen, terwijl exporteurs als de VSen Canada hun produkten grotendeels moeten afzetten tegen de in het algemeen veel lagere wereldmarktprijzen.
De geleidelijke toename van het aandeel van de EG in de agrarische
wereldexport enerzijds en de stabilisatie van het aandeel in de import anderzijds, heeft tot dusver niet geleid tot een vermindering van het invoersaldo van de Gemeenschap. De EG is nog steeds de grootste nettoimporteur van agrarische produkten en voedingsmiddelen.
Gevolgen EG-beleidvoorderdelanden nieteenduidig
Er isechter wel een belangrijke verschuiving opgetreden, in diezin dat
het EG-handelssaldo van marktordeningsprodukten als graan, zuivel,
schapevlees enrundvlees geleidelijk isomgeslagen van een invoer- in een
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exportsaldo (Van Berkum, 1992). De (netto-)import van niet-marktordeningsprodukten -zoals groenten en fruit, tropische produkten en sommige veevoedergrondstoffen - is daarentegen voortdurend toegenomen. De
eerstgenoemde tendensisinhetalgemeen nadeligvoor deproducenten in
concurrerende landen, zoals de graantelers in de VS en de melkveehouders inNieuw-Zeeland. Daar staat tegenover dat andere producenten, zoals de Thaise tapiocatelers, baat hebben bij de toegenomen invoer van
veevoedergrondstoffen in de EG. Een andere groep die in beginsel voordelen ondervindt van het EG-landbouwbeleid en de daaruit resulterende
stijging van de zelfvoorziening, wordt gevormd door de consumenten in
importerende landen, waaronder veel ontwikkelingslanden. Zij kunnen
profiteren van de lagere wereldmarktprijzen, althans voorzover die aan
hen worden doorgegeven. Degevolgen van het EG-landbouwbeleid voor
derde landen zijn dus niet eenduidig (vergelijk Van Berkum, 1992).Deze
constatering neemt niet weg dat handelspolitiek gezien de nadelen van
het EG-landbouwbeleid voor de producenten in de VS,Australië, NieuwZeeland etc.hetmeest relevant zijn.
Protectienogsterk
De gang van zaken bij de lopende onderhandelingen over een verdere
liberalisatie van de wereldhandel - de zogenaamde Uruguay-ronde - kan
niet los worden gezien van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in de
agrarische wereldhandel. Vooral de VS,Australië en Nieuw-Zeeland zien
in deze onderhandelingen -dieplaatsvinden in het kader van de AlgemeneOvereenkomst voorTarievenenHandel (GATT)-een mogelijkheid om
hun marktaandeel (weer) te vergroten en de groei van het marktaandeel
van deEGeen halt toeteroepen. Het voornaamste bezwaar van deze landen is dat de uitbreiding van het EG-marktaandeel vooral is gerealiseerd
met behulp van (exportsubsidies. Deze opvatting vindt steun in de door
de OECD berekende mate van bescherming, uitgedrukt in de eerder genoemde PSE's.Deze PSE's bedroegen de afgelopen vijf jaar voor NieuwZeeland gemiddeld circa 7% van de produktiewaarde, voor Australië
bijna 15%,voor de VS32%en voor de EG 47% (OECD, 1992a). Volgens
deze maatstaf beschermt de EG zijn landbouw dus anderhalf maal zo
sterk alsde VS.Degrootste onderlinge verschillen in beschermingsniveau
tussen de EGen de VSdoen zich voor bijvoedergranen, oliezaden, runden schapevlees. Volgens de OECD is de mate van bescherming door de
EG de laatste jaren hoger dan in de eerste helft van de jaren tachtig. Dat
behoeft evenwel niet persé een gevolg tezijn van een sterker protectionistisch beleid, maar kan ook samenhangen met "autonome" ontwikkelingen
op de wereldmarkt of met het verloop van de dollarkoers. Een lagere dollarheeft rekenkundig een hogerePSEvoor deEGtot gevolg.
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GATT-topmanDunkelwilmindergesubsidieerdeexport
Detegengestelde belangen metbetrekking tot de marktaandelen en het
feit dat deexportsubsidies -metbehulpwaarvan de EGinterne evenwichtigheden afwentelt op de wereldmarkt - een wezenlijk onderdeel uitmaken van het systeem van ondersteuning van de agrarische inkomens,
vormen waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het gebrek aan resultaat in de GATT-onderhandelingen. Nadat eerdere pogingen geen overeenstemming opleverden, legde GATT-directeur-generaal Dunkel in december 1991een compromis-voorstel op tafel. Afgezien van een regeling
voor fytosanitaire en veterinaire normen waren de belangrijkste elementenop agrarisch gebied uitdit voorstel:
a) Markttoegang: allebestaande vormen van grensbescherming (zoals invoerquota, variabele heffingen etc.) worden omgezet in min of meer
vaste tarieven ("tarificatie"). Bijwijze van uitzondering kunnen sterke
fluctuaties in deinvoerprijzen worden afgezwakt door variaties van de
heffingen. De hoogte van de tarieven wordt in eerste instantie gebaseerd op het verschil tussen de interne prijs en de wereldmarktprijs in
dejaren 1986-1988.Vervolgens worden de tarieven in de periode19931999 met gemiddeld 36% verminderd. Voorts moet in 1993 voor elk
produkt vrije toegang worden verleend voor een hoeveelheid van 3%
van de interne consumptie, oplopend tot 5% in 1999.Wanneer één en
ander leidt tot ernstige marktverstoringen kan een vrijwaringsmaatregelworden toegepast;
b) Exportsteun: hetbudget voor exportsteun -in welke vorm dan ook gegeven -moet voor elke groep produkten in de periode 1993-1999 worden verminderd met 36% en de gesubsidieerde export moet qua
hoeveelheid worden verlaagd met 24%,in beide gevallen ten opzichte
van debasisperiode 1986-1990.Er mag geen exportsteun worden geïntroduceerd voor produkten waarvoor in de basisperiode ook geen
steunwerd gegeven;
c) Interne steun: de interne steun aan de agrarische sector moet in 1999
met 20%zijn verminderd ten opzichte van 1986-1988.Regelingen in de
sfeer van onderzoek, onderwijs, voorlichting, ziektebestrijding, voedselkwaliteit en infrastructurele werken zijn van deze vermindering uitgezonderd, die worden tot de "groene doos" gerekend. Voor sociaal
getinte inkomenssteun alsmede voor regelingen voor bedrijfsbeëindigingenonttrekking vangrond aan delandbouw geldt hetzelfde.
VoorstelDunkelnogalgecompliceerd
Deinterpretatie van de voorstellen van Dunkel,en daarmee het aangeven van de gevolgen ervan, isniet eenvoudig. Zo moet rekening worden
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gehouden met de sinds de basisperiode opgetreden veranderingen, zoals
de inkrimping van de melkquota en de verlaging van de graanprijzen in
de EG. Beide maatregelen hebben overigens nog niet geleid tot een verlaging van deberekende steun volgensdePSE-formule (OECD,1992a).
Eenvolgend probleem isdatdeonderlinge samenhang van de verschillende elementen uit het voorstel niet altijd duidelijk is. Zo heeft een vermindering van de grensbescherming met 36% in combinatie met een
inkrimping van het exportvolume met 24% voor de EG in het algemeen
een aanzienlijk grotere vermindering van de totale exportsteun tot gevolg
dan de door Dunkel voorgestelde 36%.De totale exportsteun kan immers
ongeveer gelijk gesteld worden aan het produkt van het verschil tussen
EG-prijs en wereldmarktprijs (= de grensbescherming) enerzijds, en het
exportvolume anderzijds. Evenzo heeft de voorgestelde verlaging van de
grensbescherming, samen met de produktieverlaging die voortvloeit uit
de exportvermindering en de verplichte invoerverruiming, op de totale
berekende interne steun een aanzienlijk groter effect dan 20%.Dat laatste
houdt in dat vormen van steun die niet gepaard gaan met afscherming
aan de buitengrens -en dan moet vooral gedacht worden aan directe toeslagen-cijfermatig gezien uitgebreid kunnen worden.
Hogerewereldmarktprijzen bijrealisatievoorstelDunkel
Ondanks dehiervoor aangegeven moeilijkheden iseen aantal gevolgen
van de voorstellen wel aan te geven. Een eerste punt is dat de verplichte
vrije invoer tot extra administratie zal leiden. Elk jaar moeten immers
voor een groot aantal produkten quota worden vastgesteld en vermoedelijk ook worden toegedeeld aan exporterende landen. Om ernstige marktverstoringen te vermijden zal de invoerverplichting in de EG gepaard
moeten gaan met een vermindering van de eigen produktie. Hetzelfde
geldt voor devermindering van degesubsidieerde uitvoer.
Voor zuivel laat zich bijvoorbeeld uitrekenen dat in 1999 ten opzichte
van 1990een produktievermindering met 7 à 8 miljoen ton noodzakelijk
is. Afhankelijk van de wijze waarop binnen de EG deze "pijn wordt verdeeld" zou de Nederlandse zuivelindustrie, die sterk gericht isop export
naar derde landen, hierdoor wel eens relatief zwaar getroffen kunnen
worden.
Voor granen, waarvoor dejaarlijkse export van de EGin de basisperioderond de30miljoen ton lagendeinterne consumptie eenkleine 140miljoen ton bedraagt, ligt de noodzakelijke produktievermindering in 1999
ergens tussen 10 en 15 miljoen ton (6 à 9% van de huidige produktie).
Vanwege de invoer van suiker uit ACP-landen,isde verplichte invoerverruiming voor dit produkt niet van betekenis, zodat volstaan kan worden
met een produktievermindering met een procent of vijf teneinde de in32

krimping van de gesubsidieerde export op te vangen 1).Weliswaar worden deze subsidies in de EGbetaald door de bietentelers, maar dat maakt
volgensdeDunkel-voorstellen geen verschil.
Door de vermindering van de gesubsidieerde export en de verruiming
van de invoer, zullen de wereldmarktprijzen waarschijnlijk aantrekken,
althansop korte termijn. Volgensberekeningen van Roningen (1992)is dit
effect echter zeer beperkt: voor vlees,eieren en oliezaden ongeveer 3%en
voorzuivel circa 8%.Degraanprijzen zouden volgens deze auteur nauwelijks veranderen bij realisatie van de Dunkel-voorstellen. Op langere termijn zal, door technische ontwikkelingen en door een uitbreiding van de
produktie in de landen meteenlagebescherming,deneerwaartse tendens
in de wereldmarktprijzen zich waarschijnlijk hervatten. Aannemelijk is
dat de voorgestelde tarificatie in beginsel een dempend effect heeft op de
prijsfluctuaties op de wereldmarkt, maar dat deze binnen de Gemeenschap juist sterker zullen worden. Vooral voor produkten met sterk
schommelende wereldmarktprijzen, zoals suiker, kan dit duidelijk merkbaarzijn,afgezien van detoepassing van eventuele vrijwaringsclausules.
Agrarisch inkomen inEGomlaag
Deeffecten van de Dunkel-voorstellen voor de agrarische inkomens in
de EG zijn zonder uitvoerige studie moeilijk aan te geven. De verlaging
van debescherming aan debuitengrens met36%heeft in theorieeen prijsdaling van 15 à 20% voor de beschermde produkten tot gevolg. In de
praktijk kan heteffect kleiner uitvallen omdat debescherming aan de buitengrens lang niet altijd bepalend isvoorhet interneprijsniveau en omdat
de wereldmarktprijzen omhoog zullen gaan. Een stijging daarvan heeft in
principe hetzelfde effect op de mate van bescherming als een verlaging
van het interne prijspeil. Verder iseen deel van de beoogde steunvermindering inmiddels gerealiseerd. Aan de andere kant kunnen de voorgestelde exportvermindering en de invoerverruiming een extra prijsdrukkend
effect hebben, zeker wanneer de interne produktieomvang door directe
volumemaatregelen onvoldoende wordt teruggebracht. Almet allijkt een
gemiddelde daling van de prijzen van zware marktordeningsprodukten
in de orde van 10%een reële schatting. Zonder aanpassingen en zonder
compensaties zou de toegevoegde waarde van de betrokken sectoren
ruwweg meteentweemaal zohoogpercentage dalen.
Duidelijk isdat deinkomenseffecten van devoorstellen voor de diverse
groepen agrariërs sterk uiteen zullen lopen. De pootaardappeltelers zul-

1) AgraEurope(London),24januari1992.
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len,naar het zich laat aanzien, heel wat minder nadelen ondervinden -of
misschien zelfs wel voordelen dankzij een verruiming van de exportmogelijkheden - dan bijvoorbeeld de melkveehouders of de suikerbietentelers. Voor de agrarische producenten in de Verenigde Staten zullen de
inkomensgevolgen vermoedelijk beperkter zijn dan voor die in de EG.De
mate vanbescherming isin de VSkleiner enhet accent ligtmeer op directe toeslagen. Modelmatige berekeningen van Guyomard en Mahé (1991)
over de gevolgen van het Amerikaanse GATT-voorstel van 1989 leiden
dan ook tot de conclusie dat daardoor, zonder compensatie,het agrarisch
inkomen in de EGzou dalen met ruim een kwart, terwijl de teruggang in
de VSbeperkt zou blijven tot 5à 10%.Bovendien isde steun aan de Amerikaanse landbouw de afgelopen jaren al substantieel verminderd ten opzichte van de periode 1986-1988. In sommige publikaties wordt zelfs
berekend dat degemiddelde Amerikaanseboererbijaanvaarding van het
Dunkel-voorstel iets op vooruit zou gaan (Roningen, 1992, en USDA,
1992a).
Meerenmindermarktverstoring
Een belangrijk punt van discussie was of de voorstellen van Dunkel
ruimtebieden voor de toeslagen per hectareen per dier, waartoe de EGin
het kader van de hervorming van het landbouwbeleid heeft besloten (zie
paragraaf 1.3.5). Volgens de voorstellen horen alle toeslagen die gekoppeld zijn aan produktiehoeveelheden of aantallen hectares of dieren, niet
in dezogenaamde "groene doos"en zijn zij dus onderworpen aan de verplichte vermindering met 20%. Inmiddels lijken de betrokken handelspartners het erover eens te zijn geworden dat toeslagen, zoals hierboven
vermeld, aanvaardbaar zijn. Dit geldt dan waarschijnlijk ook voor de in
deVStoegepasteprijstoeslagen ("deficiency payments").
Het tegen deze vormen van steun aangevoerde bezwaar is dat ze de
markt verstoren. Op zichzelf is die stelling juist, maar er valt wel enige
nuancering op aan te brengen. Het minst marktverstorend zijn waarschijnlijk persoonsgebonden toeslagen: daardoor komen of blijven er wel
meer boeren, maar in beginsel niet meer produktie. Op de tweede plaats
komen de hectaretoeslagen, aangezien daarmee de intensiteit van het
grondgebruik niet wordt gestimuleerd en de totale hoeveelheid cultuurgrond slechts weinig kan toenemen. Zoals de ervaringen met de EG-schapenregeling hebben geleerd kunnen premies per dier een aanzienlijke
uitbreiding van de produktie tot gevolg hebben. Dat geldt nog sterker
voor prijstoeslagen die immers ook de toename van het aantal kilogrammen per hectare en per dier stimuleren. Voor de prijssteun zoals de EG
die geeft geldt dit ook. Daar komt echter bij dat door deze laatste vorm
van steun ook de afzet nadelig wordt beïnvloed omdat de prijzen voor de
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consument omhoog gaan. Prijssteun is daarom uit het oogpunt van
marktverstoring demeestnadeligevorm van steunverlening.
Voorwaardensteunverleningmedebepalendvoormarktverstoring
Evenwel is niet alleen de vorm van de steun bepalend voor de mate
van marktverstoring, maar ook de omvang waarin, en de voorwaarden
waaronder deze wordt verleend. Aan de toekenning van de Amerikaanse
deficiency payments was tot dusver in deregel devoorwaarde verbonden
dat de ontvanger een deel van zijn grond braak legt,waardoor het marktverstorend effect wordt beperkt. Roningen en Dixit (1991) rekenen zelfs
uit dat het Amerikaanse beleid voor tarwe per saldo een positief effect
heeft voor de wereldmarktprijzen, inweerwil van dePSEvan circa 15%in
1989-'90. In het algemeen geldt dat naarmate de vorm van de steun de
produktie sterker stimuleert, de voorwaarden in de sfeer van produktiebeperking strenger moeten zijn om de potentiële marktverstoring tegen te
gaan. In de praktijk doen zich daarbij echter vaak uitvoerings- en/of verdringingsproblemen voor, zodat een verschuiving naar een minder
marktverstorende vorm van steunverlening veelal de voorkeur verdient
boven strakke vormen van produktiebeperking. Men kan overigens de
vraag stellen of deze "groene doos"-discussie beperkt moet blijven tot het
markt- en prijsbeleid. Andere onderdelen van het landbouwbeleid, zoals
investeringsstimulerende maatregelen, kunnen immers eveneens marktverstorende effecten hebben (zieDeHoogh,1991).
Handelsoverlegookvanbetekenisvoormilieu
Het afgelopen jaar bemoeiden ook demilieu- en consumentenorganisatieszichnadrukkelijker dan voorheen met de GATT-discussies.De consumentenorganisaties zijn in het algemeen goed te spreken over een mogelijke daling van de voedselprijzen als gevolg van een GATT-akkoord.
Ze vrezen echter aan de andere kant een afzwakking van allerlei voorschriften op het gebied van de voedselkwaliteit, onder meer in de EG. Zo
is het bijvoorbeeld de vraag of het EG-verbod op het gebruik van groeihormonen bijdevleesproduktie optermijn gehandhaafd kan worden.
Milieu-organisaties zijn ongerust over de mogelijkheid dat liberalisatie
van de wereldhandel in agrarische produkten per saldo nadelig zal zijn
voor het milieu.Deredenen voor dezebezorgdheid zijn vooral dat liberalisatie de mogelijkheden voor het treffen van eenzijdige milieumaatregelen beperkt, dat er een uitbreiding en intensivering zal plaatsvinden van
de agrarische produktie waar dat ecologisch niet verantwoord is,en dat
juist leegloop zal optreden in gebieden waar handhaving van de agrarischeproduktie vangroot belang is.DeGATT-organisatie zelf heeft zich in
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deze discussie gemengd met een rapport waarin wordt betoogd dat vrijhandel niet nadelig behoeft te zijn voor het milieu, onder andere omdat
door meer economische groei meer middelen beschikbaar zouden komen
voor milieumaatregelen (GATT,1992).Ineen rapport van de Sociaal-Economische Raad wordt eveneens op mogelijke positieve gevolgen van handelsliberalisatie voor het milieu gewezen, vooral omdat wereldwijd
gezien produktiefactoren doelmatiger worden ingezet (SER,1991).Terwille van duurzaamheid op langere termijn zouden volgens de SERdan wel
de milieukosten in de produktiekosten moeten zijn opgenomen, maar in
de praktijk wordt aan die voorwaarde (nog) maar zelden voldaan. Een
voordeel van liberalisatie van de agrarische wereldhandel uit milieu-oogpunt kan zijn dat als gevolg van prijsverlagingen enige extensivering
plaatsvindt inbepaalde,intensief producerende landbouwgebieden, zoals
hetnoordelijk deelvan deEG.
EGnietakkoordmetvoorstelDunkel
Gezien dehiervoor geschetste gevolgen van de Dunkel-voorstellen waren de reacties voor een groot deel voorspelbaar. Vooral onder druk van
Frankrijk heeft de EG een belangrijk deel van de voorstellen afgewezen.
Een algemeen bezwaar is de verzwakking van de communautaire preferentie -één van de uitgangspunten van het EG-landbouwbeleid -door de
relatief sterke vermindering van debescherming aan de buitengrens. Andere redenen van Europees ongenoegen zijn de volumevermindering van
deexporten de verhoudingsgewijs sterke vermindering van de exportrestituties en het ontbreken van de mogelijkheid tot herschikking ("rebalancing") van de steun. Daardoor zouden produkten, die tot dusver vrij
kunnen worden ingevoerd, aan een heffing kunnen worden onderworpen. De landbouworganisaties in de EG wijzen belangrijke onderdelen
van de voorstellen eveneens af.
Anderelanden met eensterkebescherming van deeigen landbouw,zoals Japan en de EFTA-landen, maar ook Canada, hadden eveneens nogal
wat bezwaren tegen de voorstellen. Eén van hun bezwaren is dat de
voortzetting vanbestaande quotaregelingen moeilijk kan worden. Australië en Nieuw-Zeeland, en in belangrijke mate ook de Amerikaanse overheid, konden daarentegen met de voorstellen akkoord gaan. Dit in
tegenstelling tot sommige Amerikaanse landbouworganisaties, die de effecten van de voorstellen somberder inschatten dan hun overheid.
Geen GATT-akkoord
Of er binnen afzienbare tijd een GATT-akkoord, met een landbouwparagraaf, tot stand zal komen is moeilijk te zeggen. Niet onmogelijk is dat
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pasna deinnovember tehouden presidentsverkiezingen inde VSknopen
worden doorgehakt. Wat de inhoud van een eventueel akkoord betreft is
aannemelijk dat het vooral voor wat betreft de exportvermindering minder ver zal gaan dan is voorgesteld. Wanneer er geen GATT-akkoord
komt, zijn vooral landen als Australië en Nieuw-Zeeland de dupe en zullen de ruzies tussen de EGende VSinzake de agrarische handel zich van
tijd tot tijd blijven herhalen. Geen van beide partijen heeft belang bij een
echtehandelsoorlog,hetgeen overigens geen garantie isdat zo'n oorlog er
niet komt. Naarmate de Europese samenwerking zich intensiveert en verbreedt, wordt de (handels)politieke positie van de EG tegenover de VS
waarschijnlijk sterker (vergelijk Greenaway, 1991,alsmede Ritson en Harvey, 1991).Dit geldt temeer wanneer de Oosteuropese landen bijdeze integratieworden betrokken.
De afgelopen maanden dreigde vooral het conflict rond het EG-oliezadenbeleid uit de hand te lopen. De vroegere EG-regeling, waarvan verwerkingstoeslagen een essentieel onderdeel vormden, was op instigatie
van de VSal eerder afgewezen door een GATT-panel, maar ook de nieuwe versiemet hectaretoeslagen voor deproducent was voor deGATTniet
aanvaardbaar. De VShebben inmiddels een "vergeldingsmaatregel" achter de hand, voorhetgeval de EGhetnieuwe oliezadenbeleid daadwerkelijk gaat toepassen. De vergelding zal inhouden dat de VS strafheffingen
leggen op een invoerpakket ter grootte van één miljard dollar van uit de
EGafkomstige voedingsmiddelen. Voor deproblemen rond deinvoer van
Amerikaanse maisgluten, die regelmatig vermengd zijn met maiskiemschroot en op grond daarvan werden onderworpen aan de normale EGinvoerheffing, werd welovereenstemmingbereikt.Ook werd inhet najaar
van 1991een oplossinggevonden voor hetconflict inzakedeEG-eisen aan
Amerikaanse slachthuizen.
OngunstigeinkomensontwikkelingAmerikaanselandbouw
De recente inkomensontwikkeling van de Amerikaanse landbouw lijkt
geen argumenten op televeren voor eensterkevermindering van de overheidsbescherming. In 1991 daalde het inkomen (exclusief niet-agrarische
inkomsten) van de gemiddelde Amerikaanse boer met 15 à 20%, terwijl
voor 1992 een verdere neergang wordt verwacht (USDA, 1992b). Naast
oplopende prijzen voor produktiemiddelen speelden vooral de lagere
prijzen voor dierlijke produkten bijdeinkomensteruggangin 1991 eenrol.
De prijs van rundvee was ongeveer 4%lager en die van melk zelfs ruim
10%. De prijzen van de plantaardige produkten bleven dooreengenomen
vrijwel gelijk. Anders dan in deEGneemt de Amerikaanse melkproduktie
de laatste jaren iets toe: tussen 1986 en 1991 met ruim 4%.De eventuele
toelating van het melkstimulerend hormoon BSTzou een verdere toena37

me tot gevolg hebben. Wanneer de EG BSTblijft verbieden zou dit volgens een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw aan de
VS"de kans bieden voor een meer agressieve benadering van de internationalezuivelmarkt" (BlayneyenFallert,1991:vi).
De forse stijging van de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de
VS-van 6,5miljard dollar in 1990totruim 10miljard dollar in 1991- heeft
kennelijk de gesignaleerde inkomensdaling niet kunnen voorkomen. Zowel het één alshet ander heeft waarschijnlijk vooral te maken met lagere
wereldmarktprijzen. Overigens was het genoemde bedrag van 10 miljard
dollar ietskleiner dan dat in 1989en aanzienlijk kleiner dan in devier jaar
daarvoor. In 1990waren de kosten van het Amerikaanse markt- en prijsbeleid dus uitzonderlijk laag.Binnen het VS-landbouwbeleid lijkt zich de
laatste tijd een verschuiving voor te doen in de richting van meer exportsteun. Zo werden aanzienlijke hoeveelheden Amerikaans graan met behulp van hoge subsidiebedragen geëxporteerd naar China, Jemen en
Koeweit. Dat was vooral nadelig voor de Australiërs, die een deel van
hun traditionele afzetmarkt verloren zagen gaan. Het recente, mede op
aandringen van de grote handelshuizen genomen, besluit van de Amerikaanse overheid om in 1992 de verplichte braaklegging voor tarwe af te
schaffen, wijst eveneens op een meer agressieve benadering van de wereldmarkt.
1.3 Delandbouw in deEuropese Gemeenschap
1.3.1 Inleiding
Indezeparagraaf worden debelangrijkste ontwikkelingen rond deEGlandbouw en het EG-landbouwbeleid besproken. Begonnen wordt met
het verloop van deproduktie en de agrarische inkomens in het afgelopen
jaar, waarna wordt ingegaan op deontwikkeling van het budget voor het
landbouwbeleid. Daarna wordt aandacht besteed aan de laatste prijsvoorstellen en -besluiten en de aanverwante maatregelen. Vervolgens komen
de plannen en besluiten inzake een ingrijpende hervorming van het
markt- en prijsbeleid aan de orde.Deparagraaf wordt afgesloten met enige informatie over het socio-structureel beleid en het Europese milieubeleid. Daarbij worden ook de belangrijkste socio-structurele onderdelen
van dehervormingsplannen en-besluiten besproken.
1.3.2 Produktie,prijzen en inkomen
In 1991is het volume van de landbouwproduktie in de EG-12 volgens
ramingen van Eurostat (1992) gedaald, zij het in zeer beperkte mate
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Tabel1.6 Produktievolumevandelandbouw,ruüvoetenagrarischinkomenindeEG
Volumebrutoproduktiea)

Ruilvoetb)

Reëelagrar.
inkomeniper
gezinsarbeidskrachta) i

Gezinsink •pergezinsarbeidskracht
x1000Ecuc)

1990
(v)

1991
(r)

1990
(v)

1991
(r)

1990
(v)

1991
(r)

1989/90 1990/91
(v)

België
Denemarken
BR-Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Ver.Koninkrijk

-2,9
3,9
-0,2
-9,2
3,5
2,3
7^
-3,3
-0,9
4,9
8,2
23

3,0
-1,0
-23
6,4
-1,1
-2,9
03
3,5
-10,1
1,0
-2,4

U

-1,3
-1,5
-4,9
1,3
-0,2
1,4
-103
0,1
-1,7
-1,4
-13
-4,0

-03
-0,9
-1,9
-3,6
-2,6
-33
-M
1,7
-9,6
2,7
-7,0
-53

-14,1
-9,4
-18,7
-10,4
7J8
4,9
-2,0
-15,2
-103
-2,7
5,0
-5,7

-53
-42,4
-22,4
5,7
-0,1
-163
-10,4
22,0
-243
33
-24,4
-9,9

27,1
153
13,0
5,2
63
13,6
93
8,2
213
31,7
2,9
163

22,1
5,9
n.n.b.
5,7
n.n.b.
14,2
83
83
16,9
n.n.b.
n.n.b.
143

EG-12

0,9

-0,1

-03

-1,4

-4,4

-4,6

9,4

92

Land

a)In% tenopzichtevanvoorgaandjaar; b)Verhoudingopbrengstprijzen enprijzenaangekochte
produktiemiddelen, in % tenopzichtevanvoorgaandjaar; c)bedrijven EG-landbouwboekhoudnet;deondergrensvandeopgenomenbedrijvenverschiltvanland totland.
Bronnen:Eurostat,AgriculturalIncome1991,1992.
EG-Commissie,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap. Verslag1991,1992.

(-0,1%/ tabel 1.6). Dat was de eerste produktiedaling na 1984,het jaar van
de invoering van de melkquotering. De produktiegroei over de afgelopen
vijfjaar kwam daarmee op 0,8%perjaar enover de afgelopen tienjaar op
1,4%. Beide percentages liggen duidelijk beneden de produktiegroei van
ruim 2%perjaarindejaren zeventig.
De volumevermindering in 1991was het resultaat van een inkrimping
van deplantaardige produktie met 0,8%eneen groei van de dierlijke produktie met 0,5%.Binnen degroepplantaardige produkten was sprake van
grote verschillen;een forse teruggang deed zichvoor bijde produktie van
suikerbieten (-7%), fruit (-15%)en wijn (-16%).Voor suikerbieten hing de
dalinghoofdzakelijk samen meteeninkrimpingvan het areaal (-5%),voor
het overige speelden weersinvloeden een rol. Dat laatste was ook het geval bij de bijna 70%grotere olijfolieproduktie, die sterke schommelingen
te zien geeft. Opmerkelijk was de stijging met 7% van de produktie van
graan, waarvan het areaal ongeveer gelijk bleef.Vooral met het oogop de
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effectiviteit van het zogenaamde stabilisatorenbeleid, dat in dejaren 19881990 ogenschijnlijk succesvol was, geeft dit te denken. De groei van de
dierlijke produktie kwam voor rekening van de diverse vleessoorten; de
melkproduktie verminderde met2%.
De verschillen in produktiegroei tussen de lidstaten waren opnieuw
vrij groot: van -10% in Luxemburg tot +6,5% in Griekenland (tabel 1.6).
Het volume van de aangekochte goederen en diensten nam in 1991 gemiddeld met ongeveer 0,5% toe,hetgeen in combinatie met de stagnatie
van deproduktie wijst opeenongunstige produktiviteitsontwikkeling.
Opbrengstprijzen in1991 ietsomhoog
Deopbrengstprijzen van landbouwprodukten indeEG,diein 1990met
0,3%waren gestegen,gingen in 1991naar schattingmet ruim 1%omhoog.
De meeste plantaardige produkten werden duurder door de wat kleinere
oogsten en de gemiddelde prijs van deze produkten verbeterde met 4 à
4,5%.Deprijzen van dierlijke produkten daarentegen daalden dooreengenomen metongeveer 2%.Alleen varkens-en pluimveevlees werden duurder. Opvallend was de daling van demelkprijs metbijna 2%;de vermelde
vermindering van de produktie was kennelijk (nog) onvoldoende om de
teruggang van devraagop te vangen.
Wanneer men rekening houdt met de inflatie blijkt dat de reële opbrengstprijzen van landbouwprodukten in 1991 daalden met ruim 4%.
Datwasietsmeer dan degemiddelde teruggang indejaren tachtig.Sinds
Tabel 1.7 Indexcijfers reële ontwikkeling van deprijzenvan landbouwprodukten in de EG-12
(1985=100,gedefleerdmetprijsindexbrutobinnenlandsprodukt)
1980

1986

1987

1988

1989

1990

1991
(r)

Granen
Suikerbieten
Versegroenten
Melk
Runderen
Varkens
Eieren

124
123
101
108
114
114
127

97
95
92
100
93
89
89

92
98
98
98
91
78
94

85
95
97
100
93
74
78

81
92
96
102
95
87
83

75
87
101
94
83
79
79

71
87
101
88
74
76
74

Totaalplantaardigeproduktie
Totaaldierlijkeproduktie
Totaalgeneraal

114
113
113

97
94
96

94
91
93

92
90
91

93
94
93

93
85
89

91
79
85

Produkt

Bron: CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap(diversejaren).
Eurostat,AgriculturalIncome1991,1992.

40

1980zijn de reële opbrengstprijzen in de EGgemiddeld met ongeveer een
kwart gedaald (tabel 1.7). Vooral granen en pluimveevlees werden aanmerkelijk goedkoper, namelijk ruim 40%. Daarentegen waren verse
groenten, maar ook andere tuinbouwprodukten zoals fruit en bloemen,
redelijk prijshoudend. Dat geldt in wat mindere mate ook voor de beide
quotumprodukten: melken suikerbieten.
Produktiemiddelenduurdereninkomen omlaag
Denominale stijging van de opbrengstprijzen in 1991werd overtroffen
door die van de prijzen van aangekochte produktiemiddelen. Deze werden gemiddeld ongeveer 2,5% duurder. Behalve veevoer, waarvan de
prijs gelijk bleef, gingen alle produktiemiddelen in prijs omhoog. De
meeste met 4 à 5%, waarin de algemene inflatie zichtbaar wordt. Door
deze ontwikkeling is de verhouding tussen de opbrengstprijzen en de
prijzen van produktiemiddelen (de zogenaamde ruilvoet) met ongeveer
1,5% verslechterd (tabel 1.6). Alleen inItaliëenNederland deed zichin dit
opzicht een verbetering voor. Voor wat betreft Nederland was dit vooral
een kwestie van hogere prijzen voor tuinbouwprodukten en lagere veevoederprijzen, alsmede van de relatief grote betekenis van deze Produkten,c.q.produktiemiddelen inhettotaal.
De ongunstige ontwikkeling van zowel de produkriviteit als van de
ruilvoet leidde in combinatie met 6à 7%hogere subsidies (vooral allerlei
toeslagen) en bijna 2%hogere afschrijvingen tot een vrijwel gelijk blijvende netto toegevoegde waarde. De betaalde rente en de betaalde arbeidskosten stegen met respectievelijk 3% en 4%. Het door Eurostat
gehanteerde inflatiepercentage kwam uitopbijna zesenhetaantalgezinsarbeidskrachten verminderde met ruim 3,5%.Eén en ander leidde tot een
teruggang van het reële agrarisch inkomen per gezinsarbeidskracht met
ruim 4,5%, hetgeen iets meer was dan in 1990(tabel 1.6). Ondanks de daling met 9%in tweejaar was het reële inkomen van de gemiddelde Europeseboer in 1991hogerdan in 1988.Eenzeer sterkeinkomensdaling deed
zich in 1991-voor het tweede achtereenvolgende jaar -voor in Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek en Luxemburg. Een sterke stijging trad op
in Italië en een minder sterke in Griekenland. Vooral dankzij de gunstige
gang van zaken in de tuinbouw was Nederland het enige noordelijke EGland, waar de agrarische inkomens erop vooruit gingen. De Nederlandse
voorsprong op dit punt is daardoor verder toegenomen. In 1989/90 was
het gemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf inNederland volgens gegevens
van het EG-boekhoudnet 3,4 maal zo hoog als het EG-gemiddelde (tabel 1.6, laatste kolommen). De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in
de omvang van de bedrijven. Voor een juiste beoordeling moet er onder
meer rekening mee worden gehouden dat de verschillende landen een
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uiteenlopendeondergrens voorhunboekhoudbedrijven toepassen en dat
insommigelanden (zoalsDuitsland enFrankrijk) deagrariërs aanzienlijk
meerneveninkomstenhebbendanhunNederlandsecollega's.
1.3.3 Landbouwuitgaven
Nadat deuitgavenvoorhetEG-markt-enprijsbeleid in1989warengedaaldenin1990ietswarentoegenomen,zijnzevolgensvoorlopigegegevens in 1991weersterk gestegen (tabel 1.8).Ondanks de groei met ruim
20%bleven dezeuitgaven beneden hetzogenaamde landbouwrichtsnoer
ennamhunaandeelinhettotaleEG-budgetverderaf.Datlaatsteisechter
vooral te danken aan de sterke groei van andere uitgavencategorieën.
Geletopde uitbreidingen verdiepingvande Europeseintegratie (paraTabel1.8 EnkelegegevensaoerhetEG-budget(inmiljardenECU) *)
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992
(v)
(p)

TotaleEG-budget
34,86 35,47 41,12 40,92 4 4 3 55,00 61,50
Idem,in%BIPEG-12
1,02
0,94
0,95
1,09
0,99
0,93
1,14
UitgavenLandbouwfonds,
0,77
0,91
(afdelingOriëntatie)
1,35
2,01
2,64
1,14
132
Uitgaven Landbouwfonds
(afdelingGarantie)
22,14 22,97 27,69 25,87 26,45 32,40 34,00
Idem,mutatiein% t.o.v.
voorgaandjaar
+12
+4
+21
-7
+2
+23
+5
Idem,in%totale EG-budget
64
65
67
63
60
59
55
Eigenmiddelen landbouwsector
2,90
2,29
3,10
2,66
2,08
235
2,60
Netto-uitgaven Landbouwfonds
in%nettoinkomsten
40
landbouwsector
29
30
36
33
31
Uitgavennaarsectoren:
5,41
- zuivel(naaftrekmvh)
5,92
4,96
5,01
4,99
5,00
534
- rundvlees
3,48
2,15
2,48
2,43
233
430
4,20
- granen(naaftrekmvh)
4,14
4,26
5,08
6,26
3,15
330
339
- oliehoudende zaden
2,03
2,69
2,97
2,67
3,48
335
4,00
*)ECU=EuropeanCurrencyUnit=EuropeseValutaEenheid(in1990+f 232).
Toelichting: Detotalelandbouwuitgavenzijnvanaf1988exclusiefdemonetairereserve,maarinclusiefhetbedragvoorwaardeverminderingvan devoorraden. Dit laatstebedragis
echterniet toegerekend aan de verschillende produktgroepen. mvh =medeverantwoordelijksheffing. Denettouitgavenlandbouwfondswordenberekenddoordetotale
uitgaven voorde afdelingen Oriëntatieen Garantiete verminderen met deeigen
middelenvandelandbouwsector.
Bron: DiversedocumentenvandeEG-Commissie,aangevuldmetschattingenvanhetLEI.
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graaf 1.1.3)ligtdat ook voor de hand.Vooral deuitgaven inhetkader van
het regionaal beleid etc. stijgen de laatste jaren sterk en voorts worden
grotebedragen uitgetrokken voor hulp aan Oost-Europa. In relatie tot het
gezamenlijke inkomen van dewerkersindeagrarischesectorbereikten de
landbouwuitgaven in 1991het nog niet eerder geregistreerde niveau van
40%(tabel 1.8).
Behalvegroenten en fruit, waarvoor deuitgaven met 10à 15%daalden,
droegen alle belangrijke produktgroepen in 1991bij aan de groei van het
budget voor het markt- en prijsbeleid. Een zeer sterke stijging (circa 50%)
deed zich voor bij rundvlees. De interventievoorraad daarvan is in de
loop van 1991min of meer verdubbeld. Eenforse stijging van de uitgaven
(30à40%)trad eveneensopbijgranen ensuiker. Degroei van de produktie - voor granen in 1991en voor suiker in 1990- en de dalende wereldmarktprijzen speelden hierbij een rol. Daarbij moet bedacht worden dat
de uitgaven voor de suikersector voor het grootste deel worden opgebrachtdoor de producenten.Ook de uitgaven voor olijfolie en wijn stegen
sterk, namelijk met 60% en 40%.De groei van de produktie in 1991,respectievelijk in 1990,was hiervoor verantwoordelijk. Voor wat betreft wijn
komt daar de dalende consumptie bij. De groei van de uitgaven voor
schape- en geitevlees was met ongeveer 23% gelijk aan het algemeen gemiddelde;dievoorzuivel (+14%)lagiets daaronder.
Beperkteuitgavenstijgingin 1992
Voor 1992ishetbeeld gunstiger. Aanvankelijk waseen toename van de
uitgaven voor het markt- en prijsbeleid begroot met een procent of vijftien,maar inmiddels ziethet er naar uit dat de stijging beperkt zal blijven
tot een procent of vijf (tabel 1.8). Aantrekkende wereldmarktprijzen en
een stijging van de dollarkoers in de eerste maanden van 1992 vormden
belangrijke oorzaken voor deze meevaller. Een daling van de uitgaven
wordt verwacht voor tabak, olijfolie, zuivel (-10%) en - na het topjaar
1991- voor rundvlees (-2%).Voor wat betreft de zuiveluitgaven speelt de
inkrimping van de melkquota per 1april 1991 hierbij een rol. Het ziet er
naar uit dat denetto-uitgavenvoor granen meteen procentof twintig zullen stijgen, onder meer als gevolg van de afschaffing van de medeverantwoordelijkheidsheffing. Ook voor de uitgaven voor wijn, oliezaden en
schapevleestekentzicheenstijging aftenopzichte van1991.
Wanneer deze verwachtingen uitkomen, zou de zuivelsector in 1992,
voor het eerst in twintig jaar, niet meer de grootste uitgavenpost van het
EG-markt- enprijsbeleid zijn. Ook ishet aandeel van dezuiveluitgaven in
hetbudget inmiddels kleiner dan het aandeel van melkin detotale agrarische produktiewaarde. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen in het systeem van de marktordeningen. Produkten
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waarbij vooral met toeslagen wordt gewerkt (zoals oliezaden en schapevlees) hebben "automatisch" een groter aandeel in het budget. Tevens
wordt hun aandeel in de totale agrarische produktiewaarde negatief beïnvloed, doordat de opbrengstprijzen dalen, terwijl de melkprijs door de
quotumregeling redelijk oppeil blijft.
Vanzelfsprekend kunnen de werkelijke budgettaire ontwikkelingen in
de loop van het jaar gunstiger of ongunstiger uitpakken dan de verwachtingen, afhankelijk van onder andere de productiegroei en het verloop
van dedollarkoers -die de laatste tijd weer een daling tezien geeft -en de
wereldmarktprijzen. In dit verband is het een veeg teken dat de totale
waarde van de interventievoorraden eind 1991 met een bedrag van
2,5miljard Ecubijna 20%hoger was dan eenjaar eerder.
Viastructuurbeleidmeergeldnaarzuidelijkelidstaten
Uit tabel 1.8 valt af teleiden dat de uitgaven voor landbouwstructurele
maatregelen -de afdeling Oriëntatie vanhet Landbouwfonds - aanzienlijk
sneller stijgen dan die voor het markt- en prijsbeleid. Het aandeel van
"Oriëntatie" in het totale landbouwbudget is dan ook toegenomen van
zo'n 3,5%in het midden van de jaren tachtig tot bijna 6% in 1991.Vooral
na de hervormingsbesluiten van 1988nemen deze uitgaven snel toe, hetgeenook debedoeling was.
Binnen deuitgaven voor hetstructuurbeleid hebben zichin de loop der
jaren belangrijke verschuivingen voorgedaan. Er worden vier categorieën
maatregelen onderscheiden, te weten: 1) marktstructuurprojecten, 2) "horizontale" maatregelen, zoals de rentesubsidieregeling, 3) maatregelen
voor probleemgebieden en 4) maatregelen gericht op herstructurering (en
vermindering van de produktiecapaciteit) vanbepaalde sectoren,zoals de
wijnbouw en de fruitteelt. In het begin van de jaren tachtig lagen de aandelen van devieronderscheiden categorieën maatregelen indezelfde orde
van grootte,namelijk tussen 20en 30%.Aan de vooravond van de hervorming van de structuurfondsen -dus in 1987-was het aandeel van categorie 3 gestegen tot 45% en vooral dat van categorie 4 sterk afgenomen.
Vanwege deze hervorming is een vergelijking met recente jaren moeilijk,
maar duidelijk iswel dat de accentverlegging ten gunste van de achtergebleven gebieden zichheeft voortgezet. In 1990en 1991was al meer dan de
helft van de uitgaven voor de afdeling Oriëntatie expliciet bestemd voor
gebieden met een achterstand, de zogenaamde doelstelling-1-gebieden
(Terluin, 1992). Doordat deze gebieden grotendeels zijn te vinden in de
zuidelijke lidstaten,neemt het aandeel van deze landen (Griekenland, Italië,Spanje en Portugal) in de bestemming van de totale uitgaven van het
landbouwstructuurbeleid snel toe: in 1987bedroeg het ongeveer 30%,in
1989wasdit alopgelopen tot60%(CEG,1992e:124).
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Ook van de middelen van de andere, meer algemene fondsen voor
structurele aanpassingen gaat een belangrijk deel naar deze landen. Daarbij gaat het tot dusver met name om het regionaal fonds en het sociaal
fonds. Van de uitgaven van het regionaal fonds - waarvoor in 1991 ruim
6,5 miljard Ecu was uitgetrokken -ging driekwart naar de vier genoemde
landen.
1.3.4 Prijsbesluiten en marktordeningsmaatregelen
De besluiten over de institutionele landbouwprijzen voor 1991/92 resulteerden in een gelijkblijvend prijsniveau gemeten in Ecu en in een verhoging van ongeveer een half procent gemeten in nationale munt (tabel 1.9). De meeste interventieprijzen bleven ongewijzigd; alleen voor durumtarwe, oliezaden, eiwithoudende gewassen, schapevlees en tabak
vond een verlaging plaats.Dezeliepuiteen van 1,5% tot6,0%.
Rekeninghoudend met eeninflatie vanongeveer 5%,kwamen dezebesluiten neer op een reële verlaging van het gemiddelde steunniveau met
circa4,5%.Datwas degrootste verlagingsinds 1970/71ende totaleverlaTabel 1.9 OntwikkelingsteunprijzenEG-landbouwbeleid
Land

Mutatiessteunprijzen innationalemunt

in%a)

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93b)

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanjec)
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugalc)
Ver.Koninkrijk

0,4
0,7
0,0
14,2
1,1
1,1
0,9
1,9
0,4
-0,2
8,5
2,4

-0,1
0,6
-0,8
14,1
-0,2
1,0
1,6
0,9
0,0
-0,6
9,0
3,0

-2,1
-2,5
-2,1
16,9
-0,6
0,6
0,6
2,4
-0,8
-2,1
8,4
9,1

0,0
-0,1
-0,1
6,7
0,9
-0,1
-0,1
-0,3
0,0
0,0
0,5
2,1

0,0
0,0
0,0
8,0
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0

GemiddeldeEG-12
Idem,inECU

1,6
-0,0

1,2
-0,1

1,6
-1,1

0,5
0,0

0,3
0,1

a)Interventieprijzen etc, inclusiefeffectenagri-monetaireaanpassingen indeaan deprijsbesluitenvoorafgaande12maanden;exclusiefeffectenstabilisatorenbeleid; b)TendeleschattingLEI; c)
InclusiefaanpassingopgrondvanToetredingsverdragen.
Bron: DiversedocumentenvandeEG-Commissie.
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ging sinds 1987/88kwam ermee op ruim 15%.Uit figuur 1.1 blijkt dat het
steunprijsniveau de laatste jaren, onder meer onder invloed van budgettaireproblemen, in een relatief hoog tempo isverlaagd. Bijdeze percentages zijn de aanpassingen in het kader van het stabilisatorenbeleid, die in
depraktijk neerkomen opeenextraverlaging,niet meegerekend.
Vanwege de hoge inflatie (vergelijk tabel 1.1) was er voor Griekenland,
ondanks de nominale prijsverhoging, sprake van een reële verlaging met
zo'n 10%, een percentage dat alleen werd overtroffen door Portugal
(-13%). Ook voor Italië ging het reële steunprijsniveau vrij sterk omlaag
(-7%), terwijl de Deense boeren er dankzij de lage inflatie met een reële
verlaging vanzo'n tweeprocenthetminstongunstig afkwamen.

%
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5^

I

1

80/81

AO | U U ,
83/84

84/85

85/86

89/90

90/91

91/92

Besluit landbouwministers
Y////\ Voorstel EG-Commissie (inEcu)
H H I 1 Besluitlandbouwministers (inEcu)

' (gem.nationale munten)
Idem, nacorrectievoorinflatie

Figuur1.1 Aanpassingen vandeEG-landbouwprijzen, inprocenten ten opzichtevanvoorgaandjaar
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Voor1992/93opnieuwforsereëleprijsverlaging
De voorstellen van de EG-Commissie voor de landbouwprijzen voor
1992/93 waren er mede op gericht de discussie over de hervorming van
hetlandbouwbeleid niettedoorkruisen. Tevenswilde deCommissierekening houden met het gebrek aan evenwicht op verschillende markten.
Daarom stelde ze voor de meeste produkten opnieuw een bevriezing van
de steunprijzen voor. De besluiten van de Landbouwministers voor wat
betreft deprijsaanpassingen waren conform de Commissievoorstellen.
In verband met verlaging van Monetaire Compenserende Bedragen
(MCB) werden de Griekse steunprijzen in nationale munt met naar schatting 8% verhoogd en de Spaanse en Portugese enigszins verlaagd (tabel 1.9). Het geheelresulteerde ineengeringe nominale verhoging van het
prijsniveau in nationale munt en dus, gezien de inflatie, wederom in een
reële verlaging van ongeveer 4%.Vooral de producenten in de zuidelijke
lidstaten krijgen opnieuw temaken meteenforse reële verlaging.
GriekseMCBgroeiensteedsweeraan
Medio 1991 werden nog voor drie lidstaten MCB toegepast, namelijk
voor Griekenland (voor de meeste produkten -1%), Spanje (ongeveer
+2,5%) en Portugal (+1,2%).Door de relatieve koersdaling van de Drachme groeiden de Griekse MCBin de loop van het jaar weer aan. Eind mei
1992bedroegen ze voor de meeste produkten ruim 9%.De Spaanse MCB
fluctueerden in die periode tussen +1,5% en +3,5% en waren eind april
1992 nagenoeg gelijk aan het niveau van augustus 1991. De Portugese
MCB waren rond de jaarwisseling verdwenen, maar liepen daarna weer
op tot bijna +5%.Voor het Verenigd Koninkrijk werden eind 1991, begin
1992gedurende enkele maanden negatieve MCBtoegepast van maximaal
1,3%,maar diezijn inmiddels weer verdwenen.
Deagrimonetaire onderdelen van de prijsvoorstellen voor 1992/93 waren zodanig dat alleMCB-dus ook de Griekse -zouden verdwijnen. Met
het oog op de voltooiing van de interne markt (zie paragraaf 1.1.3) zou
zo'n situatie goed uitkomen. Ten tijde van de besluiten hadden de muntkoersen zich echter zodanig ontwikkeld, dat er voor Spanje en Portugal
toch (positieve) MCBblevenbestaan.Zolang de Economische en Monetaire Unie onvoldoende is gerealiseerd, is de kans aanwezig dat de MCB
weer aangroeien, zoals de afgelopen tijd vooral voor de Griekse MCB is
gebleken. DeCommissie heeft nog geen voorstellen gedaan voor maatregelen waarmee een dergelijke gang van zaken na 1januari 1993kan worden vermeden.
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Stabilisatorenbeleid ingraansectorbeëindigd

Doordat de EG-graanoogst in 1990kleiner was dan de afgesproken garantiedrempel, werden de interventieprijzen voor 1991/92, overeenkomstig de stabilisatorenbesluiten, niet verlaagd en hoefde de zogenaamde
extra medeverantwoordelijkheidsheffing (in 1990/91 1,5%) niet meer te
worden toegepast. Daar stond tegenover dat de gewone medeverantwoordelijkheidsheffing werd verhoogd van 3% tot 5%. De graanteler
werd echter van het betalen van deze heffing vrijgesteld, wanneer hij,tegen vergoeding, 15%van zijn areaal marktordeningsgewassen braak legde. Voor de "niet-braakleggers"ging de officiële netto graanprijs dus met
0,5% omlaag. In het kader van de bedoelde eenjarige regeling werd in
1991/92zo'n 800.000hectarebraakgelegd, hetgeen overeenkomt met ruim
2% van het EG-graanareaal.Dat was aanzienlijk minder dan de 5%die de
Commissie verwachtte.
De graanoogst in de EG (inclusief het gebied van de voormalige DDR)
bedroeg in 1991 ongeveer 180miljoen ton enkwam duidelijk boven het afgesproken plafond uit. In combinatie met de gelijk gebleven interne afzet
leidde deze produktiegroei ertoe dat de graanexport van de EG in
1991/92 met 20% toenam tot 36 miljoen ton en dat de interventievoorraden stegen van ruim 14miljoen ton aan heteind van 1990totbijna 27miljoen ton een jaar later. De Commissie stelde dan ook voor,
overeenkomstig het stabilisatorenbeleid, om de interventieprijs met 3% te
verlagen enbovendien deextra medeverantwoordelijkheidsheffing vast te
stellen op 3%.Het eerste element werd door de Ministers overgenomen,
het tweede niet. De gewone medeverantwoordelijkheidsheffing werd afgeschaft en de daaraan gekoppelde eenjarige braaklegregeling eveneens.
Eenen ander houdt in dat voor 1992/93de effectieve interventieprijs voor
de niet-deelnemers aan de eenjarige braaklegregeling, ondanks de grote
oogst, met 2% is verhoogd. De Ministers hebben het stabilisatorenbeleid
indegraansector dus op eenkrachtige manier beëindigd.
Forsestabilisatorenkortingen vooroliezaden

Vanwege de overschrijding van de overeengekomen produktieplafonds voor de oliezaden werden de steunprijzen in deze sector voor
1991/92 aanzienlijk verlaagd. Zogingen de prijzen voor koolzaad met8%
en die voor zonnebloemzaad met 17%omlaag ten opzichte van 1990/91.
Ondanks deoverschrijding van hetproduktieplafond in 1990/91lijkt toch
een eind te zijn gekomen aan de zeer sterke groei van de oliezadenproduktie in de EG.Tussen 1977en 1987is deze produktie ongeveer vertienvoudigd; sindsdien issprake van een stabilisatie en zijn de uitgaven voor
dezesectormet "slechts"20%gestegen.
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Melkquotumverderomlaag
Het totale EG-melkquotum werd met ingang van 1991/92 opnieuw
met 2% verlaagd. Mede daardoor namen de melkafleveringen in de Gemeenschap (exclusief de ex-DDR) af met bijna 2%,waarmee de totale vermindering sinds 1983 - het laatste jaar vóór de quotering - op ongeveer
12% uitkwam. Tegelijk nam het interne verbruik van zuivelprodukten in
deGemeenschap in 1991ietstoeen was aan heteind van hetjaar de situatieop dewereldmarkt eveneens gunstiger. Vanjanuari totseptember 1991
liepen de interventievoorraden van zowel boter als magere-melkpoeder
op, daarna daalden ze weer tot ongeveer de omvang aan het begin van
het jaar. In de eerste maanden van 1992 zette deze daling zich voort. Al
met al levert dit een vrij gunstig beeld op,maar men moet zich realiseren
dat nog steeds een aanzienlijk deel (15à 20%) van de EG-melkproduktie
met subsidies moet worden afgezet. Daardoor blijft ook het benodigde
budget tamelijk hoog, namelijk omgerekend een kleine 15 cent per kilogramgeproduceerde melk.
Bijdelaatstevaststelling van delandbouwprijzen besloten de Ministers
voor 1992/93het Spaanse en het Griekse quotum teverhogen met respectievelijk 500.000 kg en 100.000 kg. Door deze besluiten neemt het totale
EG-quotum met ongeveer 0,6% toe. De Italiaanse wens voor een groter
quotum werd tot dusver niet gehonoreerd.
1.3.5 Dehervorming van hetEG-landbouwbeleid
Destagnatie van de agrarische inkomens, de voortdurende stijging van
de landbouwuitgaven als gevolg van de overproduktie, de scheve verdeling van de baten van het markt- en prijsbeleid over de boeren, de toenemende druk op hetmilieu alsgevolg van intensivering indelandbouw en
de ontvolking van het platteland in sommige delen van de EG, vormden
voor de Europese Commissie aanleiding om voorstellen te doen voor een
ingrijpende hervorming van het markt- en prijsbeleid. In het LandbouwEconomisch Bericht van 1991 is al tamelijk uitvoerig ingegaan op de inhoud van deze voorstellen 1),die werden gepresenteerd injuli 1991,zodat
hier wordt volstaan met de weergave van enkele hoofdpunten (CEG,
1991a).De voorstellen kwamen neer op een verschuiving van prijsondersteuning naar voorwaardelijke toeslagen, waarbij de voorwaarden betrekking hadden op de produktieomvang en/of op de produktie-intensiteit.
Het radikaalst waren de plannen voor granen, waarvoor een prijsverla-

1) ZieLandbouw-EconomischBericht1991,blz.37-44.
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ging met 35 à 40% werd voorgesteld. De compensaties daarvoor waren
gebonden aan de verplichting om grond braak te leggen, althans voor de
grotere bedrijven. Voor melk zou zowel de prijs als het totale quotum
moeten worden verlaagd, respectievelijk met 10% en met 3%. Voor de
compenserende toeslagen zou een maximum van 40 melkkoeien per bedrijf gelden. Voor rundvlees werd een verlaging van de interventieprijs
voorgesteld van 15%,gecombineerd met een verhoging van de al bestaande premies per dier. Voor schapevlees tenslotte,stelde de Commissie een
"premiequotering" per bedrijf voor. Op de bijbehorende voorstellen inzakehetsocio-structurelebeleid wordt ingegaan inparagraaf 1.3.6.
In het najaar van 1991 heeft de Commissie deze voorstellen nader geconcretiseerd en op enkele punten aangevuld. Daarin kwam met betrekking tot de akkerbouwgewassen onder meer naar voren dat de hoogte
van de compenserende toeslagen gerelateerd zal worden aan de fysieke
opbrengsten per regio. De toeslagen zouden voorts beperkt worden tot
het areaal in een bepaald referentiejaar, het zogenaamde "basisareaal"
(CEG,1991b).
Plannenkritischontvangen,maartoch inhoofdzaakaanvaard
De hervormingsplannen van de EG-Commissie werden aanvankelijk
zeer kritisch ontvangen. De landbouworganisaties hadden in het algemeen grote moeite met de gedachte om prijssteun te vervangen door directe toeslagen, omdat de inkomensvorming van de boeren daardoor
sterker afhankelijk wordt van debeschikbaarheid van overheidsmiddelen.
De landbouwministers stonden in eerste instantie eveneens negatief tegenover de hervormingsvoorstellen, onder meer vanwege de budgettaire
gevolgen. Sommige ministers hadden ook problemen met de relatievebenadelingvangroteregespecialiseerde bedrijven.
Daarnaast had met name de Nederlandse minister van landbouw bezwaren tegen permanente compenserende toeslagen als zodanig, omdat
deze strijdig zijn met deopvatting dat de landbouw een economische sector is. Van Nederlandse zijde werd daarom een beperkte en geleidelijke
prijsverlaging bepleit, gecombineerd met enige directe produktiebeperking, zodat compenserende toeslagen overbodig zouden zijn. Dit standpunt lijkt tamelijk veel op een enigszins aangescherpte voortzetting van
het beleid van na 1988,dat uit het oogpunt van marktevenwicht en budgetbeheersing nietergsuccesvol isgeweest.
Het is ongetwijfeld mogelijk om met prijsverlagingen de agrarische
markten beter inevenwicht te krijgen. Om de produktiegroei substantieel
te vertragen, of zelfs de produktie te verlagen, moet of de toepassing van
opbrengstverhogende technische ontwikkelingen worden afgeremd, of de
aanwending van opbrengstverhogende inputs fors worden verminderd,
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öf de oppervlakte cultuurgrond sneller dan voorheen teruglopen. Deze
drie ombuigingen -of een combinatie daarvan - kunnen, althans voor de
grondgebonden produkten, alleen worden gerealiseerd bij een sterke en
permanente onderbeloning van de in de agrarische sector ingezette produktiefactoren (vergelijk DeHoogh,1991enDeVeer,1992).
In de loop van de discussies werd de houding van de meeste landbouwministers minder negatief, wellicht mede door het ontbreken van
een redelijk alternatief. In ieder geval bereikten de Ministers eind mei jl.
een akkoord, waarmee de MacSharry-voorstellen in hoofdlijnen werden
aanvaard. In de navolgende onderdelen worden de belangrijkste elementen van debesluiten voordediversegroepen produkten weergegeven.
Forseprijsverlaging voorgranen enfabrieksaardappelen

De (interventie)prijzen in de graansector worden in de jaren 1993/941995/96 in driejaarlijkse stappen verlaagd met 30à 35%,afhankelijk van
de vraag van welke prijs men uitgaat. De compenserende toeslag komt in
1995/96voorNederland neeropgemiddeld ongeveer 800gulden perhectare. Grotere producenten (dat wil zeggen die in Nederland meer dan circa 14 hectare graan, snijmais, oliehoudende zaden en/of peulvruchten
telen),moeten 15%van dit areaal braakleggen. Het braakleggen van laag
produktieve gronden wordt beperktdoor debepaling dathetbraak teleggen land inbeginsel moet rouleren ineen wisselbouwsysteem. Bijpermanente braak zal een hoger braaklegpercentage worden toegepast.
Bovendien moet hetbraakland zodanig worden beheerd datgeen nadelen
voor het milieu optreden. Het is toegestaan de braak te leggen grond aan
te wenden voor de voortbrenging van niet-voedselprodukten. De akkerbouwers krijgen voor de braakgelegde grond eenzelfde vergoeding als
voor met graan beteelde hectares, waarbij, anders dan was voorgesteld,
geen maximum voor het aantal hectares geldt. Opmerkelijk was het besluit om de graantoeslagen ook toe te passen op snijmais, omdat in de
praktijk geen onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen snijmais
en korrelmais.In 1990werd in de EGzo'n 3,5miljoen hectare voedermais
geteeld, waarvan ruim de helft in Frankrijk. Bij een gemiddelde premie
van ruim 200Ecu per hectarezullen de uitgaven voor dit douceurtje voor
de maistelers -in Nederland voornamelijk melkveehouders -al gauw een
half miljard Ecubelopen.Grotere producenten krijgen een hogere vergoeding voor eiwithoudende gewassen en oliezaden. Voor kleinere producenten geldt dit onderscheid naar gewasniet en zijzijn op dit punt dus in
het nadeel. Het aantal hectares waarvoor steun wordt verleend, blijft beperkttoteenperbedrijf ofperregiovasttestellen basisareaal.
Omdat graanzetmeel concurreert met aardappelzetmeel, werd in het
kader van dehervormingsvoorstellen ookdeminimumprijs voor fabrieks51

aardappelen verlaagd en wel met circa 15%in driejaar. Dit nadeel wordt
gecompenseerd met een toeslag van ruim 14 Ecu per ton aardappelen,
hetgeen voor Nederland bij een gemiddelde opbrengst neerkomt op
640Ecu (±1700gulden) per hectare.Voor de fabrieksaardappeltelers is dit
een relatief gunstige regeling, te meer omdat aan deze toeslagen geen
braakverplichting is gekoppeld en de fabrieksaardappels niet onder het
eerdergenoemdebasisareaal vallen.
Nieuweregelingvooroliezaden
In het najaar van 1991hadden de Landbouwministers, mede onder invloed van kritiek van de GATT, besloten de marktordening voor oliezaden met ingang van 1992/93belangrijk te wijzigen. Tot dusver ontvingen
de verwerkers van de oliezaden een premie, zodat zij de telers een prijs
konden betalen die aanzienlijk boven het wereldmarktniveau lag. In de
nieuwe regeling krijgen de telers een regionaal gedifferentieerde hectaretoeslag, waarbij de differentiatie wordt gekoppeld aan de fysieke opbrengst van graan in hetbetreffende gebied, en dus niet aan de opbrengst
van de oliezaden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de wereldmarktprijs. Als referentiewereldmarktprijs wordt 163 Ecu (circa 425 gulden) per ton oliezaden aangehouden. Daarbovenop ontvangt de teler een
toeslag van 152Ecu per ton. Dat komt bij een gemiddelde opbrengst van
2,36ton in de EGneer op zo'n 360Ecuper hectare.Wanneer de werkelijke
wereldmarktprijs meer dan 8% afwijkt van de referentiewereldmarktprijs
wordt de hoogte van de toeslag aangepast. In 1992/93 worden de toeslagen alleen gegeven voor een maximum garantie-areaal van in totaal
5,6 miljoen hectare. Voor de jaren daarna gelden soortgelijke beperkingen
alsvoorgranen,dus eenbasisareaaleneen braakverplichting.
Suikerbeleid nogongewijzigd
Suiker ishet belangrijkste akkerbouwprodukt dat bij de hervormingen
buiten schot bleef. In haar jaarverslag over 1990plaatste de Europese Rekenkamer (1991) enkele kritische kanttekeningen bij het EG-suikerbeleid.
Zij spreekt zelfs van de "mislukking van een systeem" en wel om de volgende redenen:
- de EG-suikermarkt isvanwege de nationale quota geen eenheidsmarkt
en deregionale specialisatie wordt belemmerd;
- de produktie wordt onvoldoende beheerst en de kosten voor afzet naar
dewereldmarkt zijn zeer hoog;
- de vrij omvangrijke suikerexport van de EG (inclusief C-suiker de laatste jaren netto zo'n 3,5 miljoen ton, 10 à 15% van de wereldhandel)
drukt de wereldmarktprijzen;
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- de uitgaven voor suiker zijn met een bedrag van circa 2miljard Ecu relatief hoog; ze komen overeen met ongeveer 40% van de produktiewaarde. Het grootste deel van deze uitgaven wordt weliswaar
opgebracht door heffingen voor de producent, maar volgens de Rekenkamer worden deze via de hoge prijzen feitelijk doorberekend aan de
consument, diedanookduur uitis.
DeEG-Commissie bleek hetmet een groot deel van deze kritiek oneens
te zijn. Onder meer stelde zij dat het niet door de producentenheffingen
gedekte deel van de uitgaven betrekking heeft op de wederuitvoer van
suiker uit ACP-landen. De reactie van de Commissie neemt niet alle kritiek van de Rekenkamer weg en het lijkt niet uitgesloten dat de druk om
hetsuikerbeleid teveranderen zal toenemen.Zeker nu voor andere akkerbouwprodukten hetbeleid tamelijk ingrijpend isaangepast, wordt suiker
een steeds vreemdere eend in de bijt. Door de prijsverlaging voor granen
neemt de concurrentiekracht van de suikervervangers, die deels uit granen worden gemaakt, waarschijnlijk toe. De huidige EG-suikerregeling
lijkt ook moeilijk inpasbaar in een eventueel GATT-akkoord. Tamelijk
voor de hand liggend zou zijn om voor suiker een soortgelijke aanpassing
door tevoeren als voor granen:een lagere garantieprijs met compensaties
in de vorm van hectaretoeslagen. Bijeen forse prijsverlaging zou een min
of meer volledige compensatie echter wel veel overheidsgeld kosten. Het
lijkt nietbijvoorbaat onmogelijk om bijzo'n aanpassing het quotasysteem
te handhaven, hoewel dan het eerstgenoemde bezwaar van de Rekenkamer (ziehiervoor)blijft bestaan.
Beperkteaanpassingenzuivelsector
Voor dezuivelsector ishet belangrijkste element uit de hervormingsbesluiten de verlenging van de melkquotering, die per 31maart 1992 afliep,
tot het jaar 2000. De tijdelijke schorsing van 4,5% van het melkquotum,
waartoe enkelejaren geleden werd besloten, isomgezet in een definitieve
inkrimping. In de praktijk merkt de melkveehouder dat alleen doordat hij
niet langer een vergoeding voor het geschorste quotum krijgt. Voorts
werd in beginsel besloten tot een verdere quotumkorting: namelijk voor
1993/94 en 1994/95 tweemaal één procent. De melkveehouders krijgen
daarvoor gedurende tienjaar een compensatie van 5Ecu (ruim 13gulden)
per 100kilogram "ingeleverde" melk. Deze vergoeding zal worden uitbetaald in de vorm van verhandelbare obligaties, die in de periode 19922003 zullen worden afgelost. Er komt verder weer een opkoopregeling
voor quota, die vooral bedoeld is om kleinere melkveehouders (minder
dan 200.000kg melk) zoveel mogelijk te vrijwaren van quotumkortingen.
Eveneens voor 1993/94 en 1994/95 is in beginsel besloten de interventieprijs voor boter met tweemaal 2,5% te verlagen. Dat zou een verlaging
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van demelkprijs met 2à3% inhouden,maar deze wordt voor een deelgecompenseerd doordat de medeverantwoordelijkheidsheffing van 1,5%
wordt afgeschaft. Omdat de melkprijs slechts weinig wordt verlaagd, blijven devoorgestelde premies voor melkkoeien achterwege.Zowel de quotumkorting als de prijsverlaging kan worden teruggedraaid bij een
gunstige marktontwikkeling.
Rundvleesinterventieverderbeperkt
Van alle marktordeningsprodukten baart rundvlees de laatste jaren de
meeste zorgen. Door de "cyclische"beweging van de rundvleesproduktie,
extra uitstoot in samenhang met de verlaging van de melkquota, grote
aantallen slachtingen inhet voormalige DDR-gebied en een stagnerend of
zelfs licht dalend verbruik waren de voorraden tegen het eind van 1991
opgelopen tot bijna 1miljoen ton.Op de budgettaire gevolgen daarvan is
in paragraaf 1.3.3 reeds ingegaan. De aanpassingen van het rundvleesbeleid van de afgelopen jaren,dievooral bestonden ineenbeperking van de
interventie, hebben de groei van de voorraden kennelijk niet kunnen
voorkomen. Een deel van de genoemde oorzaken van de recente problemen op de rundvleesmarkt behoort inmiddels tot het verleden, zodat de
interventievoorraden in deeerste maanden van 1992weer afnamen. Het is
niet uitgesloten dat desituatie op de EG-rundvleesmarkt de komende tijd
minder problematisch zal zijn dan in de afgelopen jaren. Voor de langere
termijn verwacht de EG-Commissie evenwel toenemende overschotten
(CEG,1992b).
Dat laatste was blijkbaar voldoende reden om te besluiten tot een hervorming van het rundvleesbeleid. Overeenkomstig de Commissievoorstellen wordt met ingang van 1993/94 de interventieprijs van rundvlees
drie jaar achtereen met 5% verlaagd. Verder wordt tussen 1993 en 1997
ook de maximaal in interventie te nemen hoeveelheid sterk beperkt, namelijk van 750.000 ton tot 350.000 ton. Daarnaast geldt de zogenaamde
vangnetregeling, dat wil zeggen een onbeperkte interventiemogelijkheid
tegen 60%van de (verlaagde) interventieprijs. Dat is niet veel hoger dan
de wereldmarktprijzen. Door de beperking van de interventie is het niet
uitgesloten dat dewerkelijke rundvleesprijs meer daalt dan15%.
Ingewikkeldpremiestelselvoorrundvee
Ter compensatie van één en ander worden de premies voor stieren,ossen en zoogkoeien verhoogd. Voor stieren en ossen wordt twee keer een
premie betaald van 90 Ecu (± 235 gulden), respectievelijk na 10 en na
22 levensmaanden. Ten hoogste 90 dieren per bedrijf komen voor deze
premie in aanmerking. Bovendien wordt - hetzij per regio, hetzij per be54

drijf -voor nietmeer ossen enstieren premiebetaald dan in het referentiejaar (1990, 1991of 1992). Voor zoogkoeien, waarvoor de premie 120 Ecu
per jaar bedraagt, blijft het aantal premiabele dieren eveneens beperkt tot
het op het bedrijf aanwezige aantal in het referentiejaar. Er is geen absoluut maximum aantal zoogkoeien per bedrijf. Voor de eventuele overdracht van premierechten voor zoogkoeien gelden soortgelijke regels als
bij schapen (zie verderop). Daarnaast is er een indirecte beperking in die
zin dat beide soorten rundveepremies alleen worden verstrekt tot een bepaald maximum stuks vee per hectare grasland en voedergewassen. Behalve de mannelijke runderen en de zoogkoeien worden daarbij ook de
premiabele ooien en het melkvee meegerekend. Het op die manier berekende aantal grootveeëenheden (GVE)per hectare mag in 1993niet hoger
zijn dan 3,5 en met ingang van 19%niet hoger dan 2. Alleen zeer kleine
bedrijven (minder dan 15 GVE) worden van deze beperking uitgezonderd. Wanneer er minder dan 1,4 GVEper hectare zijn, worden de beide
soorten rundveepremies met 30 Ecu per dier verhoogd. Vanwege deze
clausuleswordt deregelingextra ingewikkeld. Alslaatsteelement van het
nieuwe rundvleesbeleid kan worden genoemd de - facultatief toe te passen -premie van 100Ecu diemen krijgt wanneer men kalveren van melkrassen binnen 10dagen na degeboorte laat slachten.
Premiequoteringvoorschapen
Voorschapevlees tenslottewordt dealgeruime tijd geleden voorgestelde quotering van het aantal premiabele ooien met ingang van 1993 daadwerkelijk doorgevoerd. Dit aantal wordt gebaseerd op het aantal dieren
per bedrijf in 1989, 1990 of 1991.In probleemgebieden wordt de premie
gegeven voor maximaal 1000ooien per bedrijf en in de overige gebieden
voor hoogstens 500 ooien. De ooipremiequota worden overdraagbaar,
waarbij de lidstaten vrij ruime mogelijkheden hebben om beperkende regels testellen. Zo kan bepaald worden dat bijbepaalde vormen van overdracht een deel van het gekochte quotum - om niet - moet worden
afgestaan tenbehoeve van denationalereserve.Daaruit worden startende
schapenhouders of andere groepen "prioritaire producenten" geholpen.
De ooipremiequota kunnen in principe ook worden verhuurd. Ook deze
nieuwe regeling istamelijk ingewikkeld, maar ze kan wel een eind maken
aanhetalsmaaroplopen van deuitgaven voor schapevlees.
MetMacSharrymeermarktevenwicht?
De gevolgen van de besluiten zijn, mede door het complexe karakter
ervan, nog slechts ten dele aan te geven. Een aanknopingspunt bieden de
verschillende berekeningen die zijn gemaakt inzake de gevolgen van de
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voorstellen van MacSharry. Een van dezestudies isverricht met het zogenaamde ECAM-model (European Community Agricultural Model). Op
basis van deze studie (LEI-DLO,1992)kunnen, rekening houdend met de
verschillen tussen voorstellen en besluiten, de volgende indicatieve conclusiesworden getrokken. HetEG-exportoverschot aan graan zalna volledige doorvoering van de hervormingsbesluiten nagenoeg verdwijnen,
terwijl het in de jaren daarna niet zal terugkeren. Deze ontwikkeling is
vooral een gevolg van de verplichte braaklegging. Daarnaast wordt de
produktie neerwaarts beïnvloed door extensivering als gevolg van de
prijsverlaging, maar elke kwantificering van dit effect heeft een sterk hypothetisch karakter. De meningen over dit belangrijke punt - de relatie
tussen prijsniveau enerzijds, en produktie-intensiteit en -omvang anderzijds -zijn nogal verdeeld. Een derde effect isdegedeeltelijke verdringing
van geïmporteerde graanvervangers door Europees graan als gevolg van
de gewijzigde prijsverhoudingen. De invoer van graanvervangers in de
EGneemtdanooksubstantieel af.
De uitkomsten van de ECAM-studie suggereren dat de oppervlakte
snijmais, groenten en consumptie-aardappelen zal toenemen als gevolg
van delandbouwhervorming. Het (exportoverschotin dezuivelsector zal
door de hervorming enigszins verder teruglopen, terwijl dat voor rundvlees ongeveer stabiel lijkt te blijven. Dankzij de ooipremiequotering zal
de EG-schapenstapel min of meer stabiliseren. Interessant is dat volgens
deze studie de hervorming zal leiden tot een iets sterkere uitbreiding bij
Produkten alseieren envarkensvlees.Dat isvooraleen kwestie van lagere
voederprijzen.
Al met al doen deze indicaties, die vanzelfsprekend sterk beïnvloed
worden door aannames en veronderstellingen, vermoeden dat de hervormingsbesluiten in verschillende sectoren een duidelijke bijdrage aan het
herstel van het marktevenwicht zullen leveren. Andere auteurs (zie bijvoorbeeld Mookhoek et al., 1992,en Roningen, 1992) hebben op dit punt
minder positieve verwachtingen van de effecten van de hervormingsbesluiten.Door eenbijdrage aan hetmarktevenwicht en door de systeemwijzigingbijgranen kunnen zeeenGATT-akkoord dichterbij brengen.
Hogerbudget
Een verschuiving van prijsondersteuning naar directe toeslagen vergt
meer overheidsmiddelen. Volgens de Commissie zou invoering van haar
hervormingsvoorstellen per jaar ongeveer 2,3 miljard Ecu (bijna 5,5 miljard gulden) extra kosten ten opzichte van 1992. Daarnaast zou per jaar
zo'n 1,5 miljard Ecu meer nodig zijn voor de voorgestelde maatregelen in
de socio-structurele sfeer (CEG, 1991a),plus een ongeveer even groot bedrag, dat door de lidstaten moet worden opgebracht. De hierboven ge56

noemde ECAM-studie komt tot nogal wat hogere extra uitgaven voor het
markt- en prijsbeleid dan de Commissie: in het eerste jaar na de implementatie van devoorstellen opzo'n 5miljard Ecu.
DeCommissie spreekt de verwachting uit dat het voorgestelde nieuwe
beleid na verloop van tijd goedkoper zal uitkomen dan voortzetting van
het bestaande beleid (CÉG, 1991a:6).Deze verwachting vindt geen steun
in de ECAM-studie,die aangeeft dat het budgettaire nadeel van het nieuwe beleid mede door produktieverhogende technische ontwikkelingen in
deloopvande tijd niet afneemt.
Uit budgettair oogpunt bevatten de uiteindelijke besluiten, in vergelijking met de voorstellen, enkele voordelen (lagere compenserende toeslagen in de akkerbouw, een beperking van de mestveepremies, het niet
doorgaan van de premies voor melkkoeien) en enkele nadelen (onder andere de snijmaispremie, het wegvallen van hethectare-maximum voor de
braakvergoeding). Per saldo zouden de budgettaire gevolgen van de besluiten zo'n 1,5 miljard Ecu groter kunnen zijn dan die van de voorstellen
(Mookhoek et al., 1992). Beleidsmatig belangrijk is de vraag of het landbouwbudget in de toekomst beneden het overeengekomen plafond (het
zogenaamde landbouwrichtsnoer) zal blijven. De Commissie verwacht
dat dat het geval zal zijn, maar Mookhoek es. (1992) betwijfelen of deze
verwachting gerechtvaardigd is. Tegenover hogere budgettaire uitgaven
zouden wel voordelen voor de consument staan in de vorm van lagere
voedselprijzen. Per saldoblijkt volgens de ECAM-studie het effect van de
hervormingsbesluiten positief tezijn voorde algemene welvaart,zijhet in
beperkte mate.
Ongeveergelijkeinkomensontwikkeling
Met betrekking tot de ontwikkeling van de agrarische inkomens concludeert de ECAM-studie dat deze onder "MacSharry" dooreengenomen
voor de hele EG niet veel zal afwijken van die bijongewijzigd beleid. De
directe toeslagen zijn dooreengenomen dus voldoende om de agrariërs te
compenseren voor de prijs- en volumeverlagingen. Er doen zich op dit
punt overigens wel verschillen voor tussen de lidstaten en tussen de diverse groepen producenten. Vooral de intensiteit van de produktie en de
gemiddelde bedrijfsgrootte zijn hierop van invloed: door de beperkende
voorwaarden aan de toeslagen en doordat de hoogte van de toeslagen
wordt gebaseerd op regionale gemiddelden, worden grotere en intensievereakkerbouwbedrijven onvolledig gecompenseerd.
In de hervormingsbesluiten zijn de verschillen in compensatie tussen
grotere en kleinere bedrijven duidelijk kleiner dan in de oorspronkelijke
plannen. Overigens lijken de compensaties voor dekleinebedrijven hooguiteen marginaleverbetering van hun inkomen en daarmee van hun con57

tinuïteitsmogelijkheden tebetekenen.Daarom is,medegezien de leeftijdsopbouw van de Europese boerenbevolking, niet aannemelijk dat hervormingsbesluiten zullen leiden tot een vertraging van de afvloeiing van
arbeid uitdelandbouw (vergelijk LEI-DLO,1992:76).
Voor het gemiddelde Nederlandse akkerbouwbedrijf laat zich een inkomensdaling in deorde van4000guldenberekenen (PoppeenVan Everdingen, 1992). Vooral grotere graantelers met hoge fysieke opbrengsten
zullen erop achteruitgaan: de toeslagen voor graan en de braaklegvergoeding zijn telaag om de verwachte nadelen volledig te compenseren. Aanvankelijk leken ook de Veenkoloniale akkerbouwers met forse
inkomensdalingen temaken krijgen, maar door de overeengekomen regeling voor fabrieksaardappelen zal die daling beperkt zijn. Bij dit alles
moet worden bedacht dat geen rekening isgehouden met indirecte gevolgen,zoalsbijvoorbeeld eenlagereprijs voor consumptie-aardappelen.
Voor de gemiddelde Nederlandse melkveehouder worden de lagere
opbrengstprijzen en quotumkortingen vermoedelijk gecompenseerd door
toeslagen (onder andere die voor snijmais) en lagere voederprijzen. Zijn
inkomen zal dan ook weinig veranderen of zelfs iets stijgen. Wel doen
zichgrote verschillen voor:een kwart van demelkveehouders gaat er volgens genoemde auteurs meer dan 2500gulden op achteruit. Vanwege de
dalende voederprijzen hebben de intensievemelkveebedrijven inhet algemeen voordeel van de hervormingsbesluiten en de extensieve nadeel.
Omdat de voederprijzen elders in de EGmeer zullen dalen dan in Nederland, zullen de verwachte uitbreiding van de intensieve-veehouderijproduktie in de Gemeenschap en de daarmee gepaard gaande lagere
opbrengstprijzen, deinkomens in dezesectoreveneens onder druk zetten.
De tuinbouw tenslotte lijkt, afgezien van de opengrondsgroenteteelt, weiniggevolgen van dehervorming tezullen ondervinden.
Uitvoerbaarheidencontroleerbaarheidtwijfelachtig

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de hervormingsbesluiten een
nogal complex geheel van toeslagen, beperkingen en voorwaarden opleveren. Voor verschillende onderdelen is een nauwkeurige registratie en
controle van de aantallen dieren en de al dan niet braakgelegde oppervlakte nodig. Het is twijfelachtig of dat in de Europese praktijk op een
aanvaardbare manier uit tevoeren is.Voor de dierlijke sector zouden hectaretoeslagen voor grasland en voedergewassen qua uitvoerbaarheid en
uithetoogpunt van verdringingseffecten duidelijke voordelen hebbenboven het complexe systeem van diergebonden toeslagen waartoe de EG
heeft besloten.Bijinvoering van dergelijke toeslagen zou demelkprijs verderkunnen worden verlaagd.
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Daarmee komen de suggesties van De Veer in beeld om de huidige
prijsondersteuning voor eenbelangrijk deeltevervangen door hectaretoeslagen (DeVeer, 1992en Van Dijk et al, 1992).Deze algemene hectaretoeslagen zouden tevens de bergboerenregeling moeten vervangen. De
toeslagen zouden nietgedifferentieerd moeten worden naar gewasof produktierichting, maar de prijzen zouden voor de verschillende produkten
met uiteenlopende percentages moeten worden verlaagd. De toeslagen
zouden ook gegeven moeten worden wanneer de grond wordt bestemd
voor bos,natuurgebied etc.en ze zouden regionaal gedifferentieerd kunnen worden. Uit berekeningen met het ECAM-model valt af te leiden dat
de voorstellen van De Veer - die overigens de melk- en suikerquotering
voorlopig wil handhaven - met betrekking tot budgettaire effecten en
agrarisch inkomen beter scoren dan de hervormingsbesluiten van de EG
(De Veer, 1992). Ook op deze uitkomsten heeft het veronderstelde verband tussenprijsverlaging enproduktiegroei eengrote invloed.
1.3.6 Plattelands-,milieu-,ensocio-structureelbeleid
Geleidelijk krijgt de agrarische sector meer te maken met "duurzaamheidsmaatregelen" op Europees niveau. Dat betreft in concreto het tegengaan van de verontreiniging van lucht, water en bodem en het behoud
van het platteland - ook sociaal gezien - en het landschap. Bij dat laatste
spelen onder meer esthetische en ecologische overwegingen een rol.Deze
ontwikkelingen komen langs twee wegen op de landbouw af: in de eerste
plaats door specifieke maatregelen -bijvoorbeeld in het kader van het milieubeleid - en in de tweede plaats via maatregelen in de sfeer van het
landbouwbeleid. Een kader voor een duurzaamheidsbeleid voor de EG
werd aangegeven in het begin 1992 door de EG-Commissie uitgebrachte
"vijfde milieu-actieprogramma" (CEG, 1992c). Dit beleidsdocument was
mede gebaseerd op een inventariserend rapport over de milieuproblematiek,dat tamelijk zorgwekkende conclusiesbevatte over de teruggang van
hetmilieu indeEG(CEG,1992d).
EGwilsamenhangendbeleidvoorlandbouwenmilieu
Metbetrekking totderelatie landbouw enmilieu iseen drietal doelstellingen uit ditprogramma vanbelang, namelijk:
a) het veiligstellen van wezenlijke natuurlijke processen, vooral door een
zorgvuldigbeheer vanwater,bodem engenetische hulpbronnen;
b) het verminderen van het gebruik van chemicaliën, met name van bestrijdingsmiddelen en kunstmest;
c) een zodanig beheer van het landelijk gebied dat de soortenrijkdom gehandhaafd blijft endaterosieetc.zoveelmogelijk wordt voorkomen.
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Teneinde deze doelstellingen te realiseren zouden er volgens de Commissie onder meer regionale emissienormen moeten komen voor veestallen en een programma voor de vermindering van het fosfaatgebruik. Ook
de medio 1991aanvaarde EG-nitraatrichtlijn wordt door de Commissie in
dit kader geplaatst (zieparagraaf 2.5).Op grond van deze richtlijn moeten
delidstaten actieprogramma's opstellen omdeoverbemesting met stikstof
terug te dringen. Interessant is dat volgens de Commissie het organische
stofgehalte van de bodem moet worden verhoogd, onder andere door
aangepaste vormen van landbouw te bevorderen. Bij de hervorming van
het landbouwbeleid werd dit streven geconcretiseerd in de vorm van een
subsidieregeling voor agrariërs diemilieuvriendelijke landbouwmethodes
(gaan) toepassen of het aantal stuks vee per hectare verminderen (CEG,
1991d). Ook kunnen premies worden verstrekt voor het houden van bedreigde veerassen, wat onder andere belangrijk isom degenetische variatie te behouden. Daarnaast kan het besluit om een EG-milieukeur in te
stellenhierbijvanbetekenis zijn.
Landschapsbeheerenbebossing

Ter realisatie van de hiervoor ad c)genoemde doelstelling zou volgens
deCommissie onder andere 15%van de cultuurgrond in de Gemeenschap
als "beheersgebied" moeten worden aangewezen. In dit verband was ook
het aanvaarden - eind 1991- van de zogenaamde Habitatrichtlijn van betekenis. Daarmee werd de basis gelegd voor een Europees natuurbeleid.
Het hervormingspakket (paragraaf 1.3.5)bevat ook onderdelen, die hiermee ten dele verband houden,namelijk hetverlenen van premies voor het
uit produktie nemen van landbouwgrond en voor het onderhoud daarvan. Het gaat hierbij, anders dan in de huidige situatie, om min of meer
permanent uitproduktie nemen,in concreto:voor minstens 20jaar.
De aangepaste steunregeling voor de bebossing van landbouwgrond
heeft eveneens raakvlakken met het streven naar behoud van milieu en
landschap, maar is daarnaast bedoeld om de landbouwproduktie te verminderen. De hiervoor uitgetrokken premies kunnen oplopen tot
4000 Ecu per hectare voor de aanplant van bos. Daarnaast worden premies verstrekt voor het onderhoud van debossen, alsmede ter compensatie van inkomensverliezen van agrariërs die hun grond bebossen (maximaal600Ecuper hectareperjaar)envoor deverbetering van bospercelen.
Een en ander houdt enerzijds in dat de "produktielandbouw" -en dan
vooral de intensieve vormen daarvan -meer en meer te maken zal krijgen
met beperkingen uit hoofde van het Europese "duurzaamheidsbeleid".
Aan de andere kant ziet het er naar uit dat de ondersteuning van de "natuurlandbouw" - in zekere zin ook een produktieactiviteit, maar dan van
een collectief goed -zal worden uitgebreid. Gelet op de overschotsituatie
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op diverse landbouwmarkten en de nog aanwezige mogelijkheden voor
een verdere produktiegroei (ziebijvoorbeeld WRR,1992b)enerzijds en de
zorgelijke ontwikkelingen ten aanzien van landschap en milieu anderzijds
isditeen tamelijk voor dehand liggende beleidsverschuiving.
Braaklegregelingbeperkt,bergboerenregelingbreedtoegepast

Inmiddels is in het kader van de huidige vrijwillige EG-regelingen in
totaal 2,4miljoen hectare braakgelegd. Daarbijgaat hetom circa 3,5%van
de oppervlakte bouwland in deGemeenschap of om 7%van het graanareaal.Duitsland levertmeteenbraakgelegde oppervlaktevanbijna 11% van
het bouwland verhoudingsgewijs de belangrijkste bijdrage. Daarop volgt
Italië met circa 7%,terwijl Nederland zichop dit punt in debuurt van het
EG-gemiddeldebevindt. Relatief weinig grond wordt braakgelegd in België,Ierland en Denemarken:inalledrie gevallen minder dan een half procent van de oppervlakte bouwland. Volgens de eerder genoemde
ECAM-studie zou realisatie van de oorspronkelijke MacSharry-plannen
leiden totzo'n 2,5miljoen hectarebraak.Datzal vooreen deel inde plaats
komen van hethuidige braakareaal.
Wordt de bestaande braaklegregeling dus in beperkte mate toegepast,
nog geringer is de toepassing van de extensiveringsregeling. In het kader
daarvan zijn in 1989-1990 volgens de EG-Commissie (CEG, 1992c:105)
180.000 stuks vee geslacht, grotendeels in Italië, en heeft in Duitsland op
zo'n 50.000 hectare een omschakeling naar minder intensieve produktiemethoden plaatsgevonden. Een andere regeling die nauwelijks wordt toegepast is die voor vervroegde uittreding van landbouwers. In beide
regelingen zijn inhetkadervan dehervormingsbesluitenaanpassingen en
verbeteringen aangebracht. In wezen werkt de nieuwe regeling voor roulerendebraak ookeen vorm vanextensivering inde hand.
Een regeling die,alsmen afgaat op de mate van toepassing, wel succes
heeft, is de zogenaamde bergboerenregeling. Deze is bedoeld ter ondersteuning van de inkomens van de boeren in berg- en probleemgebieden,
om ontvolking tegen te gaan en/of voor behoud van het landschap. In
1989 kregen bijna 1,2 miljoen boeren in de EG een premie op grond van
dezeregeling,waarbij de Duitseboeren meteen aandeel van ruim 20%relatief sterk waren vertegenwoordigd. In totaal ontvingen de premiegerechtigden een bedrag van 963 miljoen Ecu, dus gemiddeld zo'n
2200 gulden. Van de totale uitgaven komt ongeveer een derde ten laste
van de EG,derestwordt door delidstaten betaald. DeEuropese Rekenkamer (1991)acht dezeregelingzelfs tesuccesvol;zijsteltdat door de voortdurende uitbreiding van het toepassingsgebied de vergoeding meer en
meer is verworden tot een algemene steunregeling en steeds minder een
compensatie vormtvoorspecifieke handicaps.
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2. STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

2.1 Bedrijven,arbeidskrachten,socialeregelingenen onderwijs
2.1.1 Deontwikkeling vanhetaantal bedrijven
Inmei 1991 bedroeg het totale aantal geregistreerde land-en tuinbouwbedrijven van drie nge 1)en meer ruim 122.600.Ditbetekende een daling
van 1,8% ten opzichte van mei 1990. Dit dalingspercentage is vergelijkbaar met dat van een jaar eerder en iets hoger dan het gemiddelde in de
jaren tachtig. Van het totale aantal bedrijven behoorden er 96.263 tot de
categorie hoofdberoepsbedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven daalde met 2,0%ten opzichte van mei 1990;dat isminder sterk dan in de periode 1988-1990 maar vergelijkbaar met de vermindering in de periode
1986-1988. In de begin jaren tachtig verliep de daling veel trager (tabel2.1).
Devermindering van het aantal akkerbouwbedrijven zettezich in19901991voort in hetzelfde tamelijk hoge tempo als in de twee voorgaande jaren. In de glastuinbouw daalt het aantal hoofdberoepsbedrijven de laatste
jaren enigszins. In de overige tuinbouw bleef het aantal bedrijven constant,terwijl hetaantal gecombineerdebedrijven omlaagging.
De snelste daling doet zich voor bij de sterk gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven, dat wil zeggen bedrijven waar meer dan twee derde
van de omvang bestaat uit melkkoeien. Waren er in 1977nog 40.159 van
deze bedrijven, in 1991waren dit er nog maar 25.831.De sterke daling na
1985 is voor een belangrijk deel te verklaren door een typeverschuiving.
Veel melkveehouders zijn er als gevolg van de superheffing mestvee of
schapen bij gaan houden, waardoor hun bedrijf minder sterk gespecialiseerd werd en bijde overige-graasdierbedrijven werd ingedeeld. Het aantal overige-graasdierbedrijven geeft dan ook een vrij sterke stijging te

1) Nederlandse grootte-eenheid.Dezezal voortaan wordengebruikt inplaats van de
standaardbedrijfseenheid (sbe)(zieookbijlage:begripsomschrijvingen).
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Tabel2.1 Ontwikkelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven(in%perjaar)naarbedrijfstype*)
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861988

19881990

19901991

Aantal
in1991

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overigetuinbouw
Melkveehouderij(gespec.)
Overigegraasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerdebedrijven

+2,2
-05
-3,9
-0,9
-8,1
+23
-6,0

-0,6
-03
+03
-1,0
-6,9
+3,9
+0,2

-1,1
+03
-1,1
-63
+63
-1,6
-33

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

-3,6
-0,7
-0,0
-7,1
+4,0
+23
-3,7

12.012
9513
10.854
25.831
18.055
10.232
9.766

Alletypen

-2,5

-1,1

-2,1

-23

-2,0

96.263

*)OpbasisvandeNEG-typering:NederlandsevariantvandeEG-bedrijfstypering,opbasisvan
nge.VoortaanzaldeNEG-typeringwordengebruiktinplaatsvandetotdusvergehanteerde
V'Al'-typering.
BromBerekenduitCBS-landbouwtellingen.

zien. Wanneer de melkvee- en de overige-graasdierbedrijven worden samengevoegd, is er in de periode 1986-1991 sprake van een daling van
2,7% per jaar. Het aantal hoofdberoepsbedrijven van het type intensieve
veehouderij is,na een aantal jaren van teruggang, in 1990-'91 weer gestegen. Dit zal deels een gevolg zijn van de verbetering van de bedrijfsresultatenindeze sector.
Nevenactiviteitenophoofdberoepsbedrijven
De hoofdberoepsbedrijven kunnen worden onderscheiden in bedrijven
met enzonder nevenactiviteit. Bijdeze nevenactiviteiten gaat het vaak om
de agrarische dienstverlening, de handel in agrarische produkten of om
de bouw. Van 1980-1988 bleef het aandeel van de bedrijven met een nevenactiviteit in het totaal nagenoeg constant, namelijk 6%.In 1989en 1990
nam dit aandeel toetotrespectievelijk 7%en 8%(Kuipers,1991).Deze stijging houdt mogelijk verband met de problemen in de akkerbouw. In die
sector is ook het hoogste percentage hoofdberoepsagrariërs met een nevenactiviteit te vinden (bijna 10%). Behalve de inkomenssituatie speelt
daarbijookdearbeidsbehoefte op dezebedrijven een rol.
Dalingaantalnevenberoepsbedrijven
Het totaleaantal nevenberoepsbedrijven isin deperiode mei 1990-mei
1991 gedaald met 1,4%, nadat enkele jaren achtereen sprake wasvan een
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Tabel22 Ontwikkelingvanhetaantalneuenberoepsbedrifoen(in%perjaar)naarbedrijfstype
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861988

19881990

19901991

Aantal
in 1991

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij (gespec.)
Overigegraasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerdebedrijven

+6,4
-0,1
-23
-7,5
+3,2
-2,8
+0,2

+1,4
-1,6
-1,5
-8,2
-1,6
+0,1
+0,2

+0,6
-02
-5,0
-6,8
+7,7
-6,9
-0,9

+33
+3,6
+0,6
+3,8
+4,4
-3,8
-3,0

-5,4
+0,6
-0,6
-1,7
+2,2
-33
-33

3.600
668
2.907
955
11.915
2.972
3.326

Alle typen

+0,5

-1,0

+0,9

+1,7

-1,4

26.343

Bron:Als tabel2.1.

lichte stijging (tabel 2.2).Tot deze groep behoren ook de zogenaamde rustende agrariërs. In 1991waren dit er4903.Dedaling in 1990-'91had vooralbetrekking op de akkerbouwbedrijven, de intensieve-veehouderijbedrijven en de gecombineerde bedrijven. In de akkerbouwsector was voor het
eerstsprake van een daling.Alleenbijdeoverigegraasdierbedrijven en in
deglastuinbouw nam het aantal nevenberoepsbedrijven toe.
Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven in het totale aantal bedrijven bedroeg in 1991 ruim 21%. Dit aandeel neemt langzaam toe: in 1975
was het 17%, in 1980 18% en in 1985 19%.Tegelijkertijd deed zich een
langzame toename voor van de oppervlakte cultuurgrond op nevenberoepsbedrijven. In 1975was 6,6%van de totale oppervlakte cultuurgrond
ingebruik bijdezebedrijven enin1990ongeveer9%(Kuipers,1991).
Bedrijfsoverdracht via maatschapoffirma steeds populairder

In de periode mei 1989 - mei 1990werden ruim 1800 hoofdberoepsbedrijven overgedragen aan een opvolger (tabel 2.3). Dit komt overeen met
1,8% van het totale aantal hoofdberoepsbedrijven in 1989.In voorgaande
jaren was ditpercentage ietslager, namelijk 1,6 à 1,7. In de manier vanbedrijfsoverdracht zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Zo neemt het
aantal bedrijven dievoor een deel worden overgedragen -de (afsplitsingen - de laatste jaren vrij sterk af. In 1986-'87 had nog 29% van de overdrachten betrekking op een (af-)splitsing, terwijl dit in 1989-'90 nog maar
12% bedroeg. De mogelijkheden voor het splitsen van het bedrijf zijn in
bepaalde sectoren kleiner geworden. Op melkveehouderijbedrijven vormt
de quotaregeling hiervoor vaak een belemmering en op intensieve-veehouderijbedrijven demestwetgeving. Het percentagebedrijven dat direct
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Tabel23 Maniervanbedrijßoverdrachtvanhoofdberoepsbedrijvenin% totaal
Maniervan overdracht
-

directen volledig
via (af-)splitsing
via maatschapof firma

Totaal
Aantal overdrachten

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

45
29
26

49
15
36

48
13
39

47
12
41

100

100

100

100

1854

1619

1702

1824

Bron:Alstabel2.1.

en in zijn geheel wordt overgedragen vertoont de laatste jaren een lichte
daling. In 1989-'90 ging het hierbij om 47% van alle overdrachten van
hoofdberoepsbedrijven.
Eenmanier van bedrijfsoverdracht die delaatstejaren sterk aan betekenis wint, is die waarbij het bedrijf in de periode vóór de totale bedrijfsoverdracht gezamenlijk door het bedrijfshoofd en de opvolger wordt
geëxploiteerd. Hier is dan praktisch altijd sprake van een maatschap of
firma. In 1986-'87werd ruim een kwart van de bedrijven op deze manier
overgedragen. In 1989-'90wasdit al 41%.
Meermaatschappen indetuinbouw
Uit recent onderzoek (Van den Hoek en Spierings, 1992) is gebleken,
dat op de helft van debedrijven waar volgens de landbouwtelling een opvolger van 16 jaar of ouder aanwezig is, een maatschap of firma voorkomt. Het aantal maatschappen en firma's is hoger naarmate het bedrijf
een grotere omvang heeft en naarmate de opvolger en het bedrijfshoofd
ouder zijn. Verder speelt hetbedrijfstype een rol:in de tuinbouw, waar de
meeste grote bedrijven voorkomen, is het aantal samenwerkingsverbanden verhoudingsgewijs hethoogst. Hier worden vooral veel firma's opgericht, terwijl bij de overige bedrijfstypen vaker een maatschap wordt
afgesloten.
Demotieven om een maatschap of firma op terichten hebben vooral te
maken met de financiële voordelen die een dergelijke overeenkomst voor
de opvolger biedt. De opvolger kan zo sneller eigen vermogen vormen.
Belemmeringen om een maatschap of firma op te richten zijn er vooral
wanneer nog geen zekerheid bestaat over het daadwerkelijk overnemen
van het bedrijf door de beoogde opvolger of over het aantal opvolgers.
Men wacht vaak met iets te regelen totdat op deze punten duidelijkheid
bestaat. Soms spelen persoonlijke opvattingen een rol,zoals de voorkeur
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voor het zelfstandig voeren van een bedrijf. Een onduidelijke of negatieve
advisering kaneveneensbelemmerend werken.
De ervaringen met maatschappen en firma's zijn in het algemeen positief.Deuiteindelijke bedrijfsoverdracht vindt in de meeste gevallen plaats
rond de 65-jarige leeftijd van het oudste bedrijfshoofd. Bijeen eerdere bedrijfsoverdracht is meestal sprake van bijzondere omstandigheden zoals
overlijden, invaliditeitof echtscheiding.
2.1.2 Arbeidskrachten
Hettotale aantal arbeidskrachten op deland-en tuinbouwbedrijven bedroeg in mei 1991 ruim 288.000 (tabel 2.4).De niet-regelmatig werkzame
of tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten zijn hierin niet begrepen.
Ten opzichte van mei 1989komt dit aantal neer op een daling van slechts
0,3%per jaar. Het aandeel van de vrouwelijke arbeidskrachten bedroeg in
1991ongeveer 30%,evenveel alsin mei1989.
Tabel2.4 Arbeidskrachtenindeland-en tuinbouw, 1986en 1991
Landbouw
1986
Aantal arbeidskrachten
Mannen
- bedrijfshoofden
- meewerkende echtgenoten
- meewerkende zoons
- overigemeewerkende gezinsleden
- niet-gezinsarbeidskrachten*)
Vrouwen
- bedrijfshoofden
- meewerkendeechtgenotes
- meewerkende dochters
- overigemeewerkende gezinsleden
- niet-gezinsarbeidskrachten*)
Aantal bedrijven

1991
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Tuinbouw
1986

Ontwikk.
%per
1991 jaar

214.535 197.837

-1,6

78.606

90.440

+2,8

151.183 138.618
117.661 109.274
658
789
18.653 14.640

-1,7
-1,5
+3,7
-4,7

56.790
28.332
181
3.844

61.952
27.429
221
3.187

+13
-0,6
+4,1
-3,7

2.758

1.908

-7,1

466

378

-4,1

11.453

12.007

+0,9

23.967

30.737

+5,1

63.352
5.615
53.271
2.733

59.219
7.992
46.460
2.505

-1,3
+7,3
-2,7
-1,7

21.816
925
13.282
1.369

28.488
1.698
12.284
1.355

+5,5
+12,9
-1,6
-0,2

825

749

-1,9

182

206

+2,5

908

1.513

+103

6.058

12.945

+16,4

108.646

98.664

-1,9

25.198

23.942

-1,0

*)Exclusiefdeniet-regelmatigentijdelijkwerkzamen.
Bron:Alstabel2.1.

Ontwikk,
%per
jaar

De meeste arbeidskrachten zijn werkzaam op landbouwbedrijven
(69%). Het aandeel van de tuinbouw in de agrarische werkgelegenheid
neemt echter duidelijk toe,althans tot voor kort. In mei 1986bedroeg dit
aandeel 27% en in mei 1991 31%. Vanaf 1989 is het aandeel van de tuinbouw constant gebleven. Binnen deze sector ishetpercentage vrouwelijke
arbeidskrachten de laatste paar jaar wel gestegen: in 1986 bedroeg het
27,7%, in 1991al 31,5%. De stijging had vooral betrekking op de niet-gezinsarbeidskrachten.
Degemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf lag in 1991in de landbouw
op 2,0 en in de tuinbouw op 3,8. De gemiddelde arbeidsbezetting in de
tuinbouw isinvergelijking met 1986gestegen terwijl dezein de landbouw
ongeveer gelijk bleef (zieooktabel2.14).
Niet alle categorieën arbeidskrachten zijn in aantal afgenomen. Zo is in
de landbouw zowel het aantal werkzame mannen alshet aantal vrouwen
verminderd, terwijl in de tuinbouw bijbeide groepen een toename was te
constateren. Deze stijging vond vooral plaats bij de categorie niet-gezinsarbeidskrachten. Opvallend isdesterketoename vanhet aantal vrouwelijke bedrijfshoofden, zowel in de land- als in de tuinbouw. In de tuinbouw
was de stijging relatief gezien het sterkst. De toename heeft vooral plaatsgevonden na 1989en ging gepaard met een vermindering van het aantal
meewerkende echtgenotes.
Meerman-vrouw-maatschappen
De toename van het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden komt vooral
voor rekening van de vrouwelijke mede-bedrijfshoofden. Het aantal zelfstandige vrouwelijke bedrijfshoofden isde laatstejaren nauwelijks veranderd. De groei van het aantal vrouwelijke mede-bedrijfshoofden hangt
samen met de wijzigingen in het belastingstelsel ten gevolge van "Oort".
Daardoor ishetvoorveelbedrijven fiscaal aantrekkelijk geworden om een
man-vrouwmaatschap te stichten, waarbij de vrouw mede-bedrijfshoofd
wordt (Overbeek enHillebrand,1992).
Overigens blijken er in de praktijk veel meer vrouwelijke mede-bedrijfshoofden tezijn dan in de landbouwtelling wordt opgegeven. Onderzoek van Overbeek en Nouws (1992) laat zien dat de helft van de
vrouwelijke mede-bedrijfshoofden niet alszodanig in de landbouwtelling
staat geregistreerd. In vergelijking met meewerkende echtgenotes maken
vrouwelijke mede-bedrijfshoofden volgens dit onderzoek meer bedrijfsuren enzijn zijvooral werkzaam op groterebedrijven. Watbetreft leeftijd,
type bedrijf waarop zij werken en aantal overige bedrijfshoofden, zijn er
geen verschillen tussen meewerkende echtgenotes en vrouwelijke medebedrijfshoofden.
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Minderagrarischeenmeeradministratievetakenvoorvrouwen
Uit LEI-onderzoek onder echtgenotes van boeren en tuinders met bedrijven van 20 nge of groter, blijkt dat zich de laatste jaren een verschuiving heeft voorgedaan in de aard van het werk van deze vrouwen. Zij zijn
minder vaak dan voorheen regelmatig op hetbedrijf werkzaam en leggen
meer het accent op af en toe inspringen. Deze verschuiving heeft zich
vooral voorgedaan in de melkveehouderij en de glastuinbouw. In de akkerbouw en de opengrondstuinbouw was daarentegen juist sprake van
een toename van het hele jaar door meewerken op het bedrijf (Blom en
Hillebrand, 1992). Tegenover de afname van de agrarische arbeid staat
een,zijhet kleinere,toename van deuren besteed aan administratie, dagelijkse boekhouding, telefoonbeantwoording en dergelijke, ook wel arbeid
vóór het bedrijf genoemd. In 1982 besteedden de onderzochte boerinnen
en tuindersvrouwen gemiddeld noggeen vier uur per week aan deze activiteiten,tegenover bijna 6,5uur in1989.
Een positieve kant van de geconstateerde verschuiving is dat de opleiding van de boerinnen en tuindersvrouwen vaak beter "past" bij de eisen
die deze werkzaamheden stellen. Daar staat tegenover dat de vrouwen in
de praktijk zelden taken uitvoeren die veel specialistische kennis vereisen
enmeer verantwoordelijkheden metzich meebrengen.
2.1.3 Socialeregelingen en verzekeringen
Onderzoek naar de deelname aan regelingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid in de land- en tuinbouw laat zien dat mannen hieraan relatief veel vaker deelnemen dan vrouwen (Overbeek en Nouws,
1992). Zo is 53%van de gehuwde mannelijke agrariërs tot en met 40jaar
lid van de bedrijfsverzorgingsdienst tegen 14% van de (mee)werkende
echtgenotes. Bijde deelname aan een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de percentages respectievelijk 70%en 8%.Zowel mannelijke en vrouwelijke bedrijfshoofden, alsmeewerkende echtgenotes maken
nauwelijks gebruik van de vrijwillige ziektewetverzekering. Vrouwen nemen vaker deel aan één van deze regelingen alshun partner dat ook doet
of wanneer zij zelf mede-bedrijfshoofd zijn, en ook naarmate zij meer
meewerken of hetbedrijf groter is.
De geringe deelname van (mee)werkende vrouwen aan genoemde regelingen betekent dat zij in weinig gevallen recht hebben op betaald
zwangerschaps- en bevallingsverlof. De meeste particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en bedrijfsverzorgingsdiensten geven meestal
alleen recht op een uitkering, respectievelijk bedrijfsverzorging tegen gereduceerd tarief, indien de betreffende vrouwen kunnen aantonen dat zij
niet in staat zijn om te werken. De vrijwillige ziektewetverzekering biedt
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vrouwen daarentegen wel demogelijkheid ombetaald verlof bij zwangerschapenbevalling op tenemen,ongeacht of zijarbeidsongeschikt zijn. De
"verlofduur" van agrarische vruwen rond de bevalling is dan ook vrij
kort: meer dan de helft "pauzeert" slechts vier weken. Ter vergelijking:
vrouwen in loondienst hebben door de verplichte ziektewetverzekering
rechtop 16weken zwangerschaps-en bevallingsverlof.
Minderbelangstellingvoorbijstandsregelingen
Het aantal verzoeken om een uitkering in het kader van de IOAZ-regeling (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandigen) geeft een dalende lijn te zien. Bij het in werking
treden van deze regeling in 1987bedroeg het aantal agrariërs dat een verzoek indiende bijna 800,in 1991waren dit er nog slechts 306.Dat laatste
was 14%minder dan in 1990.De daling kwam vooral voor rekening van
de akkerbouw en de opengrondstuinbouw. Nagenoeg constant bleef het
aantal aanvragen in derundveehouderij enin de glastuinbouw.
Bijna 30%van de aanvragen in 1991was afkomstig uit de rundveehouderij, 16% uit de varkenshouderij en 14% uit de opengrondstuinbouw.
Voorde laatstetweesectoren isditrelatief gezien veel.
Het aantal verzoeken om financiële steun in het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen daalde in 1991opnieuw. In totaal kwamen er
460verzoeken binnen, 15%minder dan in 1990.De daling deed zich voor
in vrijwel alle sectoren. Alleen in de rundveehouderij en de overige tuinbouw steeg het aantal aanvragen met respectievelijk 24%en 48%ten opzichte van 1990.Ook in de fruitteelt was een lichte stijging te constateren,
waarbij de vorstschade (zie paragraaf 3.2.3) een rol zal hebben gespeeld.
De meeste verzoeken om bijstand kwamen, zowel absoluut als relatief,
vanuit de glastuinbouw (28%).Het merendeel van de verzoeken was afkomstig uit drie provincies: Gelderland, Zuid-Holland (met name glastuinbouwbedrijven) en Noord-Brabant.
2.1.4 Agrarisch onderwijs
Momenteel vindt een inhoudelijke vernieuwing van het landbouwonderwijs plaats, als gevolg van wijzigingen in de Wet Voortgezet Onderwijs. Voorafgaand aan deze inhoudelijke vernieuwing is de structuur van
het landbouwonderwijs ingrijpend veranderd door fusies van middelbare
en lagere agrarische scholen tot 21Agrarische Opleidingscentra (AOC's).
Denieuwestructuur iseropgericht deopleidingen meer af testemmen op
de eisen van de arbeidsmarkt. Verder zullen leerlingen binnen een AOC
gemakkelijker kunnen overstappen van deenenaar deandere opleidingsweg.
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Tabel25 Ontwikkelingvan hetaantalt leerlingeninhet agrarischonderwijs (in %perjaar) naar
onderwijsniveau
Onderwijsniveau
Lager
Middelbaar
Hoger
Totaal

1987/881988/89

1988/891989/90

1989/901990/91

1990/911991/92

Aantal in
1991/92

-15,4
-4,2
+4,7

-133
-7,0
+4,2

-7,2
-9,8
+3,8

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

18.647
14.980
8.623

-8,9

-8,6

-6,1

-0,9

42.250

BromBerekenduitgegevensvandeDirectieLandbouwonderwijs.

Het totale aantal leerlingen in het agrarisch onderwijs bedroeg op
1 september 1991 42.250 (tabel 2.5). Ten opzichte van het jaar daarvóór
houdt dit een daling in van bijna 1%,wat veel minder sterk was dan de
gemiddelde teruggang van 8%invoorgaande jaren.
De vermindering van het aantal leerlingen in 1990-1991 bleef beperkt
tot het lager agrarisch onderwijs en was daar veel minder sterk dan in
voorgaande jaren. Het ziet ernaar uit dat de daling van het aantal leerlingen in hetlager agrarisch onderwijs zichhetkomendejaarzal voortzetten.
De instroom van leerlingen in het eerste jaar daalde in het schooljaar
1991/92 namelijk met bijna 6% ten opzichte van 1990/91. In het middelbaar agrarisch onderwijs was na eenjarenlange daling weer een lichte stijging van het aantal leerlingen te constateren (2,0%). Dit herstel lijkt zich
voort te zetten: de instroom van leerlingen in het eerste jaar steeg met
maar liefst 12%. Het aantal leerlingen in het hoger agrarisch onderwijs
(HAO) stijgt nog steeds, zij het geleidelijk minder sterk. In 1990/91 bedroeg de toename van het totale aantal leerlingen 1,5%, terwijl de instroom van nieuwe leerlingen 5,5% groter was. Dat laatste wijst op een
verdere groei.
2.2 Grondgebruik engrondmarkt
2.2.1 Grondgebruik
Het bij de landbouwtelling geregistreerde areaal cultuurgrond is, na
tweejaar van stabilisatie,tussen mei 1990enmei 1991weer duidelijk afgenomen. De daling van 15.000 hectare (-0,7%) bracht het totale areaal cultuurgrond voor het eerst beneden de twee miljoen hectare. De
belangrijkste verandering in hetgrondgebruik in 1990-'91betrof de verdere teruggang van het areaal grasland en de sterke afname van de opper70

Tabel2.6 Hetnationalebouwplanvanaf1950(oppervlaktex1000hectare)

Totaalgereg.cultuurgronda)
Grasland
Groenvoedergewassen
(vanaf 1980vnl. snijmais)
Bouwlandexclusief
groenvoedergewassenb)
w.o. granen
suikerbieten
aardappelen

1950

1960

1970

1980

1985

1989

1990

1991

2337
1317

2317 2143
1327 1330

2020
1198

2019
1164

2004
1099

2006
10%

1991
1080

27

11

12

141

180

208

208

208

930
491
67
165

892
512
93
139

682
364
105
159

570
224
121
173

551
184
131
169

594
204
124
165

598
193
125
175

594
178
123
180

Tuinlandopengrondb)
w.o. groenten
fruit
bloembollen

118
30
71
7

114
35
57
10

111
45
39
12

104
45
25
14

115
53
23
15

94
43
23
17

94
42
23
16

99
46
24
17

Tuinbouwonderglas
w.o. groenten
bloemkwekerijprodukten

3,3
2,2
0,2

5,0
4,0
03

7,2
5,4
1,6

83
4,7
4,0

9,0
4,6
4,3

9,6
4,4
5,0

9,8
4,4
5,1

10,0
43
53

a)Vanaj'1970exclusiefgrondvanbedrijvenkleinerdan 10sbe;b)Metingangvan1986zijnde
groenteoogstenerwten,depoot-enplantuien,dezaaiuienendezilveruien(in1986samen
22.026ha)vandeopengrondsgroenten naardeakkerbouwgewassenovergebracht.
BromCBS,landbouwtelling,diversejaargangen.

vlakte granen (tabel 2.6). Lange tijd werd nogal wat grasland gescheurd
om snijmais te verbouwen, maar deze ontwikkeling deed zich de afgelopen jaren niet of nauwelijks meer voor. Binnen de akkerbouw isin toenemende mate sprake van een overgang naar intensieve akkerbouw- en
groentegewassen. Het areaal aardappelen isin 1991gestegen tothet nooit
eerder bereikte aantal van 180.000hectare.De oppervlakte granen daalde
tussen mei 1990en mei 1991daarentegen, onder invloed van de lage prijzen en de concurrerende vergoeding van de braaklegregeling, met
15.000 hectare.Tegelijkertijd nam de oppervlakte groenbemestingsgewassen toetot 12.100hectare.
Belangstellingvoorbraakleggingneemt nauwelijksmeertoe
Uiteen inventarisatie (Rijk, 1991)blijkt dat tot voor korteen toenemend
aantal akkerbouwbedrijven gebruik ging maken van de vrijwillige braaklegregeling (tabel 2.7).Voorhetmerendeel (90%)hebben deaanvragen betrekking op zogenaamde groenbraak, waarbij de grond wordt ingezaaid
met een groenbemester. Voor het overige wordt er gekozen voor de com71

binatie van braak met tijdelijke bebossing. Voor de regeling komen tegenwoordig alleen in aanmerking akkerbouwersjonger dan 55jaar,die gedurende minimaal 5 jaar ten minste 20% van de bedrijfsoppervlakte uit
produktie nemen. Tot 31 januari 1991 bedroeg de braaklegvergoeding
1853 gulden per hectare per jaar. Daarna is de vergoeding verlaagd tot
maximaal 1500gulden per hectare voor de eerste 50% van de bedrijfsoppervlakte en maximaal 1300 gulden per hectare voor het resterende deel.
Bij braakleggen in combinatie met de aanplant van snelgroeiend hout
wordt naast debovenstaande premie een eenmalige premie van 3000gulden per hectare gegeven. Waarschijnlijk mede als gevolg van de aanpassing in de vergoedingen is er inmiddels een duidelijke stagnatie in het
aantal goedgekeurde aanvragen te constateren. Daarnaast kan de verlaging van de maximum leeftijd van 65jaar naar 55jaar voor deelneming
aan de regeling een rol spelen: in 1990was 40%van de deelnemers ouder
dan 55 jaar (Pierik,1992).
In het kader van de hervorming van het EG-landbouwbeleid zal inkomenssteun inonder meer degraansector gekoppeld worden aan verplichtebraaklegging van een deel van het areaal (zieparagraaf 1.3.5).Dit levert
een nieuwe impuls op voor de braaklegging, al zal een deel van de circa
5000bedrijven waarvoor de braakverplichting geldt, thans reeds gebruik
maken van debestaande vrijwillige regeling.
Tabel2.7 Aantalgoedgekeurde aanvragen endaarbij behorende oppervlakte in hetkadervande
Braaklegregeling
Aantalgoedgekeurdeaanvragen
1 januari 1989
1 juni 1990
31juli 1991
30april 1992

26
550
959
989

Totale
areaal(ha)

Waarvan snelgroeiend hout

529

p.m.

8.224
15.179
15.609

1.365
1.544

600

Bron:Ministerievan Landbouw,Natuurbeheeren Visserij,Directie UitvoeringRegelingen.

Veel braak in Groningen enDrenthe
Braak is aantrekkelijk als de vergoeding hoger is dan het saldo van de
concurrerende gewassen in het bouwplan. Die situatie doet zich het eerst
voor in gebieden met de minst renderende alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor de grond. Verreweg het grootste deel van de aanvragen
voor de braaklegregeling komt dan ook uit de provincies Groningen en
Drenthe. Van degenen die in deze regio's in aanmerking kwamen voor de
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regeling,had in 1991ongeveer een kwart een aanvraag ingediend. In 1990
was dit nog 13%.Het betreft - althans in 1990 - voornamelijk bedrijven
waar het accent ligt op hakvruchten, en waar graan dus vooral in het
bouwplan was opgenomen op grond van vruchtwisselingseisen (Pierik,
1992).Inandere akkerbouwgebieden liggen desaldiper hectaregranen en
andere gewassen in het algemeen hoger,zodat braaklegging daar minder
aantrekkelijk is. Buiten het noorden van het land maakte in 1990 slechts
1%van deinaanmerking komendebedrijven gebruik van de regeling.
Uit tabel2.7blijkt dat totnu toeslechts een tiendevan het braakgelegde
areaal isbenut voor deteelt vansnelgroeiend hout.Daarbij speelteen aantal factoren een rol. In de eerste plaats wordt de bewegingsvrijheid in het
bouwplan beperkt. Daarnaast is er onzekerheid ten aanzien van de continuïteit en de hoogte van het bedrag van de braakpremie na vijf jaar.
Voorts iser weinig zicht op de toekomstige houtprijzen. Tenslotte bestaat
er nog steeds onzekerheid over de vraag of de tijdelijke bebossing er al
dan niet toe zal leiden dat de grond in een aantal gevallen planologisch
aan de agrarische bestemming zal worden onttrokken, wat uiteraard tot
een aanzienlijke waardedaling zou leiden.
Uitbreidingglastuinbouwvooralbuiten Randstad
De oppervlakte glastuinbouw wordt nog steeds uitgebreid. In 1991
werd een omvang van 10.000hectare bereikt (tabel 2.6).Dat betekent dat
het glasareaal sinds 1985isuitgebreid met 1,8%per jaar. Op grond van de
vrij gunstige afzetperspectieven vooral voor sierteeltprodukten - onder
meer in de EFTA-landen en in Oosteuropese landen - is aannemelijk dat
deze groei zich vooralsnog zal voortzetten. De vraag is wel of die uitbreiding zich in het tempo van de afgelopen jaren zal voltrekken. In de eerste
plaats is onzeker of "de markt" dit hoge expansietempo, dat gepaard gaat
met een produktiegroei van 5à6%perjaar,kan verwerken. Daarnaast begint in verschillende glastuinbouwgebieden de arbeidsvoorziening een
knelpunt te worden. Voortsbestaat op wat langere termijn de kans op een
forse verhoging van de energieprijzen.
Ongeveer 71% van het glasareaal bevond zich in 1991 in Noord- en
Zuid-Holland. Het aandeel van deze provincies loopt vooral de laatstejaren terug: in 1970 bedroeg het bijna 75% en in 1985 nog 73%.Van de
429 ha waarmee het landelijke glasareaal tussen mei 1989 en mei 1991
groeide, lag de helft buiten deze twee provincies. Het ziet er naar uit dat
deze tendens zich zal voortzetten. Denadelen van vestiging buiten debestaande Nederlandse glascentra zullen kleiner worden en de voordelen
van vestiging buiten de centra zullen toenemen (Van Gaasbeek en Rodewijk, 1991).Een rol hierbij spelen: de toenemende schaal van produceren
en de toekomstige veranderingen in de wijze van afzet. Daarnaast iser op
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de glastuinbouwbedrijven extra ruimte nodig voor allerlei voorzieningen
(regenwater-bassin, werkruimte). Verder bestaat er een toenemende planologische druk in de randstedelijke centra en zijn de grondprijzen er relatief hoog, terwijl de veranderende eisen en wensen ten aanzien van de
inrichting van een glastuinbouwgebied (infrastructuur en landschappelijke aankleding) eveneens van invloed zijn. Voorts is denkbaar dat andere
vormen van energievoorziening, zoals warmtekrachtinstallaties en hetbenutten van afvalwarmte, de spreiding van de glastuinbouw zullen stimuleren. Tenslotte kan een rol gaan spelen dat verschillende provincies,
vooral in hetNoorden van het land,een beleid voeren gericht op het "binnenhalen"van glastuinbouwbedrijven.
2.2.2 Ruimtelijke ordening,landinrichtingen landschapsbeheer
Het afgelopen jaar is het kabinetsstandpunt over de Vierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) gepubliceerd (VROM, 1991).Belangrijke impulsen voor het herijken van het nationale ruimtelijke beleid
voor de landelijke gebieden zijn de nieuwe beleidsdoelstellingen van het
Natuurbeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding en de Structuurnota Landbouw. DeVinexgeeft eenherziene zonering gerichtop duurzaamheid, waarbij een vastlegging van de verhouding tussen intensieve en
extensieve vormen van ruimtegebruik centraal staat en ook een zekere
koppeling wordt aangebracht tussen ruimtelijke ordening en milieubeleid.
De nieuwe indeling krijgt vorm via vier "gekleurde" koersen voor het
ruimtelijk beleid. Daarmee wordt een scheiding voorgesteld tussen enerzijds gebieden waarin intensieve agrarische produktiefuncties met concentratietendensen als glastuinbouw, bloembollenteelt en intensieve
veehouderij worden toegestaan, en anderzijds gebieden diezich dienen te
richten op demeer grondgebonden enextensieve landbouw.
Gele,bruine, blauweengroenekoersen
Eenkortebeschrijving van de koersen geeft het volgende beeld:
Bij de "gele koers"ligt het accent op agrarische produktiefuncties en krijgen ook sectoren diezich (moeten) ontwikkelen in de vorm van ruimtelijke complexen, zoals de glastuinbouw, ruime mogelijkheden. Bij de
"bruine koers" wordt een mozaïekpatroon van landbouw met andere
functies nagestreefd; landbouw - en dan vooral de grondgebonden landbouw - heeft in deze gebieden een overheersende functie. Bijde "blauwe
koers"ligt het accent op een integratie van functies, zoals combinaties van
landbouw met recreatie, natuurbeheer of bosbouw. Bij de "groene koers"
tenslotte zijn ecologische kwaliteiten richtinggevend. De landbouwactiviteiten worden daaraan ondergeschikt gemaakt.
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Het landbouwbedrijfsleven uitte bij het verschijnen van deze nota de
vrees dat de nieuwe zonering er toe zou leiden dat de ruimtelijke ordening gaat bepalen waar welke produktietak zich mag ontwikkelen. Eveneens bestaan er vanuit de agrarische sector bedenkingen ten aanzien van
de koppeling van ruimtelijke ordening met milieubeleid. Die koppeling
tast het huidige uitgangspunt aan van landelijk uniforme milieunormen.
De concurrentiepositie van ondernemers in gebieden met bijzondere milieukwaliteit zal verslechteren, althans wanneer geen compenserende
maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van schadevergoedingen.
Landinrichtingonderdruk
In 1991 heeft de Landinrichtingsdienst zeven projecten in uitvoering
genomen. Dat bracht het totale aantal projecten in uitvoering op 122,met
een gezamenlijke oppervlakte van circa 637.000hectare. Tegelijkertijd zijn
acht nieuwe projecten in voorbereiding genomen met een totale oppervlakte van ongeveer 27.000hectare. Per 31 december 1991werd in 93gebieden, met een totale oppervlakte van circa 355.000 hectare, een
landinrichtingsproject voorbereid. In 1990was dat nog370.000hectare.
Eind 1991isbesloten de voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten, die tegenwoordig ongeveer 28 jaar beloopt, te verkorten. De omvang van het voorbereidingsprogramma is bepaald op
180.000 hectare in de komende tien jaar. Het uitvoeringsprogramma is
vastgesteld op gemiddeld 30.000 hectare in de jaren 1992 en 1993 en op
20.000 hectare in de daaropvolgende acht jaren. Ter vergelijking: in 1990
werd ongeveer 37.500hectareinuitvoering genomen.
Veranderingen in het landbouwbeleid geven aanleiding tot beleidswijzigingen op dit gebied. Zo is het afgelopen jaar een nieuw besluit genomen ten aanzien van de rijksbijdrage voor verlaging van het waterpeil in
veenweidegebieden, die in 1989was opgeschort. Nu isbesloten subsidiëring in beginsel weer mogelijk te maken voor peilverlagingen tot circa
60cmbeneden het maaiveld,mitsnatuur- en milieubelangen niet onevenredigworden geschaad.
Uitbreidingaantalbeheersovereenkomstenzetdoor
De oppervlakte waarvoor beheersovereenkomsten zijn gesloten is in
1991de 20.000hectare gepasseerd, dankzij een stijging met circa4000hectare ten opzichte van 1990.Deovereenkomsten zijn gesloten met 3250ondernemers; 600 meer dan in 1990. De doelstellingen van de overheid in
het kader van het Relatienota-beleid houden in dat in de periode 19911995jaarlijks voor 5000hectarebeheersovereenkomsten worden gesloten.
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Naar verwachting zal dit doel de komendejaren ten naastebij worden gerealiseerd. In dit verband is van belang dat de oppervlakte waarvoor een
beheersplan van kracht is in 1991 werd uitgebreid met 11.500 hectare tot
in totaal ruim 70.000hectare. Voor die gebieden kunnen beheersovereenkomsten worden afgesloten. Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat dat
voor bijna 30procent van deoppervlakte ookinderdaad is gebeurd.
Op meer dan de helft van de oppervlakte onder een beheersovereenkomst wordt "zwaar beheer" gevoerd. De oppervlakte "licht beheer"
neemt echter sneller toe dan de oppervlakte "zwaar beheer". De ervaring
leert evenwel dat overeenkomsten met licht beheer na een beginperiode
veelal worden verzwaard (Kuypers, 1991). Dezelfde studie heeft aangetoond dat de structuur van de bedrijven die voor het eerst een beheersovereenkomst afsluiten, tegenwoordig minder verschilt van die van
niet-deelnemendebedrijven dan een aantaljaren geleden.
Na eenwat moeizame aanloopperiode lijkt deacceptatie van het bedrijven van landbouw op basis van beheersovereenkomsten toe te nemen.
Naast het aantrekkelijker maken van de regelingen zullen daarbij ook de
gewenning en het ruimer wordende ruwvoeraanbod als gevolg van de
melkquotering een rolspelen. Uit onderzoek van Van Eek (1991)blijkt dat
de inkomensderving als gevolg van beheersovereenkomsten kleiner is,
naarmate de veebezetting lager is.In de komende jaren kan een extra stimulans uitgaan van een wijziging van de pachtwet, waardoor in beheersgebieden een koppeling van een (aangepaste) pachtovereenkomst aan een
beheersovereenkomst mogelijk wordt. Daarnaast lijken de hervorming
van het EG-landbouwbeleid (zie paragraaf 1.3.5)en de daarbij behorende
flankerende maatregelen deuitbreiding van debeheerslandbouw tengoede tezullen komen.
2.2.3 Grondprijzen
In 1991bleven de grondprijzen dooreengenomen stabiel in vergelijking
met 1990. Daarbij waren erwelduidelijke verschillen tussen de diversecategorieën.Deprijs van onverpacht losbouwland, diein 1990sterk wasgestegen, daalde van gemiddeld 40.500gulden per hectare tot 38.300 gulden
(BBL, 1992). De teruglopende bedrijfsresultaten in de akkerbouw en de
onzekerheid rond het EG-landbouwbeleid kunnen hierop van invloed zijn
geweest. De gemiddelde prijs van verpacht bouwland kwam in 1991 uit
op 19.900 gulden per hectare, wat vrijwel hetzelfde was als in het jaar
daarvoor. De prijs van onverpacht los grasland zonder melkquotum was
met gemiddeld 37.600 gulden een fractie lager dan in 1990. Verpacht los
grasland vormde de enige categorie met een noemenswaardige prijsstijging:van 19.000gulden in 1990tot21.800gulden in1991.
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Tussen de diverse gebieden bestaan grote verschillen in het verloop
van de grondprijzen. In Groningen en Drenthe was een duidelijke daling
waar te nemen, waarbij de gemiddelde grondprijs voor onverpacht los
bouwland uitkwam tussen 21.000en23.000gulden per hectare.In bijvoorbeeld het Westelijk Kleigebied van Noord-Brabant was daarentegen sprake van een duidelijke stijging van de prijs voor los bouwland als gevolg
van de toenemende interesse voor deze gronden bij veehouderijbedrijven
uit de rest van deprovincie. Voor demarkt van losgrasland zonder melkquotum waren vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar. Vanwege onzekerheid aangaande de toekomstbijveehouders waren in een aantal gebieden
(Noord-Brabant, Veenweidegebieden) dalingen in de grondprijs aan de
orde door een afname van de vraag.In deprovincie Limburg waser sprakevan een prijsstijging.
Grondprijzen blijvendekomendejarenwaarschijnlijkhoog
Zoal in het Landbouw-Economisch Bericht 1991 is uiteengezet, zullen
indejaren negentig degrondprijzen waarschijnlijk hoogblijven. Dat geldt
althansbijgelijkblijvende opbrengsten-kostenverhoudingen, een gelijkblijvend melkquotum en een voortgaande produktiviteitsstijging in de melkveehouderij van 1à 2procent per jaar. Onder andere veronderstellingen,
zoals een teruglopend melkquotum, een sterkere stijging van de produktie per koe of een stringentere milieuregelgeving, wordt het beeld meer
gedifferentieerd (Bethe, 1991). In sommige zandgebieden neemt de opwaartse druk op de grondprijzen in zo'n situatie toe omdat melkveebedrijven hun produktiecapaciteit in stand willen houden; in andere
gebieden kan erjuist sprake zijn van eenmeer gematigde prijsstijging. De
prijsverlagingen in het kader van de hervorming van het EG-beleid zouden een grondprijsverlagend effect kunnen sorteren. In dat beleid zijn
echter ook aan de grond gekoppelde inkomenstoeslagen opgenomen, die
op zichzelf een grondprijsverhogende werking hebben. Het is op dit moment nietduidelijk wat per saldoheteffect van dezemaatregelen zal zijn.
Nieuwhoofdstukin discussievernieuwingPachtwet
De Structuurnota Landbouw en de nota Heroverweging Pachtwetgeving van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijbevatten
een aantal voorstellen tot wijziging van de Pachtwet. Deze zijn bedoeld
om de afname van het pachtareaal af te remmen, de mogelijkheden tot
flexibel grondgebruik tevergroten en depacht als financieringsinstrument
voor de landbouw tebehouden. Eenmeer marktconforme benadering van
depacht wordt daarbijnoodzakelijk geacht.Debescherming van depach-
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ter en het algemene landbouwkundige belang blijven echter een belangrijk uitgangspunt.
Eén van de voorgestelde maatregelen betreft een zodanige aanpassing
van de pachtnormen dat voor de verpachter een netto-rendement van
twee procent van de marktprijs van onverpachte grond realiseerbaar is.
Daarbij wordt er van uit gaan dat deze zogenaamde verkeerswaarde in
belangrijke mate is gerelateerd aan de (regionaal uiteenlopende) bedrijfsuitkomsten. Deeerste uitkomsten van lopend onderzoek op dit punt door
LEI-DLO bevestigen deze relatie. Pachtnormen worden op dit moment
vastgesteld opbasisvan de fysieke karakteristieken van degrond, waarbij
de relatie met de bedrijfsuitkomsten vrij zwak is. Zo staan de bedrijfsresultaten in de akkerbouw (bijvoorbeeld in de Veenkoloniën) de laatstejaren flink onder druk. Depachtnormen voor losland in deze gebieden zijn
echter hoger dan in de weidestreken en de zandgebieden, waar veel
(melk)veehouderij is(tabel 2.8).Toch worden in de laatstgenoemde gebieden per hectare in het algemeen hogere inkomens behaald dan in de akkerbouw (vergelijk tabellen4.8en4.9).
Tabel2.8 Pachtprijzeninguldensperhectarevanboerderijen,los bouwlandenlosgrasland naar
landbouwgebieden;gemiddelde1988-1990
Boerderijen
Zeekleigebieden
Rivierklei-en lössgebieden
Weidestreken
Zandgronden
Veenkoloniën
Tuinbouwgebieden

965
785
810
740
800

Nederland

Los bouwland

Losgrasland

X

610
475
570
485
560
620

500
430
475
460
460
460

880

560

470

Bron:Lengkeek,1991.

Doorvoering van de tweeprocentsnorm kan dan ook vooral voor de
zandgronden, en in iets mindere mate voor de rivierklei- en de veenweidegebieden, tot een aanzienlijk stijging van de pachtprijzen leiden. Voor
de pachtprijzen in de noordelijke akkerbouwgebieden heeft deze maatregel daarentegen nauwelijks gevolgen (De Hoog, 1992).Van belang hierbij
is dat dooreengenomen in de gebieden met de sterkste stijging van de
pachtprijzen, de pacht als vorm van grondgebruik minder van betekenis
isdan landelijk het geval is.Datneemt niet weg dat zich voor de pachtbedrijven in dezegebieden aanmerkelijke lastenstijgingen kunnen voordoen.
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2.3 Overdrachtenverdelingvan melkquota
Volgens informatie van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is
de invloed van het melkquotum op de prijzen van onverpacht los grasland in 1991 afgenomen, nadat er enkele jaren achtereen sprake was van
een steeds groter wordend aandeel van de quotumwaarde in de totale
grondprijs (tabel 2.9). Als belangrijkste reden voor de tanende invloed
wordt genoemd dat steeds meer melkquotum wordt verworven door
middel van overeenkomsten waarbij de grond tijdelijk wordt gepacht
door de koper van het quotum. Omdat deze transacties niet worden geregistreerd waren er in 1991 onvoldoende gegevens beschikbaar voor een
betrouwbare prijsstatistiek. Uit schattingen van BBLblijkt dat er dat jaar
gemiddeld ƒ4,-à 4,25per kilogram quotum werd betaald. Deze schattingen komen overeen met de waarnemingen op de bedrijven uit het LEIboekhoudnet.
Tabel2.9 Prijzen vangrasland zonder enmetmelkquotum endehieruit berekende waarde van
hetmelkquotum *)
Jaar

1986
1987
1988
1989
1990

Grondprijs
zonder
quotum
(gld/ha)

Gemiddeld
quotum

Quotumwaarde

Quotumbedrag

(kg/ha)

(gld/kg)

(gld/ha)

Grondprijs
inclusief
quotum
(gld/ha)

41.200
34.900
31.300
33.400
37.600

13.250
14.600
14.400
13.260
14.722

1,24
2,06
3,02
3,71
4,49

16.450
30.200
43.500
49.200
66.100

57.600
65.100
74.800
83.100
103.700

*) Voor1991 kunnengeencijferswordenverstrektwegens teweinigwaarnemingenBron:BerekendopbasisvangegevensvanhetBureauBeheerLandbouwgronden.

Verhuurmelkquotumsteedspopulairder
Drie jaar geleden is door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij op initiatief van de standsorganisaties en het Produktschap
voor Zuivel een regeling voor verhuur van melkquota ingevoerd. Flexibilisering van de quotaregeling was daarbij de achterliggende gedachte. De
regeling blijkt aan teslaan. De hoeveelheid verhuurd quotum isin de periode 1989/90-1991/92 toegenomen van 124 miljoen tot 297miljoen kilogram melk. Dit laatste houdt in dat 3,3% van het totale landelijke quotum
isverhuurd. Het aantal agrariërs dat betrokken wasbijde huur of ver79

Tabel2.10 Houdersvanmelkquotanaarhuurenverhuurenleeftijd(%), 1991/92
Leeftijd quotumhouder
tot35
Quotum verhuurd
Quotum gehuurd
Geenhuur of verhuur
Totaal

35-45

45-55

55-65

Totaal
boven 65

11
19
70

6
18
74

7
18
75

12
16
72

20
13
67

10
16
74

100

100

100

100

100

100

Bron: ProduktschapvoorZuivelenCBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

huur van melkquota was in 1991/92opgelopen tot ruim 11.000(PZ,1991).
Wanneer dubbeltellingen het beeld niet verstoren, is dat ongeveer een
kwart van het totale aantal quotumhouders (tabel 2.10).Blijkbaar voorziet
de mogelijkheid van huur en verhuur van melkquota in de behoefte van
desector omdeproduktiemogelijkheden optimaal te benutten.
Van de ruim 4000 agrariërs die melkquotum verhuren - circa 10% van
het totale aantal quotumhouders - verhuurt ongeveer 60% het hele quotum en de rest slechts een gedeelte. Gemiddeld verhuurden zij zo'n
70.000 kilogram melkquotum. Onder de verhuurders komen relatief veel
ouderen voor (tabel 2.10):circa twee derde is ouder dan 50jaar. Ten dele
in samenhang hiermee gaat het vooral om (ex-)veehouders met een klein
quotum: 60% van de verhuurders heeft een quotum van minder dan
100.000 kilogram en ruim 30%zelfs van minder dan 50.000 kilogram (tabel 2.11). Melkveehouders op kleinere bedrijven, voor wie de jaren gaan
tellen, laten het melken kennelijk graag aan anderen over en zijn zelf verzekerd van een bepaald inkomen. Voor jongeren met een zodanig klein
quotum dat geen levensvatbare melkveehouderij mogelijk is, geldt iets
dergelijks. Toch zijn er verhoudingsgewijs ook nogal wat grotere bedrijven die (een deel van) hun melkquotum verhuren.
Tabel2.11 Verdeling van huurders enverhuurders van melkquota naar omvang basisquotum
(%), 1991/92
Melkquotum,x1000kilogram

Huurders
Verhuurders

<50

50-100

1,4
31,5

63
28,9

Brom ProduktschapvoorZuivel.
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100-200 200-300 300-400 400-500
25,0
26,3

27,8
7,5

19,9
3,0

9,5
1,2

500e.m.
9,6
1,5

totaal
100
100

Relatiefveeljongequotumhuurders
Een deel van de verhuurders heeft melkquotum verhuurd aan meer
dan één huurder. Dit blijkt uit het feit dat het aantal huurders (6400)groter isdan het aantal verhuurders. Dehuurders van melkquotum huurden
in 1991/92 gemiddeld ongeveer 43.000 kilogram (PZ, 1991). Bij de huurders zijn de jongere leeftijdscategorieën relatief sterk vertegenwoordigd
(tabel 2.10):ruim een derde wasjonger dan 45jaar. Oudere melkveehouders blijken het al dan niet huren van melkquota vaak te laten afhangen
van de aanwezigheid van een opvolger. Het grootste deel van de gehuurde quota komt terecht op bedrijven uit de middengroepen (tabel 2.11).
Verhoudingsgewijs huren echter ook de grotere bedrijven (boven
500.000kilogram) nogal wat melk.
Uit de gegevens van het Produktschap voor Zuivel ontstaat de indruk
dat de verhuur van quotum ook invloed heeft op deverkoop van produktierechten. Inde periode 1984/85 tot en met 1988/89 nam de verkoop van
melkquotum toe van vijftig miljoen kilogram tot circa driehonderd miljoen kilogram per jaar. In het eerste jaar waarin verhuur van quotum
werd toegestaan (1989/90) liep de verkoop fors terug tot honderdtachtig
miljoen kilogram. In 1990/91 en 1991/92 nam de koop en verkoop van
melkquota echter nauwelijks verder af, ondanks de toegenomen belangstelling voor huur enverhuur van quota.
Quotumoverdrachten medebepalendvoorstructuurontwikkeling
De hiervoor besproken overdrachten van melkquota zijn mede bepalend voor de structurele ontwikkelingen in de melkveehouderij. Daarnaast zijn de verschillende quotumkortingen hierop van invloed geweest.
De totalemelkafleveringen zijn van 1983-1991teruggelopen met 17%. Het
aantal melkkoeien nam echter af met 27%.Vooral de minder produktieve
dieren zijn dus afgestoten, hetgeen een belangrijke oorzaak isvan de sterkestijging (15a20%)van degemiddelde produktie per koein de genoemde periode.
Tegelijkertijd nam het aantal bedrijven met melkvee met ongeveer een
kwart af. Deze vermindering kwam vooral voor rekening van de (zeer)
kleineeenheden. Hierop wasonder meer van invloed dat in heteerstejaar
van de melkquotering (1984/85) een aanzienlijk aantal kleine melkveehouders niet over een quotum beschikte omdat zij in 1983geen melk aan
de fabriek hadden afgeleverd. Inmiddels ishet aantal geregistreerde houders van een melkquotum iets groter dan het aantal melkveehouders volgens de landbouwtelling. Sommige quotumhouders hebben blijkbaar een
soortgelijke functie als verpachters van grond: het financieren van produktiemiddelen.
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Schaalvergroting melkveehouderijgaatdoor

Quotumkortingen leiden statistisch toteen vermindering van het aantal
bedrijven in de klassen met een groot melkquotum en tot een toename
van het aantal bedrijven in de lagereklassen. Dezeeffecten kunnen echter
worden gecompenseerd doordat grotere bedrijven quota verwerven en
vooral doordat kleinebedrijven stoppen met demelkveehouderij. Het uiteindelijke effect van deze processen in de periode 1984-1991 was dat het
aantal bedrijven meteenmelkquotum van minder dan een half miljoen kilogram per saldo is gedaald en dat het aantal bedrijven met een groter
quotum is toegenomen (tabel 2.12). Voor de aandelen van beide groepen
in het totaleNederlandse melkquotum geldt hetzelfde. In alle onderscheiden omvangsklassen ishetgemiddelde aantal koeien gedaald en de melkproduktie per koe gestegen. Afgezien van de groep met een quotum
beneden 100.000kilogram,ontliepen de stijgingspercentages van de melkproduktie per koe elkaar betrekkelijk weinig. De bedrijven met een quotum russen 300.000 en 1.000.000 kilogram realiseerden de sterkste
toename.
In de periode 1984-1991zijn de aandelen van de belangrijkste produktiegebieden in het landelijke melkquotum weinig veranderd. Wel liep het
aandeel van Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe en Limburg terug. De aanwezigheid van alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de grond
heeft hierbij wellicht een rol gespeeld. Opmerkelijk is dat het aandeel van
provincies met een betrekkelijk kleinschalige melkveehouderij (zoals Gelderland enOverijssel) nauwelijks isgedaald.
Tabel2.12 Verdelingvanmelkquota,1984-1991 *)
Melkquotum
in 1000kg

Aantal
bedrijven.
1991

tot100
100- 200
200- 300
300- 500
500-1000
1000enmeer

10.534
11.618
9.524
10.003
3.217
220

(84)
(77)
(85)
(91)
(102)
(115)

Totaal/gemiddeld

45.116 (84)

Totalequotum(mln.kg)
1991/92
582
1.726
2.363
3.790
2.032
276

Gemidd.
aantal melkkoeien,1991

(74)
(77)
(85)
(91)
(104)
(119)

15,5 (93)
293 (89)
44,0 (85)
61,7 (84)
96,2 (83)
179,4 (83)

10.769 (87)

42,4 (89)

Gemidd.quotum
peraanwezige
koe,1991
3.560
4.990
5.640
6.140
6.570
6.990

(101)
(114)
(118)
(120)
(121)
(118)

5.630 (119)

*)Tussenhaakjes: 1991 inprocentenvan1984 (of1984/85).
N.B.:Omdatnietvoorallebedrijvenmeteenmelkquotumeenkoppelingmetdelandbouwtelling
mogelijkwas,hebbendegegevens uitdelaatstetweekolommeneenindicatiefkarakter.
BromProduktschapvoorZuivelenCBS-landbouwtellingen,LEl-bewerking.
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2.4 Ontwikkelingen inproduktiecapaciteit en bedrijfsstructuur
Nadat deproduktiecapaciteit van deNederlandse land-en tuinbouw in
de periode 1984-1988 was ingekrompen, heeft zich in de jaren daarna
weer een uitbreiding voorgedaan. Inhet laatstejaar -van mei 1990tot mei
1991-bedroeg de toename,gemeten in nge,bijna 1,5% (tabel 2.13). Zowel
tussen als binnen de sectoren deden zich belangrijke verschillen en verschuivingen voor.Voorde akkerbouw alsgeheel issprake van een stagnatie of een inkrimping. Dat heeft vooral te maken met de inkrimping van
de graanteelt en in mindere mate, de bietenteelt (zie tabel 2.6).Binnen de
graanteelt doet zich een verschuiving voor van de klassieke graansoorten
naar speciale voedergewassen zoals corn-cobmix, korrelmais en triticale.
Daarnaast bestaat erbinnen de akkerbouw de neiging om meer het accent
teleggen op gewassen meteen hogere toegevoegde waarde.De pootaardappelteelt vormtdaarvan eenduidelijk voorbeeld.
Tabel2.13 Deontwikkeling van deproduktiecapatiteitin nge(in %perjaar)
Sector

1977-1984

1984-1990

1990-1991

Melkveehouderij
Overigegraasdieren en grasland
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw

+2,4
-0,7
+4,2
+1,5
+4,6
-0,7

-4,2
+3,0
+1,8
0,0
+4,0
+2,2

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

Totaal

+2,0

+0,3

+1,4

Bron:Als tabel2.1.

Zowel de glastuinbouw als de overige tuinbouw gaf in 1990-'91 een
duidelijke groei te zien. Binnen de glastuinbouw kwam dat vooral voor
rekening van de potplantenteelt. De uitbreiding van de overige tuinbouw
had betrekking op de vollegrondsgroenteteelt, de boomkwekerij en de
bloembollenteelt. In de laatstgenoemde sector is de lelie de belangrijkste
trekker.
Hoewel in een lager tempo dan voorheen (tabel 2.13) krimpt de melkveehouderij nog steeds verder in, maar de groei van de vleesveesector is
inmiddels zodanig dat de totale rundveehouderij het laatstejaar weer iets
uitbreidde. De intensieve veehouderij gaf in 1990-'91 een zeer beperkte
groei te zien, waaraan zowel de varkenshouderij, de legpluimveesector,
als de kuikenmesterij eenbijdrage leverden. Het is niet uitgesloten dat de
steeds strengere milieumaatregelen de belangrijkste oorzaak vormen van
de vertraging in degroeivan dezesectoren (zieparagraaf 2.5).
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Geringereproduktiegroei
De capaciteitsontwikkelingen in 1990-'91passen in de tendens die zieh
sinds 1984 voor de Nederlandse agrarische sector aftekent. De sindsdien
gerealiseerde beleidsveranderingen (melkquotering, milieuwetgeving en
stabilisatorenbeleid in de akkerbouw) hebben eraan meegewerkt dat de
totale produktiecapaciteit over de periode 1984-1991 slechts met 4% toenam,terwijl indezevenjaren daarvoor nogeengroeimet 13% optrad.
Een vergelijking van de ontwikkelingen in de afgelopen zeven, qua
produktiegroei "magerejaren"met die inde voorafgaande zeven "vettejaren"laatzien dat er voor watbetreft devermindering van de aantallen bedrijven en arbeidskrachten geen grote verschillen zijn (vergelijk paragraaf 2.1).De tragereproduktiegroei leidde daardoor tot een aanmerkelijk
kleinere toename van de produktie per bedrijf en per arbeidskracht. Toch
isde gemiddelde omvang van dehoofdberoepsbedrijven in dejaren 19841991 nog toegenomen met in doorsnee 20% (tabel 2.14). De gemiddelde
bedrijfsoppervlakte isminder gegroeid,namelijk metbijna15%.
Op sommige bedrijfstypen heeft een zekere extensivering plaatsgevonden. Dat was vooral het geval op de (gespecialiseerde) melkveebedrijven,
waarvan de gemiddelde bedrijfsoppervlakte ongeveer driemaal zo snel is
gegroeid als de gemiddelde bedrijfsomvang. Bij de interpretatie van de
cijfers uit tabel 2.14 moet er rekening mee worden gehouden dat verstoringen kunnen optreden als gevolg van typeveranderingen of door overgangen van hoofd- naar nevenberoepsbedrijf. Wanneer een gespecialiseerd melkveebedrijf enkele koeien afstoot en daardoor tot de "overigeTabel2.14 Ontwikkelingenophoofdberoepsbedrijven, 1984-1991 *)
Bedrijfstype

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij
Overige graasdieren
Intensieve veehouderij
Overige bedrijven
Alle bedrijven

Bedrijfsomvang
inngein 1991

Bedrijfsoppervlaktein ha
in 1991

Arbeidskrachten per bedrijf in 1991

61 (+11)
128 (+33)
65 (+34)
58 (+8)
41 (+32)
60 (+27)
54 (+29)

40 (+18)
2 (+15)
7 (+23)
27 (+24)
18 (+27)
5 (+18)
18 (+28)

1,2 (-5)
3,2 (+22)
1,9 (+12)
1,4 (+0)
1,2 (+3)
1,3 (+2)
1,3 (+4)

62 (+20)

19 (+14)

1,5 (+6)

*)Tussenhaakjes:procentueleveranderingtenopzichtevan1984.
Bron:Als tabel2.1.
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graasdierbedrijven" gaat behoren, wordt in de regel de gemiddelde bedrijfsomvang van de laatstgenoemde groep opwaarts beïnvloed. De beëindiging van kleinere melkveebedrijven, of hun overgang naar
nevenberoepsbedrijf, doet degemiddelde omvang van de groep melkveebedrijven toenemen.
Tragerebedrijfsvergrotinginakkerbouwen melkveehouderij
Rekening houdend met deze statistische beperkingen, mag toch worden geconcludeerd dat vooral in de akkerbouw en de melkveehouderij de
bedrijfsvergroting trager verloopt dan in de andere produktierichtingen.
In de glastuinbouw en de intensieve veehouderij - waar de eerder genoemde "verstoringen" nauwelijks een rol spelen - is daarentegen sprake
van een sterke expansie. Het doorsnee-glastuinbouwbedrijf is inmiddels
meer dan tweemaal zogroot alshetgemiddelde land-en tuinbouwbedrijf.
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf is in de periode 1984-1991
eveneens toegenomen, maar duidelijk minder dan de bedrijfsomvang of
de bedrijfsoppervlakte (tabel 2.14). Dat betekent dus dat er ondanks alle
beperkingen toch een verdere verbetering van de produktie per arbeidskracht is opgetreden. De sterkste toename van de arbeidsbezetting deed
zich voor op de glastuinbouwbedrijven, terwijl alleen op de akkerbouwbedrijven sprake was van een dalende arbeidsbezetting. Mede doordat
een relatief grootberoep wordt gedaan op de loonwerker ishetaantal nge
per arbeidskracht op de akkerbouwbedrijven ruim 20%hoger dan het algemeen gemiddelde. In de intensieve veehouderij ligt het aantal nge per
arbeidskracht ruim 10% hoger dan het gemiddelde, terwijl de overigetuinbouwbedrijven en de overige-graasdierbedrijven op dit punt een duidelijke achterstand tezien geven.
Toenemenddeelproduktiebijouderebedrijfshoofden
Het aandeel van deouderen in detotale produktiecapaciteit neemt duidelijk toe, hoewel bij deze materie rekening moet worden gehouden met
een mogelijke vertekening als gevolg van de toenemende betekenis van
vader-zoon-maatschappen. In 1991 namen de 55-plussers 32%van de totale produktiecapaciteit voor hun rekening, terwijl dit in 1977 nog maar
27% was (tabel 2.15).Vanzelfsprekend hangt dit verschijnsel nauw samen
met het stijgend percentage oudere bedrijfshoofden. Het aandeel van de
niet-persoonlijke ondernemingen neemt eveneens toe. Daarbij gaat het
vooral om de (glas)tuinbouw en in mindere mate om de intensieve veehouderij. Dit zijn de meest expansieve en ook de minst-vergrijsde sectoren. Het produktie-aandeel van de ondernemers beneden 35 jaar - dat
over de hele linie afneemt -ligter duidelijk boven hetgemiddelde. De
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Tabel2.15 Deverdeling(%)vandeproduktiecapaciteit(innge)vanhoofdberoepsbedrijvennaar
leeftijdvanhetbedrijfshoofdin 1991
Bedrijfstype

Persoonlijkeondernemingen

Niet-pers.
ondernemingen

Totaal

tot35jaar

35-55jaar

55jaar
enouder

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij
Overigegraasdieren
Intensieve veehouderij
Overigetypen

8
12
13
8
8
16
9

52
49
49
54
51
52
51

35
22
26
37
42
21
39

5
17
12
1
1
11
1

100
100
100
100
100
100
100

Totaal,1991
Idem,1984
Idem,1977

10
11
15

51
56
56

32
29
27

7
4
2

100
100
100

Bron:Alstabel2.1.

sterkste mate van vergrijzing is te vinden bij de overige-graasdierbedrijvenen bijdegemengde typen,waar ongeveer 40%van de produktiecapaciteit in handen is van 55-plussers. Deze situatie zou een reden kunnen
zijn om inde nabije toekomsteen relatief snelle vermindering van de aantallenbedrijven van deze typen teverwachten. Evenwel moet worden bedacht dat ook een voortdurende toestroom naar deze typen plaatsvindt,
onder andere doordat oudere melkveehouders hun quotum verhuren of
verkopen endemelkkoeien afstoten.
Uiteenlopendeontwikkelingenperprovincie
Naar provincie bezien bestaan er belangrijke verschillen in de omvang
en de samenstelling van het produktiepakket (tabel 2.16). In de helft van
de provincies is de rundveehouderij de belangrijkste sector. Dat is zelfs
het geval in Noord-Brabant, dat na Zuid-Holland het grootste aandeel in
de totale produktiecapaciteit heeft. InGroningen, Flevoland en Zeeland is
deakkerbouw debelangrijkste sector,inNoord- en Zuid-Holland de tuinbouw eninLimburgdeintensieve veehouderij.
Deze verschillen vormen één van de oorzaken van de uiteenlopende
ontwikkeling van de produktiecapaciteit in de verschillende provincies.
Eentweede oorzaak isdat eenbepaalde sector in deeneprovincie een andere uitgangspositie heeft en ook anders reageert dan in een andere provincie. Zo is in de periode 1984-1991 de akkerbouw in Groningen
ingekrompen eninNoord-Brabantjuistuitgebreid. Heteerstehangt voor86

Tabel2.16 Deverdelingvandeproduktiecapaciteit(nge)overdesectorennaarprovinciein1991
Procentueleverdeling

Provincie

Absoluut
aantal nge
xlOOO

rundveeh.

int.
veeh.

akkerbouw

glastuinb.

overige
tuinb.

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

42
82
50
73
15
50
62
23
14
12
38
24

4
3
7
19
1
24
13
1
1
2
31
24

47
10
32
5
56
5
1
12
6
63
9
12

3
2
8
1
5
10
14
30
68
4
9
18

4
3
3
2
22
11
10
34
11
19
13
22

270
441
298
529
229
840
204
580
1161
231
1128
480

Nederland

38

14

14

21

13

6404

Bron:Alstabel2.1.

al samen met de problemen in de graanteelt, het tweede met de uitbreiding van desnijmaisteelt enmet devergroting van hetaardappelareaal op
degrens vankleien zand.
Sterkstegroeiinwesten enzuiden
In de periode 1984-1991isde produktiecapaciteit in de westelijke en de
zuidelijke provincies verder toegenomen (tabel 2.17). Het eerste is het logische gevolg van de expansie en hetgrote gewicht van de glastuinbouw,
waarbij trouwens opvalt dat deze sector overal sneller groeide dan in
Zuid-Holland. Voor de zuidelijke provincies valt op dat daar de intensieve veehouderij sterk is uitgebreid. De eind 1984van kracht geworden Interimwet heeft een relatief sterke groei van de intensieve veehouderij in
deze concentratiegebieden kennelijk niet kunnen voorkomen. In de oostelijke provincies bleef de totale produktiecapaciteit ongeveer gelijk, terwijl
zich in de noordelijke provincies, alsmede in Utrecht en Zeeland, een inkrimping voordeed. In de periode 1977-1984 waren er soortgelijke verschillen in groeivoet, maar toen werd in alle provincies nog een
uitbreiding gerealiseerd.
Opmerkelijk zijn ook de verschillen in de mate van inkrimping van de
rundveehouderij na het van kracht worden van de quotumregeling. In de
zuidelijke enoostelijke provincies werd deinkrimping van de melkveesta87

Tabel2.17 Gemiddeldejaarlijkseverandering(in%)vandeproduktiecapaciteit(nge)perprovincie,1977-1991
Totaal

Provincie

1984-1991

1977-1984

1984-1991

rundvee

int.
vee

akkerbouw

glastuinb.

overige
tuinb.

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

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

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

-2,3
-1,8
-23
-1,5
-0,8
-1,6
-1,6
-1,9
-2,6
-23
-1,3
-1,5

0,0
1,0
1,5
1,0
6,0
0,6
0,6
-3,1
-1,8
0,0
3,2
2,0

-23
-0,9
-0,9
0,6
03
13
0,0
-0,6
0,2
0,6
1,1
-0,2

3,7
5,0
8,7
5,0
8,0
6,6
3,4
43
3,2
3,7
5,7
3,6

33
8,0
6,0
3,7
1,2
33
2,4
3,6
0,9
-2,1
3,2
2,7

Nederland

2,0

0,5

-1,8

1,6

-0,2

33

23

Bron:Alstabel2.1.

pel meer dan elders gecompenseerd door een uitbreiding van de rundveemesterij en de schapenhouderij. Daarnaast speelt de overdracht van
melkquota hierbij een rol (zieparagraaf 2.3).
Weinigverderegroeiverwacht
De verwachtingen inzake de groei van de produktiecapaciteit in de komende jaren zijn betrekkelijk bescheiden. Dat blijkt onder andere uit de
eind 1991,begin 1992 verschenen provinciale landbouwontwikkelingnota's.Nu iswel eerder een geringere groei van deproduktie voorspeld, bijvoorbeeld in de "Structuurvisie Landbouw" van het Ministerie van
Landbouw en Visserijuit 1977.Het verschil tussen toen en nu isdat er inmiddels vrij drastische ombuigingen hebben plaatsgehad in het markt- en
prijsbeleid endatereen ingrijpend milieubeleid isofwordt gerealiseerd.
Voor de melkveestapel wordt vrij algemeen een verdere inkrimping
verwacht, als gevolg van de voortzetting van de quotaregeling enerzijds
en de stijgende melkproduktie per koe anderzijds. In gebieden met een
zwakke structuur zou de inkrimping het sterkst kunnen zijn, omdat daar
een relatief groot deel van de melkveebedrijven de financiële gevolgen
van de diverse milieumaatregelen niet kan dragen. De betere bedrijven
zullen een groter deel van hun financiële middelen moeten aanwenden

voor milieumaatregelen, zodat ze minder ruimte hebben voor expansie.
Gelet op de in paragraaf 1.3.5 besproken aanpassingen van de marktordeningen voor rundvlees en schapen mag daarvoor evenmin veel uitbreiding worden verwacht.
Stagnatieintensieveveehouderij
De maatregelen op het gebied van het milieu en het welzijn en de gezondheid van dieren zullen degroei van de intensieve veehouderij afremmen of zelfs laten omslaan in een inkrimping. Opmerkelijk is dat in de
provincies met een sterke concentratie van deze tak op dit punt minder
pessimisme heerst dan in de provincies met minder varkens en kippen.
Desterke bedrijfsstructuur en de andere voordelen van concentratie worden kennelijk van doorslaggevende betekenisgeacht. Bovendien ishetbeleid voor deze sector in de meeste dun-"bedierde" provincies allesbehalve
stimulerend.
Voor de plantaardige sector wordt vrij algemeen een verdere verschuiving van de akkerbouw naar de opengrondstuinbouw verwacht. Voor
non-food-akkerbouw is in het algemeen weinig plaats ingeruimd. De
opengrondstuinbouw, die ook op een meer milieuvriendelijke manier
moet worden uitgeoefend, stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoorzieningen
en aan dekwaliteiten van deondernemers. Bovendien laatdemarkt in het
algemeen slechts beperkte uitbreidingen toe. In vrijwel alle provincies
wordt gerekend met een uitbreiding van de glastuinbouw. Steeds meer
provincies trachten de groei van deze bedrijfstak te bevorderen en glastuindersuit decentrumgebieden naarhun provincie telokken.
2.5 Landbouwen milieu
2.5.1 Mest-en mineralenbeleid
In september 1991heeft de overheid een drietal voorstellen gedaan tot
aanscherping vanhet mestbeleid (Rijksbegroting, 1991).Indeeerste plaats
betreft dit het schorsen van onbenutte produktieruimte op bedrijven met
een mestoverschot. Deproduktieruimte op dezebedrijven isdestijds vastgelegd op het niveau van het aantal aanwezige dieren in december 1986.
Voorzover het aantal dieren thans kleiner isdan dat in 1986isdus sprake
van onbenutte produktieruimte. In de tweede plaats gaat het om het versneld -dat wil zeggen eerder dan in hetjaar 2000-invoeren van de eindnormen voor fosfaatbemesting in de niet-overschotgebieden. Deze
normen houden in dat de fosfaatbemesting ongeveer gelijk moet zijn aan
de onttrekking door de gewassen. Invoering van deze normen zou leiden
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tot een toename van het mestoverschot met een paar miljoen ton. In de
derde plaats is voorgesteld om de grondgebonden productierechten, die
nu 125kg fosfaat per hectare bedragen, aanmerkelijk te verlagen. Eén en
ander zou een verdere beperking betekenen van de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven.
Voor het geval dat hetmestbeleid, ook na allevoorgenomen aanpassingen, ontoereikend zou blijken te zijn, bereidt de overheid een noodwet
voor op grond waarvan maatregelen getroffen kunnen worden die direct
ingrijpen op de omvang van de dierlijke produktie. Uit een recent onderzoek van CPB,LEI-DLOen RIVMnaar de economische en milieuhygiënische gevolgen van zo'n volumebeleid blijkt dat een op de intensieve
veehouderij gericht beleid minder economische nadelen oplevert dan een
volumebeleid dat de hele veehouderij omvat (Stolwijk et al., 1992). Dit
geldt vooral voor een directe vermindering van de mestproduktie op
overschotbedrijven envooreen produktiequotering.
Landbouwbedrijßlevensteltmilderbeleidvoor
In reactie op deze voorstellen van de overheid heeft het landbouwbedrijfsleven in "Het Mineraal Centraal" tegenvoorstellen gedaan (Projectgroep Timmer, 1992). Deze zijn niet alleen gericht op een vermindering
van hetoverschot van fosfaat maar ook op dat van stikstof.De mineralenboekhouding moet hierbij een belangrijk instrument gaan vormen en de
invoering daarvan zou dan ook per 1januari 1995verplicht moeten worden gesteld voor alle veehouderijbedrijven. De nadruk in de plannen van
het bedrijfsleven ligt op het terugdringen van de mineralenoverschotten
die voor het individuele bedrijf in beginsel "vermijdbaar" zijn. Op deze
"vermijdbare" verliezen zou vanaf 1995een hoge heffing kunnen worden
gelegd. Een dergelijk systeem is overigens uit het oogpunt van uitvoerbaarheid en controleerbaarheid niet zonder problemen (Van Zeijts en Biewinga, 1992). Terugdringing van het fosfaatoverschot kan vooral bereikt
worden door een reductie van de fosfaatuitscheiding per dier, voornamelijk via aanpassing van het voer. Voor de intensieve veehouderij wordt
een vermindering van 25% ten opzichte van de forfaitaire normen van
1986haalbaar geacht.Gelet op de reeds gerealiseerde daling met 17%tussen 1986en 1990 (CBS,1992) van de fosfaatproduktie in dierlijke mest en
de onbenutte produktieruimte, lijkt het hier te gaan om een beperkte inspanningsverplichting. Voor de rundveehouderij is de aandacht meer gericht op een terugdringing van het kunstmestgebruik. Tot 1995 wordt
daarvoor een daling ten opzichte van 1990met 20à30%mogelijk geacht.
Ter vergelijking kan dienen dat in de periode 1987/88 tot 1990/91 het gebruik van stikstofkunstmest op de gespecialiseerde melkveebedrijven uit
hetLEI-boekhoudnetmet 15%isgedaald en dat van fosfaat met30%.
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Behoefteaan infrastructurelevoorzieningen neemtna 1995af
Het mestoverschot op bedrijfsniveau zal de komende paar jaar naar
verwachting slechts beperkt stijgen, en wel van ruim 15 miljoen ton in
1993 tot zo'n 18 miljoen ton in 1995. Daarbij wordt rekening gehouden
metde in 1995verwachte aanscherping van defosfaatwetgeving en wordt
voorts verondersteld dat slechts geringe wijzigingen in de bedrijfsvoering
zullen optreden. Deontwikkeling van het mestoverschot in de daaropvolgende jaren wordt vooral bepaald door de mate waarin het droge-stofgehalte in dierlijke mest verder toeneemt. Afhankelijk van de ontwikkeling
van de veestapel, de technische ontwikkelingen en de bemestingsnormen
kan het mestoverschot op bedrijfsniveau in het jaar 2000uiteenlopen van
17 tot 27 miljoen ton (Van der Veen en Luesink, 1992). De behoefte aan
mestverwerkingscapaciteit zou dan tussen 9miljoen ton en 16miljoen ton
uitkomen. De rest van het mestoverschot kan op andere bedrijven of, ten
deleinverwerkte vorm,inhetbuitenland worden afgezet.
De behoefte aan mestopslagcapaciteit op de bedrijven zal na 1995naar
verwachting aanzienlijk afnemen omdat de stijging van het droge-stofgehalte van dierlijke mest zich zal voortzetten en omdat meer mest van de
bedrijven moet worden afgevoerd. In 1995zalongeveer 47miljoen ton opslagcapaciteit nodig zijn, terwijl dat in de jaren daarna kan afnemen tot
zo'n 35miljoen ton in2000.Om dezelfde redenen wordt verwacht dat ook
debehoefte aan uitrij-apparatuur in 1995groterzalzijn dan in2000.Het is
daarom van belang op zo kort mogelijke termijn het droge-stofgehalte in
dierlijke mest te verhogen om te voorkomen dat rond 1995 investeringen
gedaan moeten worden in opslagcapaciteit en uitrij-apparatuur die in de
daarop volgendejarenoverbodig kunnen worden.
Mestverwerkinggefinancierduitheffing
Voor de ontwikkeling van de mestverwerking was belangrijk dat de
Europese Commissie uiteindelijk groen licht heeft gegeven voor een verhoging van de bestaande fosfaat-overschotheffing. De hogere opbrengst
zal gebruikt worden voor het dekken van de kosten van de Landelijke
Mestbank envoor hetrealiseren van voldoende capaciteit voor de verwerking van dierlijke mest. De Commissie heeft geruime tijd twijfels gehad
over deze wijze van financiering van de industriële mestverwerking en
dan met name over de vraag of wordt voldaan aan het beginsel "de vervuiler betaalt". Het terugsluizen van de opbrengst van de heffing wordt
namelijk als een verkapte subsidie gezien. Er isdoor de Commissie evenwel een uitzondering op dit beginsel gemaakt omdat er in een paar jaar
een aanzienlijk capaciteit beschikbaar moet zijn voor de fabrieksmatige
verwerking van dierlijke mest, namelijk zes miljoen ton in uiterlijk 1995.
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Degoedkeuring van de Commissie geldt echter slechts tot 1995en datbetekent een belangrijke inperking van de financiële exploitatiemogelijkhedenvan mestverwerkingsfabrieken.
De extra overschotheffing, die per 1 oktober 1992 wordt ingevoerd,
kent een regionale tariefdifferentiatie die afhangt van de hoogte van de
kosten van mestafzet en mestverwerking in dat gebied. De extra heffing
zou in 1992enkele dubbeltjes per kilogram fosfaat bedragen en kan oplopen tot maximaal 2,40 gulden per kilogram fosfaat. De totale overschotheffing kan daardoor uitkomen op maximaal 2,90 gulden per kilogram
fosfaat. Ook de veehouders die hun overschotmest op andere wijze afzetten dan middels levering via de Mestbank zullen deze verhoogde mestoverschotheffing moeten betalen. Deze overschotheffing staat uiteraard
los van het tarief dat aan de Mestbank moet worden betaald voor de afzet
van mest.
Uitbreidingveehouderijbedrijvensteedsmoeilijker
Overdracht van fosfaatproduktierechten van hetene aan hetanderebedrijf isop ditmoment nietmogelijk. Derechten zijn dus bedrijfsgebonden.
Voorts mogen bedrijven met een fosfaatproduktie van meer dan 125kilogram per hectare niet uitbreiden. Bovendien beperkt de Hinderwet de
ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij. Hinderwet en mestwetgeving samen hebben tot gevolg dat op dit moment slechts een paar procentvan deintensieve-veehouderijbedrijven opdezandgronden nogin de
gelegenheid isom uittebreiden (DeHaas,1992).
In het kader van de Hinderwet is voor veehouderijbedrijven zowel de
Ecologische Richtlijn als de toetsing op eventuele stankoverlast van belang. In het laatste geval mag, afhankelijk van het aantal dieren, binnen
een cirkel van een bepaald aantal meters geen andere bebouwing voorkomen. Volgens de Ecologische Richtlijn, zoals die sinds het voorjaar van
1991 van kracht is, mogen bedrijven alleen uitbreiden als na die uitbreiding dedepositieopnabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden minder is
dan 30 mol potentieel zuur per hectare. Deze beperking is in de zandgebieden van meer betekenis dan elders in ons land. Met name voor de
melkveehouderijbedrijven in deze gebieden zal de Ecologische Richtlijn
een extra belemmering voor bedrijfsuitbreiding inhouden. Zo stijgt het
aantal bedrijven met melkvee zonder uitbreidingsmogelijkheden door de
toepassing van deze Richtlijn van 8%naar 60%(De Haas, 1992).De intensieve veehouderij is op dit moment, als gevolg van de mestwetgeving en
de toetsing op stankhinder, al zo sterk beperkt in haar uitbreidingsmogelijkheden dat de Ecologische Richtlijn nauwelijks een extra beperkend effect heeft.
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Ookinomringendelanden eenscherpmestbeleid
Naast Nederland zijn onder meer Vlaanderen, Bretagne, Neder-Saksen
en Denemarken gebieden in de EG met veel dieren per hectare. Binnen
deze regio's is de varkenshouderij vaak geconcentreerd in kleinere gebieden. Binnen deze concentratiegebieden in Vlaanderen en Neder-Saksen is
demilieubelasting door devarkenshouderij vrijwel even ernstigalsin Nederland (Brouwer etal.,1992).Zobedraagt hetgemiddelde aantal varkens
per hectare landbouwgrond in West-Vlaanderen, het Vechtagebied (Neder-Saksen) en Noord-Brabant achtereenvolgens 15, 11 en 20. Vooral op
degrotere bedrijven in Belgiëen Nederland ishet aantal varkens per hectare hoog. In 1987bedroeg de varkensdichtheid op de bedrijven met meer
dan 400varkens in dezelanden respectievelijk 74en 95dieren per hectare.
Evenals in Nederland vindt ook in West-Vlaanderen de afzet van mestoverschotten in toenemende mate over grotere afstanden plaats.In de andere gebieden is de afzet van mestoverschotten een aanzienlijk geringer
probleem.
InNederland isde aandacht van deoverheid sterk gericht opfosfaat en
op verzuring door de uitstoot van ammoniak, terwijl in het buitenland
vooral de uitspoeling van nitraat bepalend is voor de invulling van de
mestwetgeving. Zo worden in alle genoemde gebieden bemestingsregels
toegepast die sterk geënt zijn op de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest.
Alleen inVlaanderen vertoont demestwetgeving, voorwat betreft de aanwending van dierlijke mest,sterke overenkomst met die inNederland. Zo
gelden ook daar regels voor de hoeveelheid fosfaat die maximaal aangewend mag worden. Deze ligt in dezelfde orde van grootte als in Nederland. In Vlaanderen gelden trouwens ook bemestingsnormen voor
stikstof.Daarbij gaat het-evenals in Bretagne -om stikstof uit zowel dierlijkemest alsuit kunstmest.
Nederlandsewetgevingknellenderdanelders?
De vraag of de mestwetgeving in Nederland knellender voor de bedrijfsontwikkeling is dan elders, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het
antwoord hangt af van de regels in de mestwetgeving, de handhaving
daarvan, de uitgangspunten die de wetgever hanteert bij de bepaling van
het mineralengehalte in dierlijke mest en de structuur van de agrarische
sector. Zo bestaan tussen de diverse gebieden forse verschillen in de aannamesover de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest. Nederland
en Denemarken gaan bijvoorbeeld uit van een hoger gehalte aan mineralen dan de andere genoemde landen en in Vlaanderen wordt het fosfaatgehalte 25%lager geschat dan in ons land. Voor stikstof ligt het verschil
tussen Denemarken en Bretagnezelfs rond de veertig procent (Brouwer et
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al., 1992).Uitgaande van de huidige regels voor de aanwending van dierlijkemesten degehanteerde uitgangspunten over dehoeveelheid mineralen in dierlijke mest, kan voor elk gebied berekend worden van hoeveel
dieren de mest aangewend mag worden. De verschillen tussen de regio's
zijn daarbij aanzienlijk. Voor demest van vleesvarkens varieert dat tussen
de 11 dieren per hectare in Denemarken tot 30 dieren per hectare in
Vlaanderen. De mestwetgeving valt voor Denemarken dus aanzienlijk
strenger uit dan voor Vlaanderen. Bretagne neemt met 22dieren per hectare een middenpositie in. Nederland en Neder-Saksen zijn met achtereenvolgens 15en 17dieren per hectare ook vrijstreng.
Naast de bemestingsnormen bepaalt vooral de structuur van de varkenshouderij de mate waarin de milieuwetgeving de ontwikkeling van
dezebedrijfstak beperkt. Zoisdewetgeving inDenemarken strengin vergelijking met de andere lidstaten. De agrarische produktiestructuur is er
echterzodanig dat er voldoende mogelijkheden zijn om mestoverschotten
op korte afstand van het bedrijf af te zetten. Ongeveer dertig procent van
de varkensmest is in Denemarken niet op het eigen bedrijf plaatsbaar,
maar dezemest kan vrijwel geheelbinnen de gemeentegrenzen op andere
bedrijven worden afgezet. De directe kosten voor de afzet van dierlijke
mest zijn daardoor aanzienlijk lager dan in Nederland. Ook in Bretagne
zijn op dit moment voldoende mogelijkheden om de mestoverschotten op
korte afstand van hetbedrijf -gemiddeld minder dan vijf kilometer -af te
zetten.InNederland isdesituatie inditopzicht minder gunstig.
Kosten mestbeleid in Nederland hogerdanelders

De extra kosten van uitvoering van het mest- en ammoniakbeleid zullen in derundveehouderij tothetjaar2000verder oplopen en ten opzichte
van 1989leiden tot een kostenstijging van tienduizend tot dertigduizend
gulden per bedrijf per jaar (Van Os en Baltussen, 1992).Bedrijven met intensieve veehouderij krijgen in dieperiode zelfs te maken met een kostenstijging tussen zo'n dertigduizend en tachtigduizend gulden per jaar. In
vergelijking met hetgezinsinkomen is dat hoog.Zobedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf op deintensieve-veehouderijbedrijven uit het LEI-boekhoudnet in de periode 1986/87-1990/91 gemiddeld zo'n 74.000 gulden.
De genoemde auteurs schatten dat, afhankelijk van de ontwikkeling van
de techniek, voor 3500tot 14.000veehouderijbedrijven de extra kosten zo
hoog worden dat renteen aflossing niet meer betaald kunnen worden zodat decontinuïteit ingevaar komt.
Denoodzaak van forse milieu-investeringen indeintensieve veehouderij staat op gespannen voet met de krappe financiële ruimte van de varkenshouderij in Nederland, zeker in vergelijking tot de aanzienlijk betere
financiële positie van deze sector in Bretagne en Vlaanderen. Ditblijkt uit
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een vergelijking van definanciële positievandevarkenshouderij inde vijf
belangrijkste produktiegebieden van deEG:Nederland,Denemarken,Neder-Saksen,Vlaanderen en Bretagne (Brouweret al.,1992).Gespecialiseerde fokvarkens- en vleesvarkensbedrijven in Nederland hebben in de
periode tussen 1984en 1988jaarlijks gemiddeld respectievelijk drieen zes
procent op hun eigen vermogen ingeteerd. Dit geldt in beperktere mate
ook voor Neder-Saksen. Daartegenover staat dat het eigen vermogen van
varkensbedrijven in Bretagne en België nogal is gegroeid. In de periode
1984-1988nam daar het eigen vermogen op de bedrijven met een combinatievan varkensfokkerij en-mesterij-hetbelangrijkste bedrijfstype in dit
verband - met gemiddeld vijf procent per jaar toe.Op deze bedrijven bevindt zich ongeveer een derde deel,respectievelijk veertig procent van de
varkensstapel. Bijdeze voor de Nederlandse varkenshouderij relatief ongunstigesituatie komtnogdat door deeerder beschreven hervorming van
het EG-landbouwbeleid de voederprijzen in andere landen wellicht meer
zullen dalen dan hier.
ScherpermestbeleiddoorEG-nitraatrichtlijn
Uitvoering van de medio 1991 vastgestelde EG-nitraatrichtlijn zal tot
gevolg hebben dat de bemestingsnormen ook in Nederland mede gebaseerd zullen worden op de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest. In dat
geval zal Nederland mogelijk de enige lidstaat zijn die in zijn geheel als
"nitraat-gevoelig" wordt aangemerkt. Uiterlijk in 1999,maar zo mogelijk
alin 1995,zal bijinvulling van de richtlijn in de nationale wetgeving naar
verwachting nietmeer dan 210kilogram stikstof uit dierlijke mestperhectare aangewend mogen worden. In de daarop volgende jaren zal de normering voor stikstof verder worden aangescherpt. Uiterlijk in 2004, maar
zomogelijk in 1999,zal de aanwending van stikstof uit dierlijke mest niet
meer mogen zijn dan 170kilogram per hectare. Invoering van deze norm
moet er toe leiden dat debodembelasting ook voor nitraat aan de door de
EG aanvaarde eisen voldoet. De totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke
mest die in dat geval inNederland maximaal aangewend mag worden bedraagt - uitgaande van de bestaande omvang van het landbouwareaal zo'n 420miljoen kilogram stikstof indeovergangsfase en340miljoen kilogram stikstof bij het van kracht worden van de eindnorm. Dit is aanzienlijk lager dan de voor 1990inNederland geraamde hoeveelheid stikstof in
dierlijke mest van 529miljoen kilogram (CBS,1992).
Het totale stikstofoverschot - uit dierlijke mest en uit kunstmest - van
de Nederlandse agrarische sector werd in 1990geschat op 660 à 690 miljoen kilogram (CBS,1992).De uiteindelijke doelstelling van het nationale
stikstofbeleid isom dit overschot terug tebrengen totzo'n 140miljoen kilogram (LNV, 1992). De nitraatrichtlijn zal voor wat betreft de aanwen95

ding van rundveemest op grasland aanzienlijk grotere gevolgen hebben
dan deeindnormen voordefosfaatbemesting. Indediscussieswordt voor
fosfaat op grasland gedacht aan een eindnorm in de orde van grootte van
110kilogram per hectare.Op basisvan de nitraatrichtlijn mag per hectare
grasland zo'n 34 ton rundveemest aangewend worden en op basis van
deze fosfaateindnorm bijna het dubbele, namelijk 65 ton. Het overschot
aan rundveemest zaldus alsgevolg van denitraatrichtlijn aanzienlijk groter worden.
Normengebaseerdopdierlijkemesten kunstmest
De EG-nitraatrichtlijn levert niet direct beperkingen op voor de hoeveelheid kunstmest die mag worden aangewend. Toch wordt ook in Nederland voor de tweede helft van de jaren negentig gedacht aan
maatregelen waarbij de stikstofnormen gebaseerd worden op het totaal
van dierlijke mest en kunstmest (LNV, 1992).Hierbij zou het in de eerste
plaatsgaan om regels voor dezandgronden waar deintensieve veehouderij geconcentreerd is. Er wordt daarbij gedacht aan een norm van 200 tot
300kilogram stikstof per hectare. Aangezien de kunstmestgift op de sterk
gespecialiseerde melkveebedrijven op dit moment gemiddeld zo'n 325kilogram stikstof per hectarebedraagt,zal een dergelijke norm een aanzienlijke reductie in het stikstofgebruik vereisen en/of een forse stijging van
hetmestoverschot tot gevolghebben. Indit verband kan worden gewezen
op de dalende tendens in debinnenlandse afzet van kunstmeststoffen, die
sinds het midden van de jaren tachtig waarneembaar is. In 1990/91 was
de afzet van kunstmeststikstof naar de land- en tuinbouw naar schatting
390 miljoen kilogram, hetgeen zo'n vijf procent minder was dan in het
voorafgaande jaar (Pronk, 1992). De verwachting is dat de afzet van
kunstmeststikstof de komende jaren nog verder zal dalen, tot rond 330
miljoen kilogram in het midden van de jaren negentig (Brouwer, 1992).
Dit laatste betekent een vermindering met ongeveer een derde in een periode van minder dan tien jaar. De geraamde vermindering van de afzet
van fosfaatkunstmest in deze tien jaar is geringer, maar met twintig procenttochook aanzienlijk.
2.5.2 Gewasbeschermingsbeleid
In 1991was de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de
land- en tuinbouw 17,2miljoen kilogram actievestof.Dat was 1,6 miljoen
kilogram (9%)minder dan in het voorafgaande jaar (Nefyto, 1992).In absolute termen was de daling van de afzet vooral het gevolg van een vermindering van het verbruik van grondontsmettingsmiddelen. De afzet
van dezemiddelen ismetzo'n 14%gedaald totbijna 7,7miljoen kilogram.
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De afzet van insecticiden is zelfs met 19% teruggelopen, en wel van
730.000naar bijna 600.000 kilogram actieve stof.Hetlaatste is waarschijnlijk vooraleengevolgvanhetkoelere weer.
Realisatiedoeleindengewasbeschermingsbeleidopschema
De totale afzet vangewasbeschermingsmiddelen wasin 1991 ongeveer
14% lager dan het gemiddelde in de periode 1984-1988, de peilperiode
voor de toetsing aan het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G).
Daarmee ismeer daneenderde deel gerealiseerd vandeinditplan opgenomen reductiedoelstelling van35%in 1995.In2000zalhet verbruik ten
opzichte vandepeilperiode moeten zijn gehalveerd. Wanneer in 1995de
reductiedoelstelling voor dat jaar niet gerealiseerd zou worden, dan
wordt mogelijkerwijs eenregulerende heffing ophetverbruik vangewasbeschermingsmiddelen ingesteld. Bijde tariefstelling daarvoor zou volgens een recent onderzoek onderscheid gemaakt moeten worden tussen
de tamelijk goedkope grondontsmettingsmiddelen en de overige middelen,dieinderegel veel duurder zijn.Zozoueenlageheffing (inguldens)
op grondontsmettingsmiddelen al eenzodanige reductie in het verbruik
daarvan in de akkerbouw tot gevolg hebben, dat daarmee de voor deze
middelen geformuleerde reductiedoelstelling van 70%gerealiseerd kan
worden (DHV/LUW, 1991). Dit komt doordat volgens modelberekeningen in dehuidige situatie hetgebruik van deze middelen al vaak nietof
nauwelijks rendabel is. Om voor de overige middelen de aangegeven
doelstellingen te realiseren, wordt een heffing voorgesteld die ligt in de
orde vangroottevan25tot50gulden perkilogram actievestof.
Groteverschillen in middelenverbruik
Datookzonder heffingen eenaanzienlijke vermindering inhetgebruik
van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gerealiseerd, lijkt methet
nodige voorbehoud te kunnen worden geconcludeerd uiteen onderzoek
op eenaantal bedrijven in deglastuinbouw. Hetmiddelengebruik op bedrijven meteenhoog verbruik bedraagt het drie- totzesvoudige vandat
op bedrijven meteenklein verbruik, zonder datditmet noemenswaardige verschillen in rentabiliteit gepaard gaat (Vernooy, 1992). Overigens
blijkt het middelenverbruik per gewas volgens dit onderzoek soms aanzienlijk te verschillen metdat volgens het Meerjarenplan Gewasbescherming.Zobedraagt volgenshetMJP-Gbijkomkommers enchrysantenhet
verbruik 14,respectievelijk 223 kilogram werkzame stof per hectare. Op
de onderzochte bedrijven lagevenwel hetverbruik bijkomkommers aanzienlijk hoger - namelijk tussen de30enbijna 100kilogram perhectare en bijchrysanten juist fors lager, namelijk op35-90 kilogram perhectare.
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Voor wat de komkommers betreft is in het MJP-G wellicht onvoldoende
rekening gehouden met het grote middelenverbruik tijdens de teeltwisselingen inhetkader van dezogenaamde jaarrondteelt.
Ookin debloembollenteelt loopt hetverbruik van gewasbeschermingsmiddelen op debedrijven sterk uiteen,zodathier eveneens een aanzienlijke reductie gerealiseerd kan worden door een efficiënter gebruik. Op
ongeveer 60%van hetbollenareaal worden eens in de tweejaar bollen geteeld. Zo'n beperkte vruchtwisseling, die met name voorkomt in de Bollenstreek, leidt tot een hoog gebruik van grondontsmettingsmiddelen. In
1990 lag het gebruik van grondontsmettingsmiddelen in die streek op
zo'n 85 kilogram werkzame stof per hectare, terwijl het totale verbruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen 150 kilogram per hectare
was (DeVroomen et al.,1991).Wanneer inplaats van eens in de twee jaar,
eens in de vier jaar bollen worden geteeld, kan het verbruik van grondontsmettingsmiddelen met 50%worden verminderd. Dit vereist dan wel
een aanzienlijke vergroting van de bedrijfsoppervlakte en dat is juist in
deze streek erg moeilijk. Voorts kan het gebruik van chemische middelen
worden teruggebracht door een scheiding aan te brengen tussen de teelt
van plantgoed en van voor de consument bestaande bollen. Op langere
termijn kan dit mogelijk bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de
gewassen, waardoor de behoefte aan bestrijdingsmiddelen afneemt. De
mogelijkheden daarvoor verschillen per teeltsysteem, maar zijn voor de
belangrijkste bolbloem,detulp,beperkt.
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3. PRODUCTIE,PRIJSVORMINGENAFZET

3.1 Inleiding
Zoalseerder vermeld,ishet volume van de wereldlandbouwproduktie
in 1991met ongeveer 1%verminderd, terwijl deproduktie in deEGnagenoeg op peil bleef (zie hoofdstuk 1).DeNederlandse landbouwproduktie
gaf in 1991eenbeperktevolumetoename tezien.In deakkerbouw en-per
saldo - in de intensieve veehouderij was de produktie kleiner. Daartegenover stond een produktietoename in de rundveehouderij en een voortgezettegroeiin detuinbouw. Inparagraaf 3.2wordt op deontwikkeling van
deproduktieendedaarbijbehorende prijsvorming ingegaan.
Bijna 60%van de Nederlandse land- en tuinbouwproduktie wordt beof verwerkt in de binnenlandse voedingsmiddelenindustrie. De gang van
zaken in die bedrijfstak is van invloed op het wel en wee van de agrarischesector. In paragraaf 3.3worden daarom enkele ontwikkelingen in de
voedingsmiddelenindustrie besproken. Daarna wordt aandacht besteed
aan debestedingen voor enconsumptie van voedingsmiddelen.
Een groot deel van de Nederlandse land- en tuinbouwprodukten
wordt, al dan niet na bewerkingen te hebben ondergaan in de voedingsmiddelenindustrie, uitgevoerd naar het buitenland. Aan de andere kant
worden ook veel agrarische produkten en voedingsmiddelen geïmporteerd, hetzij voor directe consumptie, hetzij als produktiemiddel in met
name deveehouderij,hetzijterverwerking in de voedingsmiddelenindustrie. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komt de in-en uitvoer van
agrarischeprodukten envoedingsmiddelen in 1991aan de orde.
3.2 Produktieen prijsvorming
3.2.1 Akkerbouwprodukten
De omvang van de plantaardige produktie in de wereld werd in 1991
sterk beïnvloed door tegenvallende graanoogsten in grote delen van de
wereld ennam dan ookmetenkeleprocenten af.
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Tabel3.1 Ontwikkelingvandeplantaardigeproduktieindewereld 1988-1992 (miljoen ton)

Granen
waarvan: tarwe
voedergranen
rijst (ongepeld)
Suiker(ruw)
Aardappelen
Sojabonen
Peulvruchten

1988

1989

1990

1991
(v)

1992

1743
507
745
491
104
271
93
56

1883
543
824
516
105
277
107
56

1972
601
848
523
113
273
108
59

1881
552
814
515
113
259
104
61

1941
558
854
529
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1991in %
van1990
95,4
91,9
96,0
98,5
99,2
94,9
96^
102,8

Bronnen:FAO,QuarterlyBulletinofStatistics 1992-1;
FAO,FoodOutlook,juni1992.
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De graanproduktie in de EG steeg ondanks braaklegregeling en prijsverlaging aanzienlijk. In Nederland is de produktie in de akkerbouwsector flink gedaald.Deprijzen gingen gemiddeld enigszins omlaag.
Forseterugvalwereldgraanproduktie
De wereldproduktie van granen is in 1991volgens schattingen van de
FAOmet bijna 5%afgenomen tot 1881miljoen ton (tabel 3.1).Dit was ongeveer gelijk aan de produktie van 1989.Meer dan dehelft van de afname
in 1991deed zich voor bij tarwe, terwijl de produktie van rijst vrijwel gelijk bleef. Een groot deel van de produktiedaling kwam op het conto van
de VS en de voormalige Sovjet-Unie, landen die in 1990 recordoogsten
boekten. In de voormalige Sovjet-Unie kwam de oogst zelfs bijna 30%lager uit,enerzijds alsgevolg van droogte en anderzijds door een tekort aan
produktiemiddelen. De kwaliteit van het graan was echter beter dan in
1990. Als gevolg van het uiteenvallen van de Unie en door de slechte infrastructuur ontstonden distributieproblemen, waardoor in bepaalde delen van het land voedseltekorten optraden. In Azië en Oceanië daalde de
graanproduktie eveneens, vooral door kleinere oogsten in respectievelijk
China en Australië. Daarentegen werden grotere oogsten behaald in Afrikaen Zuid-Amerika.
Als gevolg van de kleinere produktie daalden de wereldgraanvoorraden aan het eind van het oogstjaar 1991/92 ten opzichte van 1990/91 met
7%tot320miljoen ton. Deze voorraad komt overeen met 18%van het wereldgraanverbruik, wat door deFAOminimaal noodzakelijk geacht wordt
om de voedselvoorziening in de wereld veilig te stellen. De wereldgraaninvoer steeg met ruim 10%tot 205miljoen ton. Vooral de tekortsituatie in
de voormalige Sovjet-Unie en inChina -beide importerende landen -was
hierbij een belangrijke factor. Eén en ander had als resultaat dat de graanprijzen, die eind 1990een absoluut dieptepunt hadden bereikt, in de loop
van 1991omhoog gingen (figuur 3.1).
Voor hetoogstjaar 1992/93verwacht deFAOeenstijging van de graanproduktie indewereld metongeveer 3%.
GraanoogstinEGomhoog,maarinNederlandomlaag
Het graanareaal in de EG is in 1991 nauwelijks veranderd, hetgeen
wijst op een relatief klein produktiebeperkend effect van braaklegregelingen en voortgaande prijsverlagingen. De oppervlakte triticale, een nieuw
soort voedergraan dat voornamelijk verbouwd wordt in Duitsland en Italië,groeide met maar liefst 32%.De totale graanproduktie kwam met 169
miljoen ton bijna 7%hoger uit dan in 1990(tabel 3.2).De toename van de
produktie was het resultaat van hogere opbrengsten per hectarein de
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Tabel32 Produkte vaneenaantalakkerbouivprodukteninEG-12a)(miljoenton)
1988

Granen (exclusief rijst)
w.o.tarwe
Suiker
Aardappelen
Oliezaden
w.o.: kool-enraapzaad
zonnebloemzaad
sojabonen
Peulvruchten

1989

1990
(v)

1991 Produktie- 1991in%
(r) drempel
van 1990
1991/92

164,5
163,6
158,1
168,9
160,0
106,8
79,4
74,8
80,3
85,5
106,5
14,3
14,7
15,3
13,7 b)
143
933
39,4
38,9
39,3
39,0
99,2
11,7
13,0
12,7
97,7
11,1
5,9
6,4
52
108,5
5,1
43
4,0
3,5
2,0
4,1
43
953
2,0
1,5
71,4
1,7
2,1
13
5,4
5,1
5,9
5,6
94,9
33

a)ZondervoormaligeDDR;b)(A+B)-quotum.
Bronnen:CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap, Verslag 1991,1992;
FAO,FoodOutlook,april1992;
Eurostat,CropProduction,1992-1.

meeste lidstaten. In Spanje en Portugal viel de oogst enigszins tegen als
gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Degraanprijzen in deEG
blevenongeveergelijk.
HetNederlandsegraanareaalbedroegin1991 ruim 175.000hectare.Dit
waseen vermindering ten opzichte van 1990met circa9%.Het metwintergranenbebouwdeareaal,datin1989en1990behoorlijk wasuitgebreid,
daaldezelfsmet 15%.Destijging vanhetareaal zomergranen wasonvoldoende omdittecompenseren. Doordat dehectare-opbrengstvan tarwe
gelijkbleefendievandevoedergranenslechtslichtsteeg,wasdeproduktievermindering vangranenvrijwel gelijk aandeafneming vanhetareaal.
Ervondeenflinkedalingvandetarweproduktie plaats,maardeproduktie van voedergranen is enigszins gestegen (tabel 3.3). De graanprijzen
daaldengemiddeldmetcirca2,5%.
Wereldsuikerproduktieblijftgelijk
Demondialeproduktie vansuiker isin 1991 met 112,8miljoen tonnagenoeg gelijk gebleven (tabel 3.1).Hiermee kwam een einde aan eenperiode van vijf jaar met een voortdurende produktiegroei. Een nadere
beschouwing toont dat in 1991 de stijging van de rietsuikerproduktie met3%tot74miljoen ton-endedalingvandebietsuikerproduktie -met
5%tot 39miljoen ton -elkaar in evenwicht hielden. Dit houdt in dat de
ontwikkelingslanden evenals in 1990aanzienlijk meer suiker produceer202

den. In China en India werden mede dankzij stimulerende maatregelen
van de overheid zelfs recordoogsten bereikt. In de ontwikkelde landen
nam deproduktie daarentegen afmet4%.Dezedalingwasvoor een groot
deel toeteschrijven aan degang van zaken in de EG(zie verderop). In de
voormalige Sovjet-Unie - met een produktie-aandeel van zo'n 8% na de
EG de grootste suikerproducent ter wereld - veroorzaakten de politieke
ontwikkelingen eveneenseen daling.
Evenals in het voorgaande jaar sloten vraag en aanbod op de wereldmarkt in 1991nietgoed op elkaar aan.Het aanbod van ruwe suiker op de
wereldmarkt was door de recordprodukties van 1990 en 1991zeer groot.
Hiertegenover stond een beperkte importvraag. De matige vraag vanuit
de voormalige Sovjet-Unie bracht met zich mee dat Cuba een groot deel
van zijn export moest afzetten op de vrije markt, dieslechts circa 20%van
de totale wereldhandel omvat. Omdat bovendien de suikervoorraad opnieuw steeg, daalden de prijzen op de wereldmarkt tot ver beneden het
niveau van 1990(figuur 3.1).
ForsedalingsuikerbietenoogstinEGenNederland
Desuikerproduktie in deEGdaalde in 1991met ruim 6,5%tot 143miljoen ton (tabel 3.2).Deze daling werd voor een deel veroorzaakt door een
inkrimping van debeteeldeoppervlakte metbijna 2%,alsreactieop derelatief lage prijzen op de internationale markt. Sinds 1980is het suikerbietenareaal in de EG - zonder Spanje en Portugal - ingekrompen met bijna
7,5%.Een andere oorzaak van de lageresuikerproduktie waren de slechte
groei-omstandigheden in Frankrijk, Duitsland en Nederland, waarvan de
eerste twee landen samen meer dan de helft van de bietenproduktie in de
EG verzorgen.
Het areaal suikerbieten in Nederland is in 1991 met 1,3% gedaald tot
ruim 123.000hectare.Dankzijhetgunstige weer in het voorjaar wasdegemiddelde inzaaidatum van suikerbieten relatief vroeg, hoewel door een
tweetal zware nachtvorsten medio april 25.000 hectare moest worden
overgezaaid. In weerwil van ongunstige weersomstandigheden, die aanhielden tot eind juni, kwam de gemiddelde wortelopbrengst toch nog uit
op 58,5ton per hectare.Hetsuikergehalte was met 15,5%een fractie hoger
dan in 1990en de suikeropbrengst kwam uit op 9 3 ton per hectare. Dat
wasruim 12%minder dan in 1990,maar 4%meer dan het tienjaarsgemiddelde. Deze factoren, gecombineerd met een iets hogere winbaarheidsindex, resulteerden in een daling van de witsuikerproduktie met bijna 12%
tot 1,06 miljoen ton. Zowel de prijs van A- en B-bieten, als die van C-bieten daalde ten opzichte van 1990;de laatste vooral als gevolg van de veel
lagere wereldmarktprijs voor suiker. Gemiddeld kwam de bietenprijs
ruim 2%lageruit (tabel3.3).
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Tabel33 Volume- enprijsontwikkeling vanakkerbouwprodukten in Nederland (exclusiefsnijmais)
Waardea)
inmiljoen
guldens
1990/91
(v)
Totaalakkerbouwprodukten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbietenb)
consumptie-envoeraard
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
peulvruchten
oliezaden
uien

3362
411
109
926
774
474
309
62
19
201

Mutatiesin % to.v. voorafgaandejaar
volume

prijs

89/90 90/91 91/92 89/90 90/91 91/92
(v)
(v)
(r)
(r)
6,3
26,6
-18,9
13,7
10,6
6,7
-2,6
-32,8
9,0
-2,9

4,2
23
-14,2
8,8
6,8
6,0
-4,1
-27J8
-5,9
21,0

-53
-123
63
-15,0
3,4
10,1
-11,4
-38,6
-11,4
1,8

13,4
-5,0
-1,2
5,0
37,9
6,1
-2,1
-1,3
3,6
36,6

-9,4
-4,0
-2,4
-7,9
-17,7
-5,7
-5,5
11,6
-133
-28,1

-1,5
-13
-53
-2,1
-113
03
8,0
-4,2
7,1
15,2

a) Waardegemeten inproducentenprijzen; b)Veranderingen inhetsuikergehalte zijn verdisconteerdindevolumemutatie.
Bron:LEI.

Wereldproduktieaardappelenomlaag, EG-produktievrijwelgelijk
De wereldproduktie van aardappelen daalde in 1991 met 5% tot
259miljoen ton (tabel 3.1).Tegenover een uitbreiding van de totale oppervlakte met 0,6% stond een daling van de gemiddelde hectare-opbrengst
met zo'n 5,5%.Deproduktievermindering kwam voor eengroot deel voor
rekening van de aanzienlijk lagere opbrengsten per hectare in de voormaligeSovjet-Unie en in Polen.Samen met China verzorgen deze landen bijna de helft van de aardappelproduktie in de wereld. Ook in het gebied
van de voormalige DDR bleven de hectare-opbrengsten ver beneden die
van 1990.In de VSnam de aardappelproduktie daarentegen met 5%toe.
In dat land isde aardappelproduktie in driejaar tijd met bijna 20%toegenomen.
In de EG was de aardappelproduktie in 1991 met 39 miljoen ton nauwelijks lager dan in het jaar daarvoor (tabel 3.2).Deoogst was groter dan
op grond van de droge zomer was verwacht. De noordelijke lidstaten
hadden in tegenstelling tot de zuidelijke zeer goede hectare-opbrengsten.
In België en Frankrijk werden hierdoor zelfs aanzienlijk grotere oogsten
gerealiseerd dan in1990.
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ConsumptieaardappelprijsinNederlandomlaag,uienprijsomhoog
Het Nederlandse areaal consumptieaardappelen breidde zich in 1991
uit met 1,2% tot bijna 77.800 hectare. Met een enigszins toegenomen opbrengst per hectare kwam deoogst bijna 3,5%hoger uit dan in 1990.Door
de kleinere exportmogelijkheden werden de prijzen met ruim 11%gedrukt (tabel 3.3). Als gevolg van de geslonken produktiecapaciteit is de
groei in de verwerking van aardappelen in 1991 afgevlakt tot 1,6%. De
sterkegroei van de produktie van pootaardappelen wasgeheel het gevolg
van een uitbreiding van het areaal. De prijzen van deze aardappelen veranderden nauwelijks.
Het areaal fabrieksaardappelen bleef in 1991 nagenoeg gelijk. Omdat
de gemiddelde opbrengst per hectare met 12% daalde tot 33,5ton,was de
produktie veel kleiner dan in 1990. Bij een onderwatergewicht van 460
gram kwam de totaleproduktie uit op ruim 2,4miljoen ton.Door de lagereproduktie ging degemiddelde prijs met8%omhoog.
De Nederlandse produktie van uien is in 1991 met bijna 2% toegenomen. Dit was heteffect van enerzijds een uitbreiding van het areaal en anderzijds een vermindering van de opbrengst per hectare door slechte
groei-omstandigheden. Dankzij goede afzetmogelijkheden in het buitenland kon deprijs stijgen met ruim15%.
Nederlandseoogstvanoliezadenenpeulvruchtenforsomlaag
De wereldproduktie van sojabonen nam in 1991 af met bijna 4% tot
104miljoen ton. Het grootste gedeelte van deze daling werd veroorzaakt
door een zeer slechte oogst in Brazilië. Doordat de wereldvoorraden vrij
groot waren bleven de prijzen onder het niveau van het voorgaande jaar
(figuur 3.1).In de EGnam de produktie van oliezaden met ruim 2%af tot
12,7miljoen ton.Ondanks deze vermindering werden de produktiedrempels opnieuw fors overschreden (tabel 3.2). De Nederlandse produktie
van oliezaden daalde in 1991 met ruim 11%(tabel 3.3). Dit was grotendeels het gevolg van de inkrimping van het areaal,dieslechts gedeeltelijk
werd gecompenseerd door een flinke stijging van de hectare-opbrengsten
van koolzaad.
De mondiale oogst van peulvruchten ontwikkelde zich in 1991 opnieuw positief. Areaalsuitbreidingen gecombineerd met in het algemeen
gunstige weersomstandigheden resulteerden in een stijging van de produktie metbijna 3% tot61miljoen ton (tabel3.1).In deEGleidde de verlaging van de steunprijzen met 16,5% tot een vermindering van de
peulvruchtenproduktie met ruim 5%.DeNederlandse oogst verminderde
met39%,alsgevolg van een verdereinkrimping van het areaal -met bijna
27% - en een flinke daling van de opbrengst per hectare. De gemiddelde
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prijs van depeulvruchten daalde met ruim 4%.Debonen werden goedkoper maar de prijs van groene erwten steeg met zo'n 3%. De produktie
hiervan, die in 1990 nog bijna 70% van de totale peulvruchtenproduktie
omvatte,halveerde bijna.
3.2.2 Veehouderijprodukten
De ontwikkeling van de dierlijke produktie in de wereld vertoonde in
1991een gevarieerd beeld. Voormelken rundvlees waser sprake van een
daling,maar vooral de pluimveehouderijproduktie gaf een verdere groei
tezien. In de EGbleef de dierlijke produktie vrijwel gelijk, terwijl de prijzen dooreengenomen omlaaggingen.Melk washet enigebelangrijke produkt indeGemeenschap waarvan hetvolumeverminderde.In Nederland
nam de dierlijke produktie in 1991 iets toe, terwijl de opbrengstprijzen
dooreengenomen nauwelijks veranderden.
Wereldmelkproduktiein1991 omlaag
De wereldproduktie van koemelk, die in de afgelopen decennia een
vrijwel ononderbroken stijging liet zien, is in 1991 met 3,5% afgenomen
tot 461 miljoen ton (tabel 3.4). In de Verenigde Staten bleef de melkproduktie in 1991 vrijwel gelijk. Lage melkprijzen en een relatief gunstige
prijs voor slachtkoeien leidden daar tot een teruglopende melkveestapel.
In Nieuw-Zeeland nam de melkproduktie met ruim 3%toe, ondanks de
slechte financiële resultaten en de grote afhankelijkheid van de wereldmarktprijzen: 80%van de Nieuwzeelandse melk moet op de wereldmarkt
worden afgezet. DeAustralische melkproduktie nam in 1991meteen paar
procent toe,maar de toekomst wordt niet rooskleurig ingezien. Het is namelijk debedoeling dat deAustralische zuivelmarkt in 1999geheel isgeliberaliseerd, zodat detoch algrote afhankelijkheid van de wereldmarkt
Tabel3.4 Ontwikkelingvandedierlijkeproduktieindewereld(miljoen ton)
Produkt
Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schape-engeitevlees
Pluimveevlees
Eieren

1988

1989

1990
(v)

1991
(r)

466,3
51,3
66,8
8,9
37,3
35,5

470,3
53,2
67,8
9,2
38,2
34,0

477,4
53,7
69,6
9,5
39,9
34,9

461,0
52,8
69,3
9,6
41,0
35,2

Bron:FAO,Quarterlybulletinofstatistics(diversenummers).
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1991in %
van1990
96,5
983
99,5
101,0
102,7
101,0

verder toeneemt. Een sterke daling van de melkproduktie (-10%) deed
zich voor in de voormalige Sovjet-Unie. In Europa tenslotte was de melkproduktiebijna 3% kleiner.
De daling van de wereldmelkproduktie ging gepaard met een kleinere
produktie van boter (-5%),kaas (-2%) en melkpoeder (-3%).De teruggang
bijboter is voor een groot deel terug te voeren op de sterke produktiedaling in de voormalige Sovjet-Unie. Vanwege de relatief gunstige wereldmarktsituatie is de produktie van volle-melkpoeder in de EG en in
Oceanië toegenomen, maar daar stond een meer dan evenredige daling
van deproduktie van magere-melkpoeder tegenover.Door dezegang van
zaken konden dezuivelvoorraden, diein 1990sterk waren gegroeid, weer
worden afgebouwd. Desondanks waren de wereldmarktprijzen van zuivelprodukten in 1991 in het algemeen niet hoger dan in 1990. Dit hing
voor een deel samen met aanbod - tegen "dumpprijzen" - van zuivelprodukten door enkele Oosteuropese landen. Door het verdwijnen van de
consumentensubsidies nam de consumptie van zuivelprodukten in die
landen sterk af.
Doorquotumkortinglageremelkproduktiein EG
De melkaanvoer in de Europese Gemeenschap was in 19912% kleiner
dan een jaar eerder. Dat was vooral een gevolg van de verlaging van de
melkquota. Met name in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
daalde de melkproduktie vrij sterk (tabel 3.5), terwijl alleen in Portugal
een toename tezien was.
De boterproduktie ging ongeveer 10%omlaag en het verbruik daalde
eveneens. Dat was niet een gevolg van een toenemende consumptie van
margarine - die vertoont sinds 1989ook een daling - maar vooral van de
opmars van imitatieprodukten voorgelevetten.Debotervoorraden, die in
1990flink waren gegroeid,namen in de loopvan 1991af van circa 330.000
ton tot ongeveer 270.000ton. Door dit alles gingen de boterprijzen, die in
de eerste helft van 1991 vrij laag waren, in de tweede helft van het jaar
omhoog. De produktie van magere-melkpoeder nam eveneens af. Bovendien werd er meer poeder afgezet in het veevoeder. Daardoor zijn de
voorraden magere-melkpoeder, die in de eerste helft van 1991 vrij sterk
opliepen, in het tweede halfjaar weer gedaald, hoewel niet tot de omvang
van het begin van het jaar. De produktie van zowel volle-melkpoeder als
kaas nam in 1991 toe. Vooral de kaasmarkt in de Gemeenschap werd gekenmerkt door een toenemende vraag.Devoormalige DDR vormde daarop een uitzondering, vooral als gevolg van de oplopende consumentenprijzen. Verwacht wordt dat deze teruggang tijdelijk is en dat binnen
nietaltelangetermijn ook daar dekaasconsumptie weer een stijgende lijn
tezienzal geven.
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Tabel3.5 OntwikkelingvandedierlijkeproduktieindeEG-12 (exclusiefDDR)eninenkelelidstaten
Produkt

Produktiewaarde
1990(v)
(min.gld.)

Melk
Rund- en
kalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

Volumemutatie 1991tenopzichte van
EG-12

Frank- Duitsl.
rijk
(excl.
DDR)

Veren.
Italië
Koninkr.

1990in%(r)
Dene- Spanje
marken

77.605

-2,0

-2,4

-23

-33

-0,9

-2,2

-33

56.790
48.065
20.640
11.870

0,6
2,0
53
03

-3,9
13
6,6
3,9

3,0
-03
10,0
-1,6

0,7
4,0
6,6

-0,9
1,4
2,0
1,0

4,9
43
1,0
-2,0

-2,4
53
5,0
-4,4

33

Bronnen:Eurostat,AgriculturalIncome1991,1992.
Eurostat,EconomicAccountsforAgricultureandForestry,1985-1990,1992.

Tabel3.6 VolumeenprijsontwikkelingvanNederlandsemelk-enzuivelprodukten
Produkt

Melkproduktie
w.v.: verwerkt tot:
boter
kaas
condens
volle-melkpoeder
magere-melkpoeder
melken overigemelkprodukten

Volumemutatiesb)

Waardea)
inmin. gld.
1990

1988

1989

1990

1991

8.705

-23

0,3

-1,8

-2,0

1.320
3.620
605
945
305

-14,6
13
-4,0
6,4
-103

43
0,9
-5,2
2,2
-53

0,7
-5,2
-9,2
-13,9

-8,0
23
1,0
3,0
-25,0

1.905

-1,1

4,0

-5,6

-1,0

3f>

Prijsmutaties
Melk
w.v.: winbaar vet
ondermelk

8.705
4.355
4.350

53
5,8
53

2,1
13
2,7

-10,0
-10,4
-9,6

a)Waardegemeteninproducentenprijzen,zonderaftrekvansuperheffing;b)Inprocenten ten opzichtevanvoorgaandjaar. Deontwikkelingvanhetvetgehalteisterugtevindenindevolumemutatie.
Brom LEL
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1,0
1,0
1,0

Hogeremelkprijs inNederland
Nederland produceerde in 19912%minder melk dan in 1990,terwijl de
prijs ervan iets omhoog ging (tabel 3.6). De hoeveelheid melk die op de
boerderijen wordt vervoederd isde laatstejaren flink toegenomen, vooral
na de verhoging van de superheffing van 100%van de richtprijs tot115%.
De vermindering van de melkplas ging gepaard met een verdere stijging
van het vet-en het eiwitgehalte. Het vetgehalte stijgt nog steeds vrij sterk
als gevolg van het daarop gerichte fokbeleid. Nu het eiwitgehalte binnen
deprijsbepaling van de melkeensteedsgrotere betekeniskrijgt,neemt de
aandacht hiervoor toe.De melkproduktie per koe was in 1991vrijwel gelijk aan diein 1990,nadat zeindejaren daarvoor sterk was gestegen.
Degeringere melkproduktie ging gepaard met een forse daling van de
boterproduktie (-8%). Het binnenlandse verbruik van boter stabiliseerde
zichop het niveau van 1990.Dekaasproduktie was in 1991zo'n 2,5%groter dan in 1990.Vooral van de minder traditionele soorten werd meer geproduceerd. De binnenlandse kaasafzet nam met 2% toe. De produktie
van gecondenseerde melk is in 1991 met circa 1% gestegen. De binnenlandse afzet van gecondenseerde melk (vooral koffiemelk) staat onder
druk, mede door de opkomst van dezogenaamde "creamers".De produktievan melkpoeder verminderde met 5%.Datwaseengevolg van dekleinere produktie van magere-melkpoeder (-25%); de produktie van
volle-melkpoeder nam toemet 3%.
Wereldrundvleesproduktieomlaag
De wereldrundvleesproduktie nam in 1991,na een geleidelijke stijging
in de voorafgaande jaren, met 1,5% af (tabel 3.4). Vooral de 12% lagere
produktie in de voormalige Sovjet-Unie was hierop van invloed. In de
Oosteuropese landen deed zich eveneens een daling voor, maar in WestEuropa nam de rundvleesproduktie iets toe. Ook in de VS, de grootste
rundvleesproducent ter wereld, werd de produktie enigszins uitgebreid
(+0,5%). In Argentinië werkte de ongunstige situatie voor de veehouderij
een inkrimping van de rundveestapel in de hand. Inmiddels heeft de verbetering van de economische situatie daar geleid tot een heropbouw van
de veestapel,waardoor dit land dekomende tijd relatief weinig rundvlees
zal aanbieden op de wereldmarkt. In Australië en Nieuw-Zeeland - twee
belangrijke aanbieders van rundvlees - breidt de rundveehouderij zich
nog steeds uit. Vanwege de lage wolprijzen is de rundveehouderij aantrekkelijker geworden dan de schapenhouderij. Bovendien zorgen lage
melkprijzen hier -evenals in de VS- voor een verschuiving in de richting
van vleesrassen. Ondanks de kleinere produktie zijn de wereldmarktprijzen voor rundvlees in 1991dooreengenomenniet gestegen.
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StabielerundvleesproduktieinEGensterkestijgingin Nederland
In de EGnam de produktie van rund- en kalfsvlees in 1991met ongeveer een half procent toe (tabel 3.5).Naar land bezien was er een zeer uiteenlopend beeld: tegenover stijgingen van 5%in Denemarken, van 6% in
België en van meer dan 15%in Nederland stonden dalingen van 2,5%in
Spanje en van 4%in Frankrijk. Deconsumptie nam ongeveer evenveel toe
alsdeproduktie.Vooral door demoeilijke situatieop de wereldmarkt zijn
de interventievoorraden sterk gestegen. Dit ging gepaard met - voor
rund- en kalfsvlees samen - in doorsnee 6 à 7% lagere prijzen. Mede op
grond van deproduktiecyclus van rundvlees,wordt verwacht dat de produktie van rundvlees in 1992in de Gemeenschap weer een daling te zien
zalgeven metdaarbijaantrekkende prijzen.
Nadat ze in 1990ook reeds was toegenomen, gaf deNederlandse rundvleesproduktie in 1991een zeer sterke stijging te zien (tabel 3.7). Niet alleen het aantal slachtingen van vleesvaarzen en -stieren werd groter, ook
werden er meer koeien geslacht. Dat laatste was vooral een gevolg van de
extra kortingen van het melkquotum. Deproblemen op de EG-markt hebben ook in Nederland voor aanzienlijk lagere rundvleesprijzen gezorgd
(-15%). De uitbreiding van de kalfsvleesproduktie was, hoewel veel beperkter dan die voor rundvlees, ook vrij sterk (+6%). De (export-)vraag
naar deze vleessoort blijft vrij stabiel en de extra produktie kon dan ook
tegen nagenoeg gelijkblijvende prijzen worden afgezet (tabel3.7).
Tabel3.7 Volume-enprijsontwikkelingvanvleeseneiereninNederland
Produkt

Totaalvleeseneieren
w.o.:rundvlees
kalfsvlees
schapevlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren

Waarde*)
inmin.
guldens
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volume

prijs

1990

1989

1990

1991
(r)

1989

1990

13.700
2.065
1.540
220
6.550
1.455
1.220

-3,0
-5,7
-11,2
5,0
-1,5
1,0
-1,5

3,4
5,0
2,7
42,9
1,2
7,4
0,9

3,0
263
6,0
7,0
-5,0
4,0
-0,5

16,6
8,9
14,3
-5,4
27,3
2,7
6,8

-7,6 -1,0
-10^ -15,0
-16,7 -1,0
-15^
53
-63
4,0
2,6
-63
-1,1
13

*) Waardegemeteninproducentenprijzen.
Bron:LEI.

Mutatiesin %t.o.v. voorgaandejaren

1991
(r)

Schapevleesproduktiein1991 noggestegen
Ook in 1991 nam de wereldproduktie van schape- en geitevlees naar
schatting met 1%toetot 9,6miljoen ton (tabel 3.4).Waarschijnlijk is daarmee voorlopighethoogste niveau bereikt enzalhet aanbod vanaf 1992 afnemen. Inkrimpende wolveestapels in Australië, Nieuw-Zeeland en
China wijzen in die richting. In 1991werd in deze landen nog een duidelijke groei van de schapevleesproduktie waargenomen. In de landen van
het voormalige Oostblok en de Sovjet-Unie nam de schapevleesproduktie
daarentegen af.
In de Gemeenschap is al circa tien jaar sprake van een produktiegroei
van 5à 10%perjaar.In 1991lijkt dezetendens tezijn doorbroken en bleef
de stijging beperkt tot een procent of vier. De prijzen gingen met eenzelfde percentage omlaag. Vooral in Duitsland en Denemarken nam de schapevleesproduktie sterk toe, maar in Frankrijk deed zich juist een daling
voor.
DeNederlandse produktie van schapevlees steeg in 1991sterker dan in
de meeste andere lidstaten, namelijk met 7%. Meer dan de helft van het
aanbod van Nederlandse schapen (of lammeren) wordt levend in het buitenland afgezet. De marktprijzen hebben zich in 1991 enigszins hersteld,
maar konden de forse terugval van 1990nietgoedmaken (tabel3.7).
Wereldproduktievanvarkensvleesstabiel
Dewereldproduktie van varkensvlees in 1991kwam uit op69,3miljoen
ton en was daarmee vrijwel gelijk aan die in 1990 (tabel 3.4). Tegenover
een toename van de produktie in onder andere China - dat ruim een derde van de wereldproduktie voor zijn rekening neemt -,de Verenigde Staten, Brazilië en Polen, stond een daling in onder meer de voormalige
Sovjet-Unie,West-Europa en Japan.
In de EG (exclusief de voormalige DDR) werd in 1991 2% meer varkensvlees geproduceerd dan in 1990 (tabel 3.5). In West-Duitsland en in
Nederland nam deproduktie af, maar in alleandere EG-lidstaten trad een
stijging op. Vooral in België deed zich een sterk herstel voor (+15%), als
reactie op de door varkenspest veroorzaakte daling van het aantal slachtingen (-11%)in 1990.Ook in Spanje en Denemarken groeide de varkensvleesproduktie vrij sterk. In 1991 werd de varkenssector in de EG
opgeschrikt door de nieuwe varkensziekte "Abortus Blauw", die grote gevolgen had voor de biggenproduktie. Vooral Duitsland en Nederland
werden met deze ziekte geconfronteerd, maar ook andere landen kregen
er mee te maken. In de voormalige DDR viel een groot deel van de produktie weg (-42%), zodat de totale varkensvleesproduktie in Duitsland
(Oost +West) 11% lager uitkwam dan in1990.
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InDenemarken, België,Duitsland (inclusief DDR)enNederland daalde
het verbruik van varkensvlees. Deze daling werd niet gecompenseerd
door de toename van het verbruik in de zuidelijke lidstaten, zodat het totale EG-verbruik van varkensvlees in 1991 afnam met bijna 2%. Desondanks bleven de varkensprijzen oppeil.
DalingNederlandsevarkensproduktiedoorAbortusBlauw
In Nederland werden in 199119miljoen varkens geslacht, wat 6% minder was dan in 1990.Door de toename van het gemiddelde geslacht gewicht van 82,9 naar 83,3 kilogram bleef de vermindering van de
varkensvleesproduktie beperkt tot zo'n 5% (tabel 3.7). Het uitbreken van
Abortus Blauw in het begin van 1991 en de verspreiding van de ziekte
over bijna heel Nederland had een verlies van zo'n twee miljoen varkens
tot gevolg. De kwaliteit van hetNederlandse varkensvlees verbeterde opnieuw. Het gemiddelde percentage mager vlees ging omhoog van 53,2
naar53,8.
Het sterk verminderde aanbod in 1991had tot gevolg dat er een "strijd
om de varkens" ontstond, waardoor de meeste varkensslachterijen in de
rode cijfers terechtkwamen.
De marktprijs voor vleesvarkens was gemiddeld genomen in 19914%
hoger dan in 1990 (tabel 3.7). Het kleinere aanbod en de grote vraag vanuitDuitsland waren debelangrijkste redenen voor deze prijsstijging.
Het verbruik van varkensvlees in Nederland daalde in 1991 van 44,9
tot 44,0 kg per hoofd van de bevolking. Vooral de consumptie van vers
varkensvlees liep terug. Daarentegen werden meer varkensvleesprodukten, zoals snacks, panklare produkten en vleeswaren, gegeten. Een belangrijke oorzaak voor de daling van de consumptie van varkensvlees is
het negatieve gezondsheidsimago: het wordt nog steeds als een te vette
vleessoort gezien. Daarnaast neemt de kritiek op de produktiewijze en de
huisvesting van dieren toe. In januari 1992 is een systeem van Integrale
Ketenbeheersing (1KB)van kracht geworden teneinde eenbetere kwaliteit
van het varkensvlees te kunnen garanderen. Daartoe worden onder meer
eisen gesteld aan de identificatie van de varkens, het voer, de ziektepreventieen aan het medicijngebruik.
Aanhoudendegroeiproduktieenverbruikvanpluimveevlees
De wereldproduktie van pluimveevlees stijgt de laatste jaren voortdurend; in 1991 was er een toename van bijna 3%tot 41 miljoen ton (tabel
3.4).In de ontwikkelde landen, waar ongeveer twee derde van de wereldproduktie van pluimveevlees plaatsvindt, ging deze met 2%omhoog. De
voormalige Sovjet-Unie vormde het enige land in deze groep, waar de
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produktie omlaag ging (-8%). In de ontwikkelingslanden groeide de
pluimveevleesproduktietweekeerzosnelalsindeontwikkelde landen.
Het volume van de pluimveevleesproduktie in de EG werd in 1991
zo'n 5% groter (tabel 3.5). De sterkste groei deed zich voor in Ierland
(11,5%)en Duitsland (10%).Deproduktie in Denemarken en Griekenland
nam daarentegen nauwelijks toe. Het verbruik van pluimveevlees per
hoofd van de bevolking in de EG ging in 1991met ruim 1%omhoog. De
Spanjaarden, Ieren, Fransen en Portugezen eten relatief het meeste pluimveevlees: gemiddeld zo'n 22 kilogram per jaar. De Duitsers en de Denen,
die in 1991ruim 12kilogram pluimveevlees consumeerden, zijn de kleinsteverbruikers in deEG.Het verbruik indeEGisoverigensbescheiden in
vergelijking met dat in de VS,waar in 199143,4kilogram per hoofd werd
geconsumeerd. De pluimveeprijzen in de EG daalden in 1991 gemiddeld
metl%.
De produktiestijging van pluimveevlees in Nederland kwam in 1991
uit op 4% (tabel 3.7). De slachtkuikenproduktie, die een aandeel van83%
heeft in de totale pluimveevleesproduktie, nam met 5% toe, evenals de
produktie van kalkoenen. Het groeicijfer voor het "overig pluimvee"
(vooral eenden) bedroeg 11%, terwijl de produktie van kippen en hanen,
die een aandeel van bijna 10%in de pluimveevleesproduktie hebben, met
4% daalde. Het binnenlandse verbruik van pluimveevlees steeg met zo'n
2% tot gemiddeld 17,7kilogram per hoofd van debevolking. Ondanks de
hogere binnenlandse consumptie en de grote vraag naar Nederlandse
slachtkuikens vanuit Duitsland,daalden deprijzen met gemiddeld6,5%.
Eierproduktieweinigveranderd
De wereldproduktie van eieren was in 1991met 35,2 miljoen ton nauwelijks groter dan in het jaar daarvoor (tabel 3.4). Debelangrijkste veranderingen deden zich voor in Brazilië en China, waar de produktie met
respectievelijk bijna 8%en ruim 4%groeide, en in de voormalige Sovjetunie, waar ze met een kleine6%omlaag ging.Inde EGbleef de groei van
de eierproduktie beperkt tot 0,3% (tabel 3.5). In Spanje, Denemarken,
Griekenland, Luxemburg en Duitsland deed zich een daling voor met enkele procenten. In Frankrijk, waar de produktie in 1989en 1990was afgenomen, werd in 1991een groei van 4%genoteerd. Ook het VKen Ierland
lieten een aanzienlijke stijging van deeierproduktie zien.Het eierverbruik
per hoofd van de bevolking in de EG daalde van 221 naar 217stuks. De
prijzen vooreieren in deEGveranderden in 1991nauwelijks.
In Nederland verminderde de eierproduktie met een half procent, terwijl de prijzen met 1,5% verbeterden (tabel 3.7). Eén op de twaalf eieren
die in 1991in Nederland werd geproduceerd, was een scharrelei. De produktie van deze eieren was 2%hoger dan in 1990.Het binnenlandse ver213

bruik van eieren en eiprodukten vertoont de laatste jaren een daling. In
1985atelkeNederlander gemiddeld 200eieren;in 1990kwam het eierverbruik uitop 176stuksenin 1991 op 170stuks.
3.2.3 Tuinbouwprodukten
De Nederlandse tuinbouwproduktie heeft in 1991 na het topjaar 1990
opnieuw een gunstige ontwikkeling doorgemaakt: een toename van het
aanbod met 2,5%ging gepaard met een gemiddelde stijging van de prijzen van de tuinbouwprodukten met 6,5%.Het gunstige prijsverloop hing
samen met een forse groei van de afzetmogelijkheden op buitenlandse
markten. Vooral de Duitse hereniging en het opengaan van de Poolse
marktwaren daarop van invloed.
GroenteproduktieEGomhoog,maarfruitteeltgeteisterddoorvorst
In 1991 steeg de groenteproduktie in de EG met 2,5% tot 46,2 miljoen
ton (tabel 3.8). De produktie van tomaten, de belangrijkste groente, is,
evenals in de twee voorgaande jaren gestegen, en wel met bijna 3%. Hiertegenover stonden geringe produktiedalingen van bloemkool en sla. In
Italië en Duitsland nam de groenteproduktie het sterkst toe. In Duitsland
kwam dit onder meer door eenflinke groeibijeen aantal koolsoorten. Opvallend was de sterke produktiedaling in Spanje. Deze werd hoofdzakelijk veroorzaakt door eeninkrimping van het tomatenareaal op de CanariTabel3.8 HandelsproduktievangroentenenfruitinEG-12 (exclusiefDDR)in 1991
Handelsproduktie
EG-12(r)
(min.ton)

Volumemutaties 1991teni opzichtevan 1990in

%(r)

EG-12 Duitsland Frank(excl.DDR) rijk

Italië

Spanje

V.K.

5,6
6,6
2,5
3,3

0,6
4,9
-2,4
1,6

5,4
11,0
-13
-11,9

-9,9
-12,7
-7,0
-13

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

-50,0
-56,6
-15,0
-4,5

-29,9
-40,1
-40,0
-43

-9,9
-11,8
-7,6
4,0

-12,2
-19,6
-8,4
-12,1

15,2
11,1
53
23

Groenten
w.o. tomaten
bloemkool
sla

46,20
13^1
1,98
2,34

2,5
2,7
-05

Fruita)
w.o. appelenb)
perenb)
aardbeien

16,52
5,41
2,05
0,64

-18,6
-30,9
-15,7
-4,5

-u

a)Exclusiefdlrusfru.it,notenenolijven;b)Tafelfruit.
Bron:Eurostat,Cropproduction,1992-1;aangevuldmetmondelingeinformatievanEurostat.
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sehe eilanden. Als gevolg van een fors toegenomen concurrentie uit Marokko maken de tomatentelers op deze tot Spanje behorende eilanden
moeilijke tijden mee.
De fruitteelt werd in 1991 in grote delen van de EG geteisterd door
nachtvorst, waardoor de appelproduktie met ruim 30% en de perenproduktie met zo'n 15% terugliep (tabel 3.8). Vooral in de ons omringende
landen viel de hardfruitoogst veel kleiner uit; in Duitsland was de produktiedaling met gemiddeld 50% het sterkst. Het Verenigd Koninkrijk
had als enige EG-land tamelijk gunstige weersomstandigheden en de
fruitoogst nam daar dan ook fors toe.Vooral de oogst van klein fruit, zoalspruimen, bessen en kersen,kwam er aanzienlijk hoger uit dan in 1990.
Deextraproduktiekongemakkelijk worden afgezet inandere EG-landen.
OpnieuwtopjaarvoorNederlandseglasgroenteteelt
DeNederlandse handelsproduktie van groenten nam in 1991met bijna
4% toe (tabel 3.9).Dat was een minder sterke groei dan in de voorgaande
jaren. Voornamelijk dankzij de grote vraag uit Duitsland konden de prijzengemiddeld met2,5% stijgen.
De glasgroenten gaven een volumetoename van 4 à 5% te zien; deze
ginggepaard metbijna 10% hogere prijzen. Nog altijd bepalen de tomaten
grotendeels hetresultaat van deglasgroentesector. Deproduktie van deze
groente ging in 1991 voor het eerst sinds jaren omlaag, geheel als gevolg
van een kleiner aanbod van ronde tomaten. Doordat de prijzen onder invloed van de grote exportvraag met ruim 15%stegen, bleef het waardeaandeel van tomaten indetotalehandelsproduktie van glasgroenten ruim
boven de40%.Het tweede glasgroenteprodukt, dekomkommer, kende in
1991 een produktiestijging van ruim 11%.Door de grote belangstelling
voor Nederlandse komkommers in de voormalige DDR kwam de gemiddelde prijs ruim 4%hoger uit dan in 1990.Na de forse produktiestijging
van paprika indevoorafgaande jaren werd er in 1991weer zo'n 15%meer
aangevoerd. Degroei van deexportvraag was echter nog groter, zodat de
prijzen na de sterke daling in 1990gemiddeld met bijna 13%konden stijgen. Vooral de prijs van rode paprika, de belangrijkste soort, verbeterde
aanzienlijk. Het aanbod van sla is in 1991voor het eerst sinds jaren weer
iets gestegen, ondanks de inkrimping van het areaal met 11% tot 800 ha.
Detoename van deproduktie ginggepaard metcirca 10%lagere prijzen.
Prijsdalingvoorchampignonsenopengrondsgroenten
Deuitbreiding van de oppervlakte champignons heeft zich in 1991met
ruim 5%in ongeveer hetzelfde tempo voortgezet als in de voorgaande jaren.Deoppervlakte metdoorgroeide en geëntecompost steeg fors,name125

Tabel3.9 Volume-enprijsontwikkelingvangroentenenfruitinNederland
Waarde
in min.
guldensa)

Totaalgroenten b)
w.v.: glasgroenten
w.o.: tomaten
komkommers
paprika
sla
champignons
wintergroenten c)
overigeopengrondsgroentend)
Totaal fruit b)
w.o.: appelenc)
peren c)
aardbeien

Mutaties in %t.o.v. ,voorafgaande jaar
prijs

volume

1990
(v)

1989

1990
(v)

1991
(r)

1989

1990
(v)

1991
(r)

4275
2673
1135
572
520
162
420
516

8,1
7,1
8,0
2,5
36,1
-15,0
12,1
8,5

63
6,9
43
5,6
52,7
-20,4
13,1
33

3,7
4,6
-2,6
11,5
14,6
23
11,7
2,1

33
2,3
-1,1
143
1,4
0,4
8,2
11,9

63
1,9
-1,7
103
-16,6
35,0
-63
363

23
93
14,7
43
12,9
-93
-6,6
-173

666

8,9

5,0

-1,0

-1,1

9,1

-9,9

739
435
127
137

13,0
14,7
34,2
-7,1

4,2
3,5
-20,6
29,3

-31,4
-48,2
6,2
-17,8

123
7,0
11,6
23,4

16,6
30,4
4,0
-13,4

50,0
77,6
-3,1
19,0

a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Exclusief zelfvoorzieningsteelt (in 1990 ruim
200miljoenguldenvoorgroenten enruim50miljoenguldenvoorfruit);c)Dezegegevens hebben
betrekking opoogstjaren (1989is 1juli 1989- 30juni 1990,enz);d) Inclusiefwitlof, exclusief
aardbeien.
Bron:LEI.

lijk van circa 25%naar ruim 38%van het totaal. Gezien de positieve invloed van deze teeltmethode op de produktiviteit zal deze ontwikkeling
de komende jaren waarschijnlijk verder doorzetten. Ze gaat gepaard met
een forse groei van de produktie. Deze is in 1991met zo'n 12%gestegen,
waarmee de totale produktiegroei sinds 1988 op ruim 40% kwam (tabel 3.9). Mede door sterke Franse concurrentie op de Duitse markt deed
zich voor het tweede achtereenvolgende jaar een prijsdaing voor van circa6,5%.
De goede resultaten in 1990 leidden ertoe dat het areaal opengrondsgroenten in 1991met bijna 9%werd uitgebreid tot een recordomvang van
ruim 44.000hectare.Het areaal contractteelt werd evenredig vergroot omdat ook de verwerkende industrie in 1990 goede uitkomsten boekte. De
voornaamste uitbreidingen deden zichvoorbijbloemkool,stamsperziebonen, winterpeen en prei.Ondanks de sterke areaalsuitbreiding ishet produktievolume nauwelijks toegenomen. De oorzaak hiervan was het lange
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en koude voorjaar. Het prijspeil van zowel wintergroenten als overige
opengrondsgroenten ging fors omlaag (tabel 3.9). Dit kwam enerzijds
door de grote voorraden wintergroenten in Europa en anderzijds doordat
de telers in onder andere Frankrijk, België en Engeland de laatste jaren
steeds vroeger en met grotere hoeveelheden zomergroenten op de markt
komen, wat de concurrentie doet toenemen. Een sterke daling (bijna 30%)
deed zich voor bij de prijs van witlof,het belangrijkste opengrondsgroentegewas. De produktie hiervan is de laatste twee jaar flink uitgebreid,
vooral op akkerbouwbedrijven. De financiële resultaten van de witlofteelt
laten echter veel te wensen over. Voor het oogstjaar 1992 wordt daarom
gerekend opeeninkrimping vanhet areaal met15%.
TœerkleineNederlandseappeloogst,perenoogstvaltmee
Voor de Nederlandse fruitteelt was 1991 een memorabel jaar. Door
zware nachtvorst in april - waarbij vooral de appelrassen die op dat moment inbloei stonden,hetzwaar hadden teverduren -isde appelproduktiebijnagehalveerd (tabel 3.9). Van de belangrijke rassen werden Golden
Delicious en Cox's Orange Pippin met produktiedalingen van meer dan
50% het zwaarst getroffen. De kleine oogst, ook elders in de EG, zorgde
ervoor dat de gemiddelde prijs van appelen met maar liefst bijna 80%
steeg.Degemiddelde fruitprijs, die inbelangrijke mate door de appelprijs
wordt bepaald,gingmet50%omhoog.
De perenoogst viel gezien de omstandigheden alleszins mee en kwam
ruim 6%hoger uit dan in 1990.Bijde meeste rassen was ersprake van een
lichte stijging, met als uitzondering hetbelangrijke rasDoyenné du Comicemet een produktietoeneming van bijna 25%.Het verhoogde aanbod resulteerde - voor het eerst in drie jaar - in een daling van de gemiddelde
prijsen welmet 3%.
Voor de komende jaren wordt een sterke stijging van de appelproduktieverwacht. Het appelareaal isdeafgelopen vijfjaar metbijna 11% toegenomen, terwijl bovendien veel meer bomen op een hectare worden
geplant. Dit leidt tot aanzienlijke hogere opbrengsten. In de EG neemt de
produktie van appels en peren eveneens gestaag toe. Bovendien komt er
vanuit Oost-Europa en Noord-Amerika een importstroom op gang, naast
de traditionele import vanuit het zuidelijk halfrond in de wintermaanden.
Op grond van deze factoren ziet het er naar uit dat er de komende jaren
sprakezalzijn van eenzware concurrentieslag opde hardfruitmarkt.
Aardbeienduurder
De Nederlandse oppervlakte glasaardbeien is in 1991,na enkele jaren
van inkrimping,met 6à7%uitgebreid. Destabilisatie van de produktie in
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Spanje, waaruit eerder grote hoeveelheden aardbeien werden ingevoerd,
en de verbeterde, arbeidsbesparende teelttechnieken, vormden daarvan
de achtergrond. Alsgevolg van het koude voorjaar kwam de aanvoer van
vollegrondsaardbeien laat op gang, waardoor de handelsproduktie fors
daalde.Daardoor verminderde het totaleaanbod van aardbeien met bijna
18%(tabel3.9).Degemiddelde prijs lag 19%hoger dan in1990.
Bloemkwekerijproduktiebreidtweeraanzienlijkuit
Het areaal bloemkwekerijgewassen in de open grond isin 1991 vrijwel
gelijk gebleven (2100ha).Een flinke uitbreidingbijdepot-en perkplanten
zorgde er echter voor dat de oppervlakte bloemkwekerij onder glas opnieuwverder toenam,namelijk metbijna 2,4%tot5266ha.De gemiddelde
produktiestijging vanbijna 5%indebloemkwekerij kwam dan ook vooral
tot stand dankzij een toeneming van het aanbod van potplanten met zo'n
8,5%(tabel3.10).Opvallend was deopkomst van deimpatiens (vlijtig liesje), die bij een enorme produktiestijging tevens een gunstig prijsverloop
kende.Ook de produktie van debelangrijkste soort (deficus) nam weer
Tabel3.10 Volume-enprijsontwikkelingvansierteeltprodukteninNederland
Waarde
inmin.
guldensa)

Bloemkwekerijprodukten
w.v.: snijbloemen
w.o.: rozen
chrysanten
anjers(totaal)
tulpen (gesneden)
freesia's
lelies
gerbera's
potplanten
Boomkwekerijprodukten
Bloembollen

Mutatiesin% t.o.v. voorafgaande jaarb)
volume

prijs

1990
(v)

1989

1990
(v)

1991
(r)

1989

1990
(v)

1991
(r)

5582
3528
688
527
176
249
157
221
131
2054
666
833

9,3
8,1
9,7
13,9
5,4
-0,8
-9,5
16,1
3,4
",3
8,9
6,4

4,4
4,4
5,8
6,7
-8,4
4,4
0,3
10,5
-1,1
4,3
26,1
143

4,9
2,7
43
53
-3,1
-5,7
1,7
1,9
3,7
8,4
123
3,2

-33
-5,4
-23
-12,9
-18,9
83
33
-43
-10,0
-0,1
-6,7
-0,6

4,2
3,6
03
83
113
1,2
2,7
-4,7
13
5,0
-6,2
-1,7

43
63
9,7
0,0
2,0
133
10,7
7,0
10,1
1,6
-2,6
63

a) Totaleproduktiewaarde; voorafzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer; b) Snijbloemenenpotplanten opbasis vanbinnenlandseveilingaanvoer; boomkwekerij nbloembollenop
basisvanexportgegevens.
Bronnen: CBSen VBN.
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sterk toe.Bijdesnijbloemen traden opnieuw flinke produktiestijgingen op
voor rozen en chrysanten. Daarentegen daalde de produktie van anjers voor het tweede achtereenvolgende jaar - en van tulpen. De prijzen van
snijbloemen liepen, dankzij een groeiende vraag, op met gemiddeld 7%.
Deprijzen van potplanten veranderden weinig.
Boomkwekerij en bloembollenteelt

Het areaal boomkwekerijgewassen is de laatste vijf jaar met bijna 30%
gestegen, maar het laatstejaar was er een afvlakking zichtbaar. Dat hangt
waarschijnlijk samen met de teruglopende rentabiliteit (zie hoofdstuk 4).
De toeneming van 2%in 1991was vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van het areaal laan- en parkbomen, welke voornamelijk worden afgenomen door gemeentelijke overheden. In het afgelopen jaar groeide de
produktie van de boomkwekerij met bijna 13%,wat minder onstuimig
was dan in 1990.Hoewel de export in 1991- vooral door goede afzetmogelijkheden in Duitsland - met 12% toenam kon de markt het vergrote
aanbod niet goed verwerken. Het gevolg was dat de gemiddelde prijs
daalde metruim 2,5%(tabel3.10).
Hetareaalbloembollen isin 1991nagenoeg gelijk gebleven.De produktie nam desondanks toe met ruim 3%. Dankzij goede afzetmogelijkheden
op de buitenlandse markt kon de gemiddelde prijs - na een dalende tendensvan vierjaar-stijgen met6à7%.
3.3 Verwerking enverbruik van voedingsmiddelen
3.3.1 Ontwikkelingen indevoedings-en genotmiddelenindustrie
De voedings- en genotmiddelenindustrie isin Nederland naar produktiewaardeenwerkgelegenheid gemeten één van debelangrijkste onderdelen van de industrie. De produktiewaarde van de hele industrie bedroeg
in 1990 ruim 310miljard gulden, waarvan bijna 25%werd voortgebracht
door de voedings- en genotmiddelenindustrie. De bruto-toegevoegde
waarde van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in 1990 ongeveer 20 miljard gulden; dat kwam overeen met 23%van de toegevoegde
waarde van de hele industrie en met ongeveer 3,5%van het nationaal inkomen. De werkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie
bedroeg in datjaar meer dan 160.000arbeidsjaren. Dit isruim 17%van de
totalewerkgelegenheid indeindustrie.
Binnen de voedings-en genotmiddelenindustrie zijn de slachterijen annex vleesverwerkende-industrie en de zuivelindustrie de twee belangrijkste bedrijfsgroepen (tabel 3.11).Hun aandeel in de produktiewaarde van
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de totale voedings- en genotmiddelenindustrie bedroeg in 1990 18à19%
en inhet totale aantal werkzame personen respectievelijk 17%en 16%.Op
de derde plaats,met een omzetaandeel van l i a 12%,komt de veevoederindustrie,dieooktotdevoedingsmiddelenindustrie wordt gerekend.
Bedrijfsresultatensterkverbeterd
Het gemiddelde bruto-bedrijfsresultaat 1) van de totale voedings- en
genotmiddelenindustrie is de laatste jaren relatief sterk verbeterd, namelijk van 7,1%van de omzet in 1987tot 8,7% in 1990 (tabel 3.11). Dat was
overigens nog steeds duidelijk lager dan hetgemiddelde bedrijfsresultaat

Tabel3.11 Ontwikkelingbruto-bedrijfsresultaatvoedings-engenotmiddelenindustrieinprocentenvandeomzet(inclusiefaccijns),1987-1990
Bedrijfsgroep

Slachterijenenvleesverwerkendeindustrie
Zuivelindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Meelindustrie
Suiker-en zetmeelindustrie
Margarine-,oliën-en vettenindustrie
Groente-enfruitverwerkende industrie
Brood-,banket-,biscuitfabrieken e.d.
Cacao-,chocolade-en suikerwerkindustrie
Veevoederindustrie
Diversebranches
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
Aardappelproduktenfabrieken
Snacksfabrieken
Distilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Frisdrankenindustrie
Tabakverwerkendeindustrie
Totaal/gemiddeld

Omzetaandeel
1990in %

Bruto-bedrijfsresultaat in%
vandeomzet
1987

1988

1989

1990

18,1
18,6
1,4
2,0
5,6
6,1
3,8
4,0
43
11,5
4,5
1,0
1»
0,6
1,0
4,9
2,1
8,2

3,4
4,5
7,6
6,2
10,9
7,5
8,2
10,6
8,4
4,9
11,2
5,3
13,6
14,9
93
16,5
9,1
9,1

23
4,5
10,5
6,2
13,1
7,0
10,0
10,5
9,0
5,0
14,9
43
153
15,7
9,6
13,7
93
11,6

2,6
4,6
103
53
15,2
6,2
103
10,2
12,0
4,9
12,0
5,2
12,9
123
7,4
19,7
11,0
16,0

3,6
43
93
6,7
123
7,7
10,9
10,4
13,2
5,1
12,9
83
103
13,2
10,6
183
113
18,4

100,0

7,1

7,4

8,0

8,7

Brom CBS,bewerkingLEI.

1)
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Produktiewaardeverminderd metallekostenbehalvederentekosten,de
afschrijvingen opvasteactivaendevennootschapsbelasting.

van ongeveer 11% dat in de totale industrie werd gerealiseerd. De aangegeven verbetering gold voor vrijwel alle onderdelen van de voedings- en
genotmiddelenindustrie, maar enkelegroepen sprongen eringunstige zin
uit.Datbetreft dan vooral dedranken-ende tabakverwerkende-industrie,
alsmede de cacao-,chocolade- en suikerwerkindustrie. De sterke verbetering in de,qua produktie min of meer stagnerende, tabaksindustrie is opmerkelijk. Aan de andere kant loopt het bruto-bedrijfsresultaat in onder
andere de aardappelproduktenfabrieken sedert 1988sterk terug.Dezesector heeft de afgelopen jaren een enorme capaciteitsuitbreiding gerealiseerd, al dan niet met behulp van subsidies. De daardoor ontstane
overcapaciteit heeft in 1991 geleid totbedrijfssluitingen en overnemingen.
Opmerkelijk isdat in de slachterijen annex vleesverwerkende-industrie
en dezuivelindustrie, diein 1990samenbijna 37%van de totale voedingsen genotmiddelenindustrie omvatten, de bedrijfsresultaten sterk achterblijven bij het gemiddelde. In de slachterijen en vleesverwerkende-industrie komt dat vooral door de overcapaciteit in de varkensslachterijen.
Deze heeft daar inmiddels geleid tot diverse faillissementen, bedrijfssluitingen,fusies en samenwerkingsverbanden. Deovercapaciteit in dezesector wordt mede veroorzaakt door de stagnatie van de varkensproduktie
(vergelijk tabel 3.7). De slachterijen hebben zich bovendien te lang toegelegd op de produktie van bulkprodukten, zoals hele en halve karkassen.
De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan verder bewerkte produkten met een hogere toegevoegde waarde. In de zuivelindustrie doen
zich soortgelijke capaciteitsproblemen voor als gevolg van de beleidsmatigafgedwongen vermindering van de melkproduktie.
In de veevoederindustrie, die nauw verwant ismet dezuivel-en vleessector, blijven de resultaten eveneens achter bij het gemiddelde. Ook in
deze sector is sprake van een stagnerende produktie en, als reactie daarop, van schaalvergroting om zodoende een lagere kostprijs per eenheid
produkt te bewerkstelligen.
DeNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrieindeEG
In de Europese Gemeenschap werd in 1989ter waarde van 350 miljard
Ecu aan voedings- en genotmiddelen geproduceerd. Hiervan nam de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie ongeveer 7,5%voor haar
rekening. Het Nederlandse aandeel in de primaire agrarische produktie is
overigens groter(9%).
DeFranse voedings-en genotmiddelenindustrie neemt in de EGdebelangrijkste plaats in, met in 1989 een produktiewaarde van 73,8 miljard
Ecu. Na Frankrijk volgen de Bondsrepubliek Duitsland met bijna 70miljard Ecu, het Verenigd Koninkrijk met 58 miljard Ecu en Italië met een
produktiewaarde van ruim44miljard Ecu.
121

Het volume van de omzet van de Europese voedings- en genotmiddelenindustrie isin deperiode 1980-1990gegroeid met ongeveer 25%, terwijl
het volume van de landbouwproduktie in de genoemde periode met 10à
12% toenam. Een voor de hand liggende verklaring voor het verschil tussen deze twee groeivoeten is dat geleidelijk een groter deel van de Europese landbouwproduktie in de industrie wordt be- of verwerkt. Een
andere mogelijke verklaring is dat de bewerking intensiever wordt, dus
dat de voedingsmiddelenindustrie als het ware steeds meer diensten aan
de primaire produkten toevoegt. Dat heeft ook een volumevergrotend effect. De prijscomponent van de produktiewaarde van de Europese voedingsmiddelenindustrie isin deperiode 1980-1990gestegen met 35à40%.
Dit was veel minder dan de algemene inflatie, die ongeveer 90%bedroeg.
Voor een deel hangt dit achterblijven samen met de reële daling van de
prijzen van landbouwprodukten (vergelijk tabel 1.7), waardoor de verwerkende industrie kan beschikken over steeds goedkoper wordende
grondstoffen (zieookTerluin,1991:79e.V.).
Nederlandselandbouwproduktiegroeitmeerdanverwerking
Het volume van de bruto-produktie van de Nederlandse voedings- en
genotmiddelenindustrie isin de periode 1980-1990 toegenomen met ruim
25%. Dat was dus ongeveer even sterk als de gemiddelde groei in de EG.
Het was echter minder dan de toename van de primaire agrarische produktie, die in de genoemde periode ongeveer 30%bedroeg. In Nederland
isdeprimaire produktie dussterker toegenomen dan deverwerking, voor
deEGalsgeheelgeldthet omgekeerde.
Deredenen voor dit verschil zijn vooral te vinden in verschuivingen in
het produktiepakket van de Nederlandse agrarische sector. De relatief
sterke produktiegroei kwam hoofdzakelijk voor rekening van de tuinbouwprodukten, die dooreengenomen voor een veel kleiner deel de voedingsmiddelenindustrie "passeren" dan de akkerbouw- en veehouderijprodukten. Van de akkerbouwprodukten wordt een kleine 60% verwerkt
in de binnenlandse industrie en van de veehouderijprodukten zo'n 85%,
maar van de tuinbouwprodukten minder dan 2,5%.Verder neemt de zuivelindustrie in het geheel van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie eenrelatief belangrijke positieinenzijn inNederland na 1984
de melkafleveringen sterker teruggelopen dan in de hele EG (in 1984-1990
respectievelijk 14%en7%).
FusiesindeEuropesevoedings-engenotmiddelenindustrie
Zowel in de voedings- en genotmiddelenindustrie als in het Europese
bedrijfsleven in het algemeen isdelaatstejaren sprake van een versnelde
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Tabel3.12 Ontwikkelingaantalfusiesen !overnemingenindeEG
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
Industrietotaal
Voedings-engenotmiddelenindustrie
Idemin% totaleindustrie

208

227

303

383

492

622

22
10,6

34
15,0

52
17,2

51
13,3

76
15,4

102
16,4

BromCEG, PanoramaofEC-Industry, 1991-1992,1991.

herstructurering. De voltooiing van de interne markt en de daaruit voortvloeiende toenemende concurrentie vormen de belangrijkste oorzaken
van deze stroomversnelling. Dezeblijkt onder meer uit het feit dat het totale aantal fusies in de landen van de Europese Gemeenschap de laatste
jaren sterk is toegenomen, namelijk van 275in 1984/85 tot naar schatting
ruim 800 in 1989/90. Het merendeel van de fusies had betrekking op de
industrie, namelijk 622 in 1989/90 (tabel 3.12). In de voedings- en genotmiddelenindustrie ishet aantal fusies het sterkst gestegen. In 1984/85 fuseerden 22bedrijven in deze sector; in 1989/90 waren dit er 102.Het ging
hierbijdus om 11%,respectievelijk bijna 16,5%,van het totale aantal fusies
in de industrie. Alleen in de chemische industrie komen meer mutaties
voor, namelijk 148 in 1989/90. Het merendeel van de fusies (60%) vindt
plaatshetVerenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland,landen meteenrelatief sterk ontwikkelde voedings-engenotmiddelenindustrie. Alsbelangrijkste reden voor fusies en overnemingen wordt genoemd de versterking
van de marktpositie en als tweede reden de expansie van de eigen onderneming (Oustapassirdis enHavranos,1991).
Recenteontwikkelingen in Nederland
De Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie ontkomt niet
aan deze herstructurerings- en concentratietendensen. In de afgelopen jaren heeft met name de Nederlandse zuivelsector te maken gehad met een
sterke concentratie van bedrijven. Kleine en onrendabele bedrijven zijn
gesloten ofopgenomen ingrotereeenheden. Fusies hebben het aantal grotezuivelcoöperaties inmiddels terugbracht tot drie. In februari 1992 werd
door twee ervan, Friesland-Frico-Domo en Coberco, het voornemen bekend gemaakt om met ingang van 1993de krachten te bundelen tot één
coöperatie. In juni jongstleden werd bekend gemaakt dat het plan niet
door zou gaan. Wel wordt overwogen op deelgebieden samen te werken.
Behalve de komende Europese eenwording vormen ook de ontwikkelingen op landbouwpolitiek gebied, zoals de hervorming van het EG-landbouwbeleid en de GATT-onderhandelingen, redenen voor een verdere
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concentratie. De verwachting is dat de Nederlandse zuivelindustrie zich
in toenemende mate zal moeten richten op de Europese markt, waar de
concurrentiedruk zal toenemen.
In andere onderdelen van devoedings-en genotmiddelenindustrie zijn
soortgelijke ontwikkelingen gaande.Een voorbeeld isdegroente-en fruitverwerkende-industrie, waar het conservenbedrijf Hak is overgenomen
door CSM.Dezeonderneming nam begin 1992ook Euryza,een producent
van rijst en rijstprodukten, over. In de mengvoeder- en vleessector staat
eveneens een grote fusie op stapel,namelijk tussen de mengvoedercoöperatie Cehave uit Veghel en de vleescoöperatie Encebe uit Boxtel. Door
deze fusie, dieeen sterk Brabants accent heeft, zal een coöperatie ontstaan
met een omzet van circa 4,5 miljard gulden en 3600 werknemers. Vooral
de produktievermindering in de melkveehouderij en de varkenshouderij
liggen aan dezefusie ten grondslag.
3.3.2 Deconsumptie van voedingsmiddelen
In 1991besteedden de Nederlandse consumenten circa 56 miljard gulden aan voedings- en genotmiddelen (EIM, 1991). Dat was ongeveer 2%
meer dan in 1990en bijna het drievoudige van het bedrag in 1970.Wanneer men echter rekening houdt met de intussen opgetreden inflatie zijn
de reële consumptieve bestedingen voor voedingsmiddelen in 1970-1990
slechts met ongeveer 13% toegenomen. De totale consumptieve bestedingen zijn, na correctie voor inflatie, gestegen met een kleine 70%.Het aandeel van de voedings- en genotmiddelen in de totale consumptie is in de
genoemde periode dan ook afgenomen van 27%tot18%.
Voor deze teruggang zijn twee oorzaken aan te geven. In de eerste
plaats is de groei van het volume van de bestedingen voor voedings- en
genotmiddelen achtergebleven bij die van de totale consumptieve bestedingen: de groei tussen 1970en 1990bedroeg respectievelijk circa 45% en
ruim 60%.In de tweede plaats zijn de prijzen van voedingsmiddelen minder gestegen dan die van alleconsumptiegoederen: de eerstemet eenkleine 110%,detweede metbijna 170%indebeschouwde periode.
Aandeelland-entuinbouwinconsumentenguldengedaald
Tegelijk met de vermindering van het aandeel van de voedingsmiddelen in de totale bestedingen van de consument deed zich een daling voor
in het deel van de uitgaven voor deze produkten, dat terecht komt bij de
land- en tuinbouw. Dat gold althans tot het begin van de jaren tachtig.
Kwam in het begin van de jaren zestig nog ruim 40 cent van iedere aan
voedingsmiddelen bestede gulden terecht bij de land- en tuinbouw, aan
het eind van de jaren tachtig wasdit afgenomen tot minder dan 30cent
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Tabel3.13 Consumentenuitgavenvoorvoedingsmiddelen,1961-1988
Consumentenuitgavenvoor voedingsen genotmiddelen,
(totaal,miljoen gulden)
1961
1970
1975
1980
1985
1988

9.700
18.850
30.030
41.910
49.880
52.240

Waarvan naar (%)
verwerking

distributie

primaire
sector

24
26
27
26
26
27

35
39
40
45
44
45

41
35
33
29
30
28

Bron:BerekenduitCBS-Input-Outputtabellen.

(tabel 3.13).Dat betekent dat de land- en tuinbouw van elke door de consument uitgegeven gulden (dus ook voor andere goederen) in 1988 ruim
5 cent kreeg, tegen bijna 14cent in 1961. Dit houdt tevens in dat zelfs een
forse daling van de prijzen van agrarische produkten slechts weinig invloed heeft op de kosten van levensonderhoud. Dezeontwikkelingen gingen gepaard met een beperkte toename van het aandeel van de verwerkende industrie. Het aandeel van de distributiefase (handel en transport)
vertoont min ofmeer hetspiegelbeeld van dat van deprimaire sector.
De vermindering van het aandeel van de primaire sector zoals deze
zich tot het begin van dejaren tachtig voordeed, hangt in de eerste plaats
samen met het achterblijven van de prijzen van de land- en tuinbouwprodukten. Een tweede reden isdat de agrarische produkten meer bewerkingen ondergaan voordat zij de consument bereiken. De vermindering van
de consumptie van verse aardappelen enerzijds en de toenemende consumptie van frites, chipsetc.vormt daarvan eenduidelijk voorbeeld.
Toenemendaandeelonbewerkteprodukten
In de loop van de jaren tachtig lijkt het aandeel van de primaire sector
in deconsumentenuitgaven minder sterk tedalen dan voorheen. Verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen. Eén ervan is de geleidelijke
toename van het aandeel van de onbewerkte agrarische produkten in het
totale verbruik van voedingsmiddelen. In 1970bedroegdit aandeel 13,5%,
in 1980 14,5% en in 1988 15,7%. Daarbij moet dan gedacht worden aan
groenten en fruit, maar ook aansierteeltprodukten,diebijdeze berekeningen gemakshalve totdevoedingsmiddelen worden gerekend. Het aandeel
van de sierteeltprodukten in de consumptieve bestedingen voor "voedingsmiddelen"nam toevan 2,5%in 1970tot5,5%in 1980en6%in1990.
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Voorts kunnen de prijzen van agrarische produkten als gevolg van cyclische bewegingen (varkensprijzen) of weersinvloeden (de omvang van
de appeloogst) in het ene (peil-)jaar gunstiger zijn dan in het andere. De
vermindering van de inflatie, waartegen de land- en tuinbouw zich moeilijk kan verdedigen, lijkt eveneens een rol tespelen. Het isalthans opmerkelijk dat de reële prijzen van agrarische produkten in de jaren zeventig
- met een inflatie van 7à8%perjaar -met ongeveer 35%zijn gedaald, terwijl ze in de jaren tachtig -met een inflatie van 2%per jaar -slechts zo'n
12%omlaag gingen.
Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat het hiervoor besproken landbouwaandeel niet alleen betrekking heeft op de Nederlandse
land- en tuinbouw, maar ook op die in het buitenland. In de jaren zestig
kwam ongeveer 3% van de bestedingen voor voedingsmiddelen terecht
bij de buitenlandse landbouw. In 1975 was dit opgelopen tot 5% en in
1988tot 7,5%.Behalve door de relatief sterke toename van de consumptie
van buitenlandse voedingsmiddelen - zoals citrusfruit en Franse kaas komt dit vooral door de forse stijging van het verbruik van veevoedergrondstoffen.
Nederlandersbesteden relatiefweinigaan voedsel
Gemiddeld werd in 1991inNederland circa3700gulden per hoofd van
debevolking aanvoedings-engenotmiddelen uitgegeven.
In vergelijking met de andere EG-landen blijken de Nederlandse particuliere consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmiddelen vrij
laagtezijn. In 1989werd inNederland ongeveer 18,5%van het huishoudbudget bestemd voor deze produkten. Alleen de Duitsers besteden een
nog kleiner deel van hun uitgaven (namelijk 16,6%in 1989)aan voedingsen genotmiddelen (CEG, 1992e:T155). In Frankrijk en België wordt ongeveer een zelfde deel van hethuishoudbudget aan deze produkten besteed
alsinNederland. Zoals voor de hand ligt wordt in de relatief arme lidstaten Griekenland, Ierland en Portugal een veel groter deel (37 à 39%) van
het huishoudbudget aan voedings-en genotmiddelen besteed. De overige
lidstaten bevinden zich voor wat dit betreft dicht in de buurt van het EGgemiddelde van circa 21,5%.
^
Groteverschillen inconsumptievanvoedingsmiddelen in EG
De consumptie per hoofd van de bevolking van de diverse voedingsen genotmiddelen loopt per EG-land nogal uiteen. Dit wordt mede bepaald door traditie en culturele achtergrond. Deconsumptie van vlees ligt
het hoogst in Frankrijk, namelijk op 100kilogram per hoofd van de bevolking in 1989 (CEG, 1992e:T156 e.V.). Hierna volgen Denemarken, Duits126

land en Belgiëmetrespectievelijk 97,95en90kilogram per hoofd. Het gemiddelde EG-verbruik lag in 1989op 86kilogram per hoofd. Dit is tevens
de hoeveelheid die de Nederlandse burger gemiddeld consumeerde. In
Frankrijk wordt gemiddeld hetmeesterundvleesgegeten (25kilogram) en
in Duitsland hetmeestevarkensvlees (60kilogram).InGriekenland wordt
veel schape-en geitevlees geconsumeerd, namelijk 15kilogram per hoofd
van debevolking,terwijl hetgemiddelde voor alleEG-landenin 1989op4
kilogram lag.Wijn wordt hetmeestgedronken in Frankrijk (72liter),Italië
(63 liter) en Griekenland (54 liter). De Ieren drinken gemiddeld slechts
4 liter wijn per hoofd van de bevolking. De consumptie van verse zuivelprodukten ishethoogst inIerland (187kilogram),gevolgd door Denemarken en Nederland met respectievelijk 147en 135kilogram per hoofd van
de bevolking. De meeste boter wordt geconsumeerd in Frankrijk (9 kilogram), terwijl België, Denemarken en Nederland de hoogste margarineconsumptie nebben(respectievelijk 11,11en 10kilogram per hoofd).
Het hoogste verbruik van groenten doet zich voor in Griekenland (225
kilogram per hoofd) en het laagste in Denemarken (80 kilogram). Bij de
consumptie van fruit (exclusief citrus) gaat Italië aan kop met 81kilogram
per hoofd en is Ierland met 30 kilogram de hekkesluiter. Opmerkelijk is
dat Nederland verreweg het hoogste verbruik van citrusvruchten kent:
79kilogram per hoofd tegeneenEG-gemiddeldevan 32kilogram.
Met betrekking tot de ontwikkeling van het hoofdelijk verbruik in de
EGdeden zichindetweede helft vandejaren tachtig devolgende tendensen voor. Een toename trad op bij groenten, fruit, citrusvruchten, kaas,
varkensvlees en pluimveevlees. Een stabilisatie was te signaleren bij het
verbruik van graan, suiker, consumptiemelk, margarine en schapevlees,
en een meer of minder sterke dalingbijaardappelen, wijn,boter,eieren en
rund-en kalfsvlees.
Zuivelvervangingsprodukten inopmars
Alséén van de oorzaken van het dalend boterverbruik -en van andere
melkvetten - wordt wel gewezen op de opkomst van zuivelvervangingsprodukten die in de relatief korte tijd van hun bestaan in een groot aantal
landen populair zijn geworden. De voortschrijdende zuiveltechnologie
heeft hetmogelijk gemaakt dat melkvetten inzuivelprodukten simpel vervangen kunnen worden door melkvreemde bestanddelen. Het kostenaspect - melkvet is veel duurder dan plantaardig vet -was een belangrijke
reden om dergelijke produkten op de markt tebrengen, maar ook de toenemende vraag van de consument naar laag-calorische produkten heeft
daartoe bijgedragen.
Sedert april 1989ishet ingeen enkel EG-land meer verboden het melkvet in zuivelprodukten te vervangen door ander vet. In Duitsland, Dene127

marken enNederland waren vóór 1989nauwelijks zuivelvervangingsprodukten op de markt. De laatste twee landen nebben, ondanks de hoge
margarineconsumptie, een sterke zuiveltraditie hoog tehouden. De angst
dat mengsels van boter en margarine - de zogenaamde blends - een bedreiging zouden vormen voor de afzet van boter leek niet ongegrond. Zo
is in Zweden, waar al vanaf 1969 blends op de markt zijn, het verbruik
van boter sindsdien sterk verminderd. Ook was de zuivelsector bezorgd
over het goede imago dat zuivelprodukten hebben en dat zou kunnen
worden geschaad door de opkomst van allerlei "in elkaar geknutselde",
zuivelachtige produkten. Of de zuivelindustrie op dit punt gelijk krijgt,
moet nogblijken. Eenfeit isweldat demarkt voor zuivelvervangingsprodukten op dit moment tamelijk ondoorzichtig is.De Nederlandse zuivelsector heeft de ruimte, die inmiddels ook in Nederland isontstaan, benut
doorzelf een blend op demarkt tebrengen.
3.4 De Nederlandse in-enuitvoervanagrarischeprodukten envoedingsmiddelen1)
Agrarische produkten en voedingsmiddelen nemen in het geheel van
de Nederlandse in- en uitvoer een belangrijke plaats in. Het aandeel van
dezeprodukten in de totale uitvoerbedroeg in 199125% en dat in de totale invoer 15%.In 1991 werd er voor 61,6 miljard gulden aan agrarische
produkten en voedingsmiddelen uitgevoerd en voor 35,0 miljard gulden
ingevoerd. Het handelssaldo bedroeg dus 26,6 miljard gulden, hetgeen
ruim 1,5 miljard gulden hoger was dan in 1990 (tabel 3.14). In acht jaar is
het agrarisch handelssaldo nagenoeg verdubbeld. De gang van zaken in
de eerste helft van 1992 wijst erop dat het agrarisch handelssaldo weer
verder zal toenemen. Van de uitgevoerde agrarische produkten en voedingsmiddelen bleef in 1991circa 80%binnen deEG,terwijl van de invoer
63% uit EG-landen afkomstig was. Vooral bij de invoer hebben zich forse
verschuivingen voorgedaan: in 1985 kwam nog slechts 50% daarvan uit
EG-landen.
Op ietslangere termijn zou de hervorming vanhet EG-landbouwbeleid
een neerwaarts effect op het handelssaldo kunnen hebben. Het prijspeil
op de Europese markt zal door de hervorming immers omlaag gaan, niet
alleen voor granen en rundvlees, maar op termijn ook voor intensieveveehouderijprodukten. Weliswaar gaat ook het prijspeil vandeuitEG-

1)
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Meergedetailleerdeinformatieoverdeagrarischehandelin1991 istevindeninde
PeriodiekeRapportage51-91,LEI-DLO1992.

Tabel3.14 Invoer,uitvoerenhandelssaldoin 1989,1990en1991 *)
Uitvoer

Invoer

Saldo

wereld

EG

wereld

EG

wereld

EG

1989 waarde
1990 waarde

56,5
583

43,9
46,2

333
333

203
20,0

22,7
25,0

23,6
26,2

1991 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

61,6
6,6
-0,9

493
53
0,9

35,0
5,0
0,0

22,0
10,4
-0,4

26,6

273

1989 waarde
1990 waarde

229,4
2393

172,7
183,6

221,4
229,2

139,6
145,8

8,0
10,1

33,1
373

1991 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

248,8
4,5
-05

190,6
n.n.b.
n.n.b.

234,6
-13
4,0

150,5
n.n.b.
n.n.b.

14,2

40,0

Agrarischeprodukten en
voedingsmiddelen

Allegoederen

*) Waardeinmiljardenguldens,mutatiesinprocententenopzichtevanvoorgaandjaar.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerking.

landen geïmporteerde produkten omlaag, maar het effect daarvan is kleiner. Het isoverigens denkbaar dat de mogelijke negatieve effecten van de
landbouwhervorming op het agrarisch handelssaldo worden gecompenseerd door andere ontwikkelingen, zoals een verdere toename van het
handelssaldo van tuinbouwprodukten. Dit bedroeg in 1991 al ruim
11miljard gulden.
Agrarisch handelssaldometderdelanden nogsteedsnegatief
Het positieve saldo van de agrarische handel komt geheel voor rekeningvan dehandel met EG-landen.Metdegroepderde landen ishet handelssaldo nog steeds negatief, alhoewel dit steeds kleiner wordt. De groei
van het handelssaldo van 1990 op 1991 was geheel een gevolg van volume-effecten: het volume van de uitvoer nam sterker toe dan dat van de
invoer. De prijsontwikkelingen waren minder gunstig: terwijl de uitvoerprijzen daalden als gevolg van lagere wereldmarktnoteringen (zie paragraaf 1.2.2),bleven deinvoerprijzen gelijk (tabel3.14).
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Door deDuitsehereniging inhetnajaar van 1990werd deDuitse markt
groter. De gegevens van de handel met het grote Duitsland in 1991 zijn
hierdoor nietvolledig vergelijkbaar met die met de kleinere BR-Duitsland
in1990.
Sterkegroeiagrarischeimportuit EG-landen
In 1991werden er in Nederland in totaal 5%meer agrarische Produkten en voedingsmiddelen geïmporteerd. Deze groei kwam tot stand door
een 10%groter invoervolume uit EG-landen,terwijl de invoer uit niet-EGlanden iets afnam (tabel 3.15). De EG-produkten werden gemiddeld iets
goedkoper, maar de produkten afkomstig uit derde landen werden iets
duurder. De belangrijkste herkomstlanden in de EG waren België/Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Van de
derde landen waren de Verenigde Staten, Braziliëen Argentinië de grootsteleveranciers.
Tabel3.15 Invoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin 1991
Produkt(groep)

Waardein
min.gld.
wereld

w.v.
uit
EG

Totaal

34.975 21.992

Mutatiesin % ten opzichte van 1990
EG

wereld
volume

prijs

volume

prijs

5,0

0,0

10,4

-0,4

Akkerbouwprodukten
w.o.: granen
veevoeder(-grondstoffen)
akkerbouwbereidingen

9.072
2.097
3.266
2.848

6.557
2.007
1.177
2.676

3,2
3,4
-2,7
10,4

0,9
3,9
1,0
1,1

6,0
1,7
3,9
12,6

1,2
43
3,6
-0,9

Tuinbouwprodukten

4.078

2.378

12,7

1,0

11,9

3,1

Veehouderijprodukten
w.o.: veeen vlees
melkenzuivel
w.o.: magere-melkpoeder
boter
kaas

6.730
2.109
4.141
970
725
603

6.203
1.756
4.034
957
717
573

13,8
18,9
10,8
7,4
13,9
14,1

0,4
-5,2
33
3,6
113
7,1

19,2
28,6
15,0
9,9
26,1
23,0

-2,1
-9,0
1,0
23
33
3,4

15.096
3.449
5.976

6.854
1.032
2.491

0,8
-6,6
3,7

-1,0
-13
2,3

6,9
6,1
4,4

-1,6
-83
2,1

Overigeagrarischeprodukten
w.o.: margarine,oliënen vetten
uitheemseprodukten

Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerking.
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Minderinvoervanpers-ensojakoeken
Deinvoerwaarde van akkerbouwprodukten isin 1991met zo'n 4%toegenomen. De invoerwaarde van graan, waarvan mais met een invoerwaarde van bijna 1miljard gulden het belangrijkste produkt is, nam toe
met zo'n 7%.Daarentegen werden erminder veevoeder(-grondstoffen) ingevoerd (volume -3%).Het invoervolume van mengvoeders nam wel toe
en kwam op 864.000 ton (+13%). Vooral de invoer vanuit de Verenigde
Staten nam toe,maar ook die vanuit Frankrijk en Denemarken. De mengvoederinvoer vanuit deVerenigdeStatenbetrof echter waarschijnlijk voor
hetgrootste gedeeltemaisglutenvoermeel met hogeregehaltes van andere
Produkten. Vanwege die verontreinigingen werden de ingevoerde partijen maisglutenvoermeelpellets door deNederlandse douane onder een ander statistieknummer ingedeeld, waardoor er forse heffingen op werden
gelegd. Het invoervolume van tapioca nam met 27% toewaarbij Thailand
36% meer wist te exporteren naar ons land. Het invoervolume van perskoeken en sojakoeken daalde met respectievelijk 16%en 28%.Vooral de
Verenigde Staten (-75%) en Maleisië (-21%) leverden beduidend minder
perskoeken en Brazilië (-42%) exporteerde veel minder sojakoeken naar
Nederland.
De invoer van akkerbouwbereidingen nam vrij sterk toe (volume
+10%). Dat betrof onder meer wijn, waarvan de invoerwaarde jaarlijks
stijgt en in 1991uitkwam op942miljoen gulden (+9%).Ook de invoer van
graanbereidingen, aardappelprodukten, suiker, gedistilleerde dranken en
bier groeide.
Veelmeerfruitgeïmporteerd
Opnieuw wasereen sterkegroei (+13%)inhet importvolume van tuinbouwprodukten. Hiervan was overigens wel een groot deel (voor groenten en fruit bijvoorbeeld ruim 40%) bestemd voor reexport. Dooreengenomen waren de geïmporteerde tuinbouwprodukten iets duurder dan
in 1990. De belangrijkste importgroente was de tomaat (240 miljoen gulden), gevolgd door paprika, komkommer, bloemkool en kropsla. Er werden 40% meer tomaten ingevoerd, waarvan meer dan driekwart
afkomstig wasvan deCanarische Eilanden.Spanje leverde ook veel paprika's, komkommers en kropsla aan Nederland, terwijl Frankrijk het belangrijkste herkomstland vanbloemkool was.
Binnen de groep inheems fruit steegde invoerhoeveelheid van appelen
sterk, namelijk met 23%.Dit hing deels samen met de geringe eigen fruitoogst. Debelangrijkste appelleveranciers waren Chili en Frankrijk. Andere fruitsoorten waarvan steeds meer wordt ingevoerd zijn druiven, kiwi's,
peren en meloenen.
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De invoer van snijbloemen bedroeg in 1991 338 miljoen gulden. Dat
was 15% meer dan in 1990. Israël is met een aandeel van bijna 40% de
grootste leverancier.
Groteinvoervan veehouderijprodukten
De invoer van veehouderijprodukten is, na een lichte daling in het
voorafgaande jaar,in 1991sterk toegenomen. Met name de import van levende dieren groeide sterk: de invoer van volwassen runderen (vooral
voor deslacht) nam met 15à20%toeen dievan levend pluimvee met bijna 40%.Deimport van levende varkens steegvan 67.000tot313.000stuks.
Deze stijging werd vooral veroorzaakt door het kleine binnenlandse aanbod als gevolg van de Abortus Blauw. Voor meer dan de helft ging het
hier om biggen - waarvan er in 1990 slechts 1700 werden geïmporteerd en voor 40%om mestvarkens voor de slachterij.Het aantal geïmporteerde
(nuchtere) kalveren van 428.000stuksin 1991week nauwelijks af van dat
in 1990.Ook de geïmporteerde hoeveelheden vlees ondergingen een sterke stijging: rundvlees +20%,varkensvlees +50% en pluimveevlees +20%.
Zowel de levende als de geslachte geïmporteerde dieren werden nogal
wat goedkoper (tabel3.15).
Ook de invoer van melk en zuivel nam fors toe.Erwerd 39%meer verse melk en melkprodukten (waarde bijna 0,5 miljard gulden) ingevoerd,
vooral vanuit de buurlanden. De totale invoerwaarde van magere-melkpoeder steegmet 11% tot970miljoen gulden, voornamelijk doordat de invoer vanuit BR-Duitsland verdubbelde. De invoerwaarde van vollemelkpoeder liep terug (-12%),maar die van boter steeg weer na de enorme daling in 1990.Het herstel was te danken aan zowel een prijsstijging
(11%) als een volumestijging (14%).De kaasinvoer bereikte opnieuw een
record: er werd voor ruim 0,6miljard gulden (+22%) aan kaas ingevoerd.
Hiervan was 29%uit Frankrijk afkomstig en 22%uitItalië.
Dalinginvoer oliezaden, maarstijgingvoor vise citrusfruit
Degroep "overige agrarische produkten", waarvan de invoerwaarde in
1991nauwelijks veranderde (tabel 3.15),iszeer heterogeen samengesteld.
Een belangrijk deel ervan betreft margarine, vetten en oliën, waarvoor in
1991 een forse daling in de invoerwaarde was te constateren. De prijzen
waren opnieuw lager en het volume van de invoer uit derde landen nam
sterk af (-10%). Na de sterke volumetoename in 1990 is de sojaboneninvoer in 1991 met 11%verminderd en de gemiddelde invoerprijs ervan
daalde met bijna 2%.De invoerwaarde van kool-en raapzaad is sterk afgenomen, evenals die van zonnebloempitten, voornamelijk alsgevolg van
lagere prijzen. De invoerwaarde van grondnoten bereikte echter een re132

cord en nam met 42%toetotruim 300miljoen gulden door zowel een volume- (+28%)alseenprijsstijging (+11%).
De invoerwaarde van visserijprodukten steeg met ruim 20% en komt
met een bedrag van 1,4miljard gulden inmiddels overeen met bijna 60%
van de exportwaarde van deze produkten. Door een grotere aanvoer vanuit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen nam de invoerwaarde van
verse zeevis (metname schol,tongen kabeljauw) met 24% toe.Deze gang
van zaken hangt voor een deel samen met beperkte vangstmogelijkheden
voor Nederlandse vissers, terwijl er voor handel en verwerking ruime faciliteiten zijn.
Het uitheemse fruit is in ons land erg in trek. De invoer van citrusvruchten groeit jaarlijks; in 1991weer 7% ten opzichte van 1990. Andere
grote produktgroepen binnen depost uitheemse produkten zijn koffie, cacaobonen, cacaoprodukten, tabak en tabakswaren, die allemaal een stijgende invoerwaarde te zien gaven. Daarentegen werd er in 1991 minder
hout ingevoerd; vooral Maleisië, Indonesië en België/Luxemburg exporteerden minder naar Nederland.
Agrarischeuitvoeropnieuwtoegenomen
De uitvoer van agrarische produkten kenmerkte zich in 1991door een
volumestijging van bijna 7%en een prijsdaling van 1%.Dat laatste werd
veroorzaakt door lagere prijzen bij de afzet van produkten naar niet-EGlanden. Duitsland (met een aandeel in totale agrarische uitvoer van bijna
31%), Frankrijk (12%), België/Luxemburg (10%),Italië (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%)zijn de belangrijkste afnemers van Nederlandse
Tabel3.16 HerkomstvandeinvoervanagrarischeprodukteninBR-Duitsland(inprocenten)
"1981"

"1984"

"1987"

"1990"

EG-landen
NietEG-landen

52,4
47,6

53,2
46,8

59,7
403

63,6
36,4

Nederland
Frankrijk
Italië
Denemarken
België-Luxemburg
Spanje
VS

20,1
10,6
6,6
4,9
4,1
1,9
10,6

20,4
11,2
6,8
4,9
4,5
2,2
7,6

21,6
13,3
7,1
5,0
4,8
2,8
5,4

23,2
13,8
7,8
53
53
33
4,0

"1981"=Gemiddelde 1980,1981 en1982,enz.
Bron:Eurostat,LEI-bewerking.
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Produkten binnen deEG.DeVSvormen meteen aandeel van 2,5%hetbelangrijkste exportland buiten de EG,gevolgd door Zwitserland, Zweden,
Oostenrijk, JapanenPolenmetelkeen deelvanongeveer 1%.
Duitsland is niet alleen de grootste afnemer van Nederlandse agrarischeprodukten, maar Nederland isook de grootste buitenlandse leverancier op de Duitse markt, met de laatste jaren een aandeel in de totale
Duitse import van ongeveer 23% (tabel 3.16). Dit aandeel is in de jaren
tachtig voortdurend toegenomen. Dat geldt ook voor de meeste andere
EG-landen, waarvan verschillende hun aandeel verhoudingsgewijs sterkerzagen toenemen dan Nederland. Hetaandeel van deniet-EG-landenis
sterk teruggelopen: van ongeveer de helft van de Duitse invoer van agrarischeprodukten in1980tot ietsmeer dan een derde in 1991.Vooral deVS
- in 1981 de één na belangrijkste leverancier op de Duitse markt - zagen
hun positiesterk afbrokkelen.
Export van (poot)aardappelen looptgoed

De waarde van de uitvoer van akkerbouwprodukten nam in 1991 met
1 à 2% toe, geheel door een groter volume (tabel 3.17). De uitvoer van
aardappelen verliep goed. Erwerd bijlichtstijgende prijzen voor 550miljoen gulden (+18%) aan pootaardappelen geëxporteerd en voor 413 miljoen gulden (+7%) aan consumptie-aardappelen. De voormalige
Sovjet-Unie, Portugal, Duitsland, Italiëen Libanon waren de belangrijkste
groeimarkten voor onze pootaardappelen. De afzet naar Algerije, de
grootste importeur van Nederlandse pootaardappelen in 1990,liep echter
terug. Ook nam Algerije minder consumptie-aardappelen af, maar de export daarvan naar met name Duitsland, Italië, Zweden en Griekenland
steeg.De uitvoer van aardappelprodukten verliepeveneens voorspoedig,
vooral naar de buurlanden. De prijzen waren gemiddeld wel iets lager,
maar deuitvoerwaarde steegmet14%.
In 1991 werd er voor 1,5 miljard gulden aan mengvoeder (1,3 miljoen
ton)geëxporteerd. Deprijzen gingen weliswaar omlaag,maar de geëxporteerde hoeveelheid nam toe met bijna een kwart. Het grootste gedeelte
werd naar Duitsland (32%)en België/Luxemburg (29%) getransporteerd.
Waarschijnlijk betrof een gedeelte van de mengvoerexport naar de buurlanden geen hoogwaardig mengvoer, maar door de douane onder een andere code opgenomen maisglutenvoermeelpellets. De uitvoerwaarde van
soja- en andere perskoeken, dierlijke eiwitten en andere veevoeders nam
af, meestal doorzoweleenvolumevermindering alseen door prijsdaling.
Bierexportstabiel

De Nederlandse graanexport stelt weinig meer voor. Er werd in 1991
nog slechts 141.000ton (-45%) tarwe uitgevoerd en ook deuitvoer van
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Tabel3.17 Uitvoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin 1991
Produkt(groep)

Waardein
min.gld.
wereld

w.v.
naar
EG

wereld
volume

EG
prijs

volume

prijs

6,6

-0,9

5,8

0,9

6.968
135
709
2.462
3.443

3,1
-273
113
63
15

-1,6
2,0
1»
-63
03

5,0
-27,9
13,9
65
4,4

-13
1,8
-0,2
-6,7
3,7

Tuinbouwproduklen
w.v.: versegroenten
inheemsfruit
sierteelt*)
tuinbouwbereidingen

15301 12.763
4.489 3.847
1.042
956
8.093 6.383
1.676 1577

10,1
9,8
11,7
105
85

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

10,4
9,6
105
103
11,0

1,0
3,8
43
-0,4
-13

Veehouderijprodukten
w.v.: levenderunderenenvarkens
rund-en kalfsvlees
varkensvlees
pluimvee(-vlees)
eieren
ov.veeenvlees,bereidingen
melkenzuivel
w.o.: volle-melkpoeder
condens
boter
kaas

19.448 16.451
1.111 1.083
3.006 2.792
4315 4.272
1530 1.389
1.085
956
1.240
966
7.161 4.994
796
78
768
357
837
1.161
3.596 3.149

4,7
-14,2
223
-1,7
13,4
-1,1
6,1
6,7
-6,4
-7,9
42,9
9,1

-2,1
7,6
-92
0,2
-15
3,7
1,7
-3,6
-10,4
-1,9
-175
1,6

4,0
-14,9
15,6
-1,8
105
-1,4
65
10,2
5,2
-3,7
25,9
8,9

-0,1
8,9
-55
0,4
15
4,1
03
-03
-2,0
-4,1
-103
13

Overigeagrarischeprodukten
w.o.: margarine,oliënenvetten
uitheemseprodukten
w.o.: uitheemsfruit
koffie, thee,cacao
(-produkten)
tabak(-produkten)
ruweplantaardigeendierlijkeprodukten
diversen

16.941 13.142
2.132 1.547
7.417 6.127
1.056
892

7,9
103
8,7
30,0

-0,4
-3,0
-1,9
-115

4,1
13,6
2,4
20,0

33
-3,0
3,0
-7^

Totaal
Akkerbouwprodukten
w.o.: granen
aardappelen
veevoeder(-grondstoffen)
akkerbouwbereidingen

61.588 49.324

Mutatiesin%ten opzichtevan 1990

9.898
143
984
2.829
5.660

2363
3.770

1.672
3.383

5,1
6,2

-4,1
2,7

85
-4,2

-4,4
10,1

1.147
3.768

833
2.665

11,9
12,4

-14,2
1,2

6,9
9,9

-8,2
2,9

*)Inclusieftuinbouwzaden.
BromCBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerking.
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gerst (-18%)liepfors terug. Deuitvoerwaarde van suiker daalde met48%,
door zowel een kleiner volume als door lagere prijzen. Naar Irak, dat in
1990nog 79.000 ton suiker uit Nederland importeerde, werd in 1991niets
geëxporteerd.
DeVerenigde Staten wasmeteenaandeel van 52%nogsteeds de grootste afzetmarkt voor bier. Er ging in 1991evenveel bier de grens over als
het jaar daarvoor, maar door de prijsstijging nam de uitvoerwaarde met
2%toetot 1,2 miljard gulden. Deuitvoer naar Singapore en Frankrijk nam
sterk af, maar Duitsland vergrootte juist z'n import van Nederlands bier.
Dit hangt waarschijnlijk voor een deel samen met de afschaffing van het
"Reinheitsgebot", dat in de praktijk een bescherming inhield van de traditioneelgebrouwen Duitse bieren.
Uitvoertuinbouwproduktenverlooptvoorspoedig
Deuitvoer van tuinbouwprodukten verliep opnieuw voorspoedig en is
qua volume met zo'n 10% toegenomen (tabel 3.17). Ondanks de grote
vraag naar tuinbouwprodukten en de kleinere fruitoogst gingen de exportprijzen gemiddeld gezien slechts weinig omhoog (+0,7%). Ongeveer
eenkwart van deuitvoer van groenten en fruit in 1991betrof reexport van
Produkten uit hetbuitenland. Deuitvoerwaarde van tomaten steeg tot bijna 1,5 miljard gulden, doordat er meer (+5%) werden uitgevoerd en doordat de prijs 4,5% hoger was. De uitvoerwaarde van komkommers nam,
vooral door een groter volume, met 9% toe. Ook de uitvoerwaarde van
paprika is sterk gestegen, namelijk met 30% tot een bedrag van 670 miljoen gulden. Het uitvoervolume van uien groeide met 2%,maar door de
lagere prijs daalde de uitvoerwaarde met 4%.Ruim de helft van de verse
groenten had Duitsland als bestemming. Op de tweede plaats kwam het
Verenigd Koninkrijk (17%),hoewel de uitvoer daar naar toe in 1991 wat
afnam vanwege de vermindering van de Britse koopkracht en door meer
concurrentie van Spanje opdeze markt.
De uitvoer van inheems fruit nam verder toe. De uitvoerwaarde van
appelen steeg met 17%.Het uitvoervolume van peren nam toe met 10%,
maar door delagereprijs veranderde deuitvoerwaarde nietveel.
Nederlandgrootsteexporteurvansierteeltprodukten
Nederland isverreweg degrootste exporteur van sierteeltprodukten ter
wereld met een aandeel in de totale wereldexport van ongeveer 60%.In
de loop van dejaren tachtig isdit aandeel vrijwel constant gebleven. Voor
de handel inbloembollen ligthet Nederlandse aandeel op bijna 90%;voor
pot- en perkplanten daarentegen is het nogal wat lager (45%).De aandelen van snijbloemen en boomkwekerijprodukten bevinden zich in de
236

buurt van hetgemiddelde. Duitsland was degrootste afnemer van Nederlandse sierteeltprodukten; dit land had bijvoorbeeld een aandeel van49%
inde snijbloemenuitvoer.
Detotale uitvoerwaarde van sierteeltprodukten groeide in 1991,bij iets
lagere prijzen, met bijna 10%en kwam boven de acht miljard gulden. De
uitvoerwaarde van bloembollen steeg met 10% tot bijna 1,2 miljard gulden, zowel door een volumetoename als door een prijsverbetering. Hoewel Japan zijn eigen bollensector aan het ontwikkelen is, had dit land in
1991nog veel belangstelling voor onze bloembollen en verhoogde het de
import met bijna 60%.De uitvoer van verse snijbloemen neemt ieder jaar
toe en bereikte in 1991een waarde van bijna 3,8miljard gulden. Ondanks
degemiddeld ietslagereprijzen steegdeuitvoerwaarde vanzowel bomen
en heesters, als van kamerplanten met 9% en werden bedragen bereikt
vanrespectievelijk 0,5en 1,6miljard gulden.
Vleesuitvoerweergestegen
Na de daling in de uitvoer van veehouderijprodukten in 1990trad er in
1991een herstel op: de uitvoerwaarde nam toe met 2à 3%.Afgezien van
levende viervoeters en varkensvlees leverden alle onderscheiden groepen
hieraan eenbijdrage (tabel 3.17).Ondanks de veel lagere rundvleesprijzen
(-10%) is de uitvoerwaarde van rundvlees met 10% gestegen tot een bedrag van 2,5miljard gulden. Ook werd er aanzienlijk meer kalfsvlees uitgevoerd (+28%). Vooral Italië en Frankrijk namen meer rund- en
kalfsvlees af. Hongkong en Duitsland waren in 1991sterke groeimarkten
voor pluimveevlees. De totale uitvoerwaarde van pluimveevlees steeg,
ondanks de iets lagere prijzen, met 13%tot een bedrag van 1,3 miljard
gulden. Deuitvoer van varkensvlees daalde echter (-5%),bijvrijwel ongewijzigde prijzen. Niet alleen de uitvoerwaarde van hele en halve varkens
verminderde,maarook dievanbewerkt varkensvlees. Vooralhet kleinere
aanbod en het tijdelijke exportverbod in het voorjaar vanwege de Abortus
Blauw alsmede de toenemende concurrentie vanuit Denemarken waren
hieraan debet. Metnamehet Verenigd Koninkrijk enFrankrijk verminderden hun invoer van Nederlands varkensvlees, maar daartegenover stond
een grotere export naar Spanje. Door de gemiddeld 8% hogere prijs voor
bereidingen van varkensvlees kon de uitvoerwaarde hiervan nog met2%
toenemen.Deuitvoerwaarde van deoverige vleesbereidingen (vooral van
pluimveevlees) nam fors toe,voornamelijk door volumestijgingen.
Minderexportvanlevendevarkensen eieren
Voor wat betreft de levende export in 1991trad er een forse teruggang
op in de uitvoer van kalveren (-15%in stuks),varkens (-16%)en paarden
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(-14%). Wel gingen er meer volwassen runderen (+10%), schapen/geiten
(+12%), eendagskuikens (+36%) en ander levend pluimvee (+12%) naar
het buitenland. De exportprijzen van kalveren, fokrunderen, eendagskuikensen ander levend pluimvee waren lager dan in 1990.Duitsland importeerde 25%meer Nederlandse mestvarkens en werd de grootste afnemer;
de uitvoer vanmestvarkens naar België/Luxemburg en Frankrijk liepechter terug. Er werden aanzienlijk minder biggen naar Italië, Frankrijk en
Spanje vervoerd.Doorhetbeperkteaanbod alsgevolgvan Abortus Blauw
gingen erintotaal 35%minder biggen degrens over.
De export van eieren kenmerkte zich door hogere prijzen: zowel van
broedeieren (+1%),consumptie-eieren (+4%) als voor eiprodukten (+3%).
Wel werden er minder broedeieren (-6%) en consumptie-eieren (-2%)
geëxporteerd. Het Verenigd Koninkrijk nam 41% minder consumptie-eieren af en bij de broedeieren verminderden met name Saoedi-Arabië, LibiëenGriekenland hun import vanuit Nederland.
Herstelzuivelexport
Na de daling van de uitvoer van melk en zuivel in 1990 nam deze in
1991weer toe.Dewaardestijging van bijna 3%was echter kleiner dan die
van de invoer (bijna 15%, zie tabel 3.15), zodat het uitvoersaldo van zuivelprodukten verder isafgenomen. De waardestijging was geheel een gevolg van een groter volume; de zuivelprijzen gingen gemiddeld gezien
verder omlaag. Dit gold echter niet voor de prijs van kaas, waarvan de
uitvoerwaarde, mede door een groter volume, met 11% steeg tot 3,6 miljard gulden (tabel 3.17).Duitsland, Frankrijk, België/Luxemburg en Italië,
de grootste klanten, hebben hun afname verder vergroot. Ondanks de
veel lagere boterprijzen (-18%) nam de uitvoerwaarde van boter, na de
forse daling in 1990,met 18%toe tot een bedrag van bijna 1,2 miljard gulden. Vooral de voormalige Sovjet-Unie, Mexico, België/Luxemburg en
Frankrijk namen de groei van de boterstroom voor hun rekening. Birma,
Angola, Bangladesh en Griekenland hadden veel minder belangstelling
voor onze condens,zodat de uitvoerwaarde daarvan met 10% verminderde. Deexport van volle-en magere-melkpoeder liepook terug en de prijs
ervan ging omlaag. Duitsland, Algerije en Marokko namen veel minder
magere-, en Algerije en de Sovjet-Unie veel minder volle-melkpoeder af.
De uitvoerwaarde van verse melk en andere melkprodukten nam sterk
toe,vooralnaar de buurlanden.
Steedsmeeruitvoervantabakswarenenandereuitheemseprodukten
In 1991werd er voor 7,4 miljard gulden aan uitheemse produkten uitgevoerd,een stijging van 7%ten opzichte van 1990.Tabakswaren vormen
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dehoofdmoot van dezeexport.Deexportwaarde daarvan groeidemet9%
tot 3,8 miljard gulden. De meeste tabakswaren vonden hun bestemming
inde EG,metItaliëen Frankrijk alsbelangrijkste afnemers. Erwerden ook
meer cacaoprodukten uitgevoerd (+3,5%). Frankrijk en Duitsland, de
grootste importeurs, namen meer af, maar ook het Verenigd Koninkrijk
was een belangrijke groeimarkt. De uitvoerwaarde van thee daalde, maar
er is8%meer koffie geëxporteerd, vooral naar hetVerenigd Koninkrijk en
België/Luxemburg. Het ging eveneens goed met de export van uitheems
fruit (+15%)envan vruchtesappen (+18%).
Het exportvolume van margarine, vetten en oliën nam in 1991 toe,
maar de gemiddelde prijs ging verder omlaag. De uitvoer van soja-olie
daalde met 2%,terwijl er meer andere plantaardige oliën en vetten, zoals
palmolie, zonnebloemolie en koolzaadolie, werden uitgevoerd. De margarines en spijsvetten vonden nieuwe bestemmingen in Hongarije, Tsjechoslowakije en Polen, maar ook in Spanje, zodat de uitvoerwaarde met
10%kon toenemen.
De uitvoer van ruwe plantaardige en dierlijke produkten had ook te
kampen met dalende prijzen. De uitvoerwaarde van hout steeg met 5%,
maar die van huiden, pelterijen en wol/haar daalde sterk. Verder is de
uitvoerwaarde van visserijprodukten, dankzij hogere prijzen, met7% toegenomen tot bijna 2,5 miljard gulden. Onder andere de enorme prijsstijging (+37%) bij de schaarser wordende schaal-, schelp- en weekdieren
(metnamegarnalen enmosselen) speeldehierbijeen rol.
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4. RESULTATENVANSECTORENEN
BEDRIJVEN

4.1 Algemene inleiding
Dit hoofdstuk begint met een globale schets van de directe en indirecte
bijdrage van de land-en tuinbouw aan deNederlandse economie.Vervolgens worden in paragraaf 4.3en4.4de resultaten van de diverse sectoren
binnen de land-en tuinbouw en van debedrijven in de betreffende sectoren weergegeven, voorzover dat mogelijk was.Daarbij komen eerst deresultaten van de landbouw op sectorniveau aan de orde, gevolgd door de
uitkomsten van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Bij dat laatste
onderdeel wordt eerst aandacht besteed aan de uitkomsten van de gemiddelde boerderij en daarna aan de diverse bedrijfstypen en regio's. In de
vierde paragraaf wordt eerst ingegaan op de gang van zaken in de glastuinbouw. Daarna komen de uitkomsten van enkele andere groepen tuinbouwbedrijven aan de orde. Voor de tuinbouw zijn geen resultaten op
sectorniveau beschikbaar, zodat moet worden volstaan metuitkomsten op
bedrijfsniveau.
Bijde uitkomsten opbedrijfsniveau worden,althans inde algemene tabellen,onder meer cijfers gegeven over de bedrijfsopbrengsten en -kosten
en over het ondernemers- en gezinsinkomen. In het volgende hoofdstuk dat handelt over inkomen, financiële positie en investeringen - wordt de
draad weer opgepakt bij het gezinsinkomen uit bedrijf. In afwijking van
hoofdstuk 2wordt in dit hoofdstuk -en ook in het volgende -de omvang
van debedrijven nog uitgedrukt insbe.
4.2 De betekenisvandeagrarische sectorvoordenationale economie
Volgens deNationale Rekeningen van hetCBSbedroeg de totale toegevoegde waarde van de agrarische sector (inclusief de bosbouw) in 1988
bijna 133 miljard gulden. Dat was bijna tweeëneenhalf maal zoveel als in
1970.Wanneer men echter een correctie aanbrengt voor de intussen opgetreden inflatie, blijkt de reële toegevoegde waarde van de agrarische sector maar amper op peil te zijn gebleven. Het aandeel van deze sector in
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het nationaal inkomen is dan ook gedaald van 5,8% in 1970 tot 3,7% in
1988 (tabel 4.1).Deze relatieve teruggang komt geheel voor rekening van
achterblijvende prijzen (zieookpar. 3.3.2).Het volume van de toegevoegde waarde van de agrarische sector -dus het volume van de produktie na
aftrek van het gebruik van'non-factor inputs - is in de genoemde periode
gestegen met 4 à 5% per jaar, terwijl het volume van het nationaal inkomen slechts metcirca 2,5%perjaargroeide (vergelijk Stolwijk, 1992b:6).
Landbouwzorgtvoorinkomen inanderesectoren
De voortbrenging van agrarische produkten levert ook inkomen op in
de verwerkende industrie en in de toeleverende bedrijven. Wanneer we
de verwerking van buitenlandse grondstoffen (zoals cacao, koffie en
grondstoffen voor de margarine-industrie) buiten beschouwing laten,
werd in de voedingsmiddelenindustrie in 1988ongeveer 5,6 miljard gulden verdiend enbij detoeleverende bedrijven 7,6miljard gulden. Dat was
respectievelijk 1,6% en 2,1%van het nationaal inkomen. De totale gecumuleerde bijdrage van de agribusiness aan het nationaal inkomen bedroeg dus ongeveer 7,5%.Wanneer menook deactiviteiten in de sectoren
transport, handel en distributie en de toelevering van kapitaalgoederen uiteraard alleen voor zover direct of indirect samenhangend met de agrarische produktie -in debeschouwing betrekt, komt de totalemet de landen tuinbouw samenhangende bijdrage aan hetnationaal inkomen op9,6%
(tabel4.1).Zoalsaangegeven isditpercentageexclusief deverwerking (en
Tabel4.1 Inkomensamenhangend metdeNederlandseland- entuinbouwenvoedingsmiddelenindustriea),1970-1988
Inkomenverdiendin:

In% nationaal inkomen
1970

1975

1980

1985

1988

5,8
2,0
2,4

4,6
1,7
2,4

3,2
1,3
23

3,8
1,4
23

3,7
1,6
2,1

Subtotaal
Distributiefaseb)(raming)
Kapitaalgoederenindustrie(raming)

10,2
2,4
1,0

8,7
1,8
0,9

6,8
1,3
0,7

73
13
03

7,4
13
0,7

Totaal

13,6

11,4

8,8

9,6

9,6

Land-,tuin-enbosbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Toeleverendebedrijven

a) Exclusiefdeverwerking van buitenlandse grondstoffen; b)Handel, transport etc.tussen voedingsmiddelenindustrieenconsument.
Bron:CBS-lnput-outputtabellen,LEl-bewerking.
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het transport etc.) van buitenlandse grondstoffen. Zou men het daarmee
verdiende inkomen in deberekeningen betrekken, dan komt de totale bijdrageaan hetnationaal inkomen in 1988uitopbijna 12,5%.
De totale samenhangende bijdrage van de agrarische sector bedroeg
dus in 1988circa 9,6% van het nationaal inkomen, terwijl het in 1970 nog
om 13,6%ging (tabel 4.1).Vooral in de jaren zeventig daalde dit aandeel
relatief snel,terwijl na 1985sprake lijkt te zijn van een zekere stabilisatie.
Desterkevermindering van het aandeel in deperiode 1970-1980hangt samen met de in paragraaf 3.3.2 al aangegeven snelle daling van de reële
prijzen van landbouwprodukten in die periode. Daarbij komt dat 1980
voor vrijwel dehele land- en tuinbouw een ongunstig jaar was, waardoor
het beeld enigszins wordt vertekend. Het verloop van het aandeel in het
nationale inkomen wordt vanzelfsprekend ook beïnvloed door de gang
van zaken in andere onderdelen van de economie:de zeer geringe economischegroei in de eerstehelft van dejaren tachtig had inbeginsel een opwaarts effect op het relatieve aandeel van de agrarische sector en de
daarmeesamenhangende activiteiten. Metbetrekking totdebijdragen van
de diverse onderdelen van de in tabel 4.1 weergegeven "agribusiness-kolom" valt op dat alleen die van de voedingsmiddelenindustrie en van de
distributiefase delaatstejareneenopgaande lijn teziengeven.Een relatief
toenemende verwerkingsgraad en vooral het rendementsherstel in deze
onderdelen vanhetbedrijfsleven, vormen daarvoor de verklaring.
Bijdrageaanwerkgelegenheidneemtaf
De met de agrarische produktie samenhangende werkgelegenheid
daalt eveneens, zowel absoluut als relatief (tabel 4.2). Tussen 1970
en 1988verminderde het aantal betrokken arbeidsjaren van 484.000 tot
Tabel4.2 Werkgelegenheid (x 1000arbeidsjaren) samenhangendmet deNederlandse land- en
tuinbouwenvoedingsmiddelenindustrie *),1970-1988
Werkgelegenheidin:
Land-,tuin-enbosbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Toeleveranciers

Totaal(exclusiefdistributiefaseen
kapitaalgoederen)
Idem,in%totalewerkgelegenheid
bedrijvenenoverheid
*)Zietabel4.1.
Bron:Mstabel4.1.
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1970

1975

1980

1985

1988

299
85
100

274
74
96

256
61
98

248
61
96

244
61
94

484
103

444

415

9,5

8,6

405
8,8

399
8,3

399.000 (-18%). De sterkste daling deed zich voor in de voedingsmiddelenindustrie (-28%),waar na 1980evenwel een stabilisatie lijkt op te treden.Dedalingvan dewerkgelegenheid indetoeleverende bedrijven bleef
beperkt tot6%.Het aandeel van desamenhangende werkgelegenheid (exclusief die in de distributiefase en in de kapitaalgoederenin- dustrie, en
exclusief de verwerking vanbuitenlandse grondstoffen) inde totale werkgelegenheid liep terug van 10,3%in 1970 tot 8,3% in 1988.Bijna 70% van
deze werkgelegenheid hangtsamen metdeexportvan agrarische produkten en voedingsmiddelen. In 1970 was dit 58%; de exportafhankelijkheid
isdus toegenomen.
4.3 Resultatenvanakkerbouw enveehouderij
4.3.1 Uitgangspunten enberekeningswijze 1)
In deze paragraaf komt eerst de resultatenrekening van de landbouwsector (akkerbouw en veehouderij) aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de resultaten van debedrijven in dezesector, die direct
worden ontleend aan het LEI-boekhoudnet. Ook de sectorrekening is
hoofdzakelijk daarop gebaseerd. Voor deraming van hetlaatste,pas afgesloten boekjaar worden ook andere bronnen geraadpleegd. Zowel de resultaten op sectorniveau, als die op bedrijfsniveau hebben betrekking op
boekjaren lopend van meitotenmet april.
Bijde sectorrekening zijn de interne leveringen tot de opbrengsten van
de landbouw gerekend, voor zover zijgeenbetrekking hebben op leveringen binnen één van de in de tabel genoemde produktierichtingen. In de
praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat nuchtere kalveren voor de kalvermesterij meegeteld zijn in de opbrengstwaarde van de melkveehouderij
en in dekosten van de kalvermesterij. Daarentegen isde levering van biggen door vermeerderaars aan mesters niet in de opbrengstwaarde begrepen, omdat de hele varkenshouderij als één produktierichting wordt
beschouwd. Voor zover in de opbrengstwaarde van de landbouwsector
interne leveringen zijn begrepen, isde tegenhanger daarvan onder kosten
tevinden in (eendeelvan)depost "uitgangsmateriaal" (tabel4.4).
Rente,afschrijvingenenarbeidskosten
Bij de waardering van de kosten van arbeid, grond en kapitaal, welke
produktiefactoren voor een belangrijk deel worden geleverd door het be1)

Zieookbijlage:Begripsomschrijvingen.
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drijfshoofd en diens gezin, hanteert het LEI in grote lijnen de volgende
uitgangspunten. Rente en afschrijving worden berekend op basis van de
vervangingswaarde, diegelijk isaan de nieuwprijs van het produktiemiddel in het betreffende boekjaar. Voor 1991/92 werd een rentevoet ingecalculeerd van 2,5% voor vermogen vastgelegd in grond en van 7,0%
(1990/91:7,5%) voor vermogen vastgelegd in duurzame produktiemiddelen(inclusief vee)ofinvlottendemiddelen1).
In de kosten iseen bedrag opgenomen alsbeloning voor de handenarbeid van de ondernemer, gebaseerd op het CAO-uurloon van een agrarischewerknemer, inclusief dewerkgeversbijdrage indesocialelasten.Eris
geen vergoeding in rekening gebracht voor bedrijfsleiding; de hoogte
hiervan is immers zeer arbitrair. De CAO-loonkosten bij een normale
werktijd bedroegen in 1990/91 61.000 gulden en in 1991/92 64.300 gulden. Onder een normale werktijd wordt verstaan een bruto-arbeidstijd
van 2237uren. Per netto gewerkt uur, dus na aftrek van de uren voor vakantie, ziekte en dergelijke, kwamen de loonkosten in 1990/91 neer op
ƒ31,07en in 1991/92opƒ32,75.
Kosten grond oppachtbasis

De kosten - en dus ook het netto-bedrijfsresultaat en de arbeidsopbrengst - worden berekend op pachtbasis, om een zinvolle rentabiliteitsvergelijking mogelijk te maken tussen bedrijven met uiteenlopende verhoudingen van eigendom en pacht. Voor moderne gebouwen worden
rente en afschrijvingen echter in alle gevallen berekend op basis van eigendom, dus op dezelfde manier als bij de andere duurzame produktiemiddelen. Op bedrijven die volledig eigendom zijn van de ondernemer
liggen de werkelijke kosten voor grond hoger dan op gepachte bedrijven.
In 1990/91 was dit verschil voor de grotere akkerbouwbedrijven gemiddeld circa 445 gulden per hectare en voor de grotere melkveebedrijven
540 gulden per hectare. Het onderscheid tussen de berekening op pachtbasis enopbasis van werkelijke verhoudingen heeft alleen betekenis voor
de rentabiliteitscijfers, maar is niet van invloed op de hoogte van het ondernemers-ofgezinsinkomen. Deop pachtbasisberekende bedragen worden immers weliswaar bedrijfseconomisch tot de kosten gerekend, maar
vormen tevenseen inkomensbestanddeel voor de eigenaar/exploitant.
De uitkomsten op bedrijfsniveau hebben betrekking op bedrijven boven een bepaalde minimumomvang, die vanaf 1985/86 is gesteld op

1)
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Deberekeningswijze vanderentevoetisweergegeveninLEI-Periodieke
Rapportage13-87/88,Bedrijfsuitkomsten enFinanciëlePositie(blz.114).

79 sbe. De uitkomsten op sectorniveau omvatten ook de opbrengsten en
kosten van kleinere bedrijven. De resultaten van het laatste, per 30 april
afgesloten boekjaar berusten op ramingen en die van voorgaande jaren in
het algemeenop dedefinitieve cijfers van verwerkte boekhoudingen.
4.3.2 Resultaten van akkerbouw enveehouderijop sectorniveau
Op de volume- en prijsontwikkelingen van de agrarische produktie in
1991isin het vorigehoofdstuk vrijuitvoerig ingegaan. Dedaar weergegeven ontwikkelingen hebben echter voornamelijk betrekking op kalenderjaren. In tabel 4.3 wordt de ontwikkeling van de opbrengsten weergegevenvoor de laatste boekjaren.
In 1990/91 verminderde de totale produktiewaarde van akkerbouw en
veehouderij met6à7%.Ditwasgeheeleengevolg van deongeveer 9%lagere prijzen; het produktievolume ismet 2à 3%toegenomen ten opzichte
van 1989/90 (tabel 4.3). Dat was de eerste noemenswaardige produktiegroei sinds 1986/87. In de tussenliggende jaren is het produktievolume
van akkerbouw enveehouderij per saldoverminderd met ongeveer5%.
De groei van het produktievolume in 1990/91 had betrekking op alle
onderscheiden sectoren.Weliswaar verminderde de melkproduktie, maar
dat werd ruimschoots gecompenseerd door de zeer sterke groei van de
rundvleesproduktie. Depluimveemesterijgaf eveneens een sterke uitbreiding tezien,maar in deoverigesectoren bleef de volumegroei beperkt tot
enkele procenten. De daling van de opbrengstprijzen deed zich over de
helelinie voor,zij het dat zevoor de legpluimveehouderij en vooral de
Tabel4.3 Opbrengstwaardelandbouwproduktie(inclusiefinterneleveringen)
Sector

Waarde (miljoenen guldens) Mutatiesiin % t.o.v .voorgaand jaar
volume
1989/90 1990/91 1991/92
(v)
(r)

Rundveehouderij
w.o.: melk
vlees
Kalvermesterij
Varkenshouderij
Legpluimveehouderij
Pluimveemesterij
Akkerbouw
Totaal

12.320
9.230
2.910
1.580
6.960
1.320
1.190
3.860
27.230

11.430
8.410
2.800
1.400
6.400
1.290
1.270
3.670
25.460

11.650
8.470
2.930
1.620
6.680
1.260
1.260
3.480
25.950

prijs

90/91
(v)

91/92
(r)

90/91
(v)

91/92
(r)

3,0
-1,0
13,0
2,0
1,0
0,5
8,0
4,5
2,5

1,0
-3,0
14,5
7,0
-3,5
0,0
4,5
-4,0
-0,0

-10,0
-8,0
-15,0
-13,0
-9,0
-3,0
-03
-9,0
-9,0

1,0
4,0
-8,5
8,0
8,0
-2,0
-5,0
-13
2,0
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pluimveemesterij beperkt bleef. In alle andere sectoren gingen de prijzen
omlaagmetpercentages tussen 8en 15.
De ramingen voor 1991/92 leveren dooreengenomen een gunstiger
beeld op.Detotaleproduktiewaarde ismetongeveer 2%toegenomen.Het
totale produktievolume bleef vrijwel gelijk, terwijl de prijzen in doorsnee
ietsopliepen (tabel4.3).Devermindering vandemelkproduktie werdopnieuw gecompenseerd door een forse groei van de rundvleesproduktie.
Dekalvermesterijeninmindere mate depluimveemesterij gaven eenduidelijke produktietoename te zien, maar in de varkenshouderij en de akkerbouw deed zich een vermindering voor. De prijsontwikkeling vertoondeeenuiteenlopend beeld:eenforse daling voor rundvlees en slachtkuikens, een beperkte prijsdaling voor eieren en akkerbouwprodukten,
een herstel voor melkeneensterkestijging indekalvermesterij endevarkenshouderij.
In 1991/92eindeaandalingnon-factorkosten
Van 1983/84 totenmet 1990/91 isde waarde vande non-factorkosten
van deakkerbouw enveehouderij voortdurend gedaald. In 1990/91 lagen
deze kosten ruim twee miljard gulden (circa 15%)lager dan in 1983/84.
Vooral de ongeveer 30% gedaalde voederprijzen waren hierop van invloed. Daarnaast was van belang dat het verbruik van kunstmeststoffen
terugliep;over deheleperiodegezien metmeer dan30%.
In 1990/91 bleef de waardedaling van de non-factorkosten beperkt tot
ongeveer 2%.Inde volumesfeer gaf alleen het verbruik van (kunstmeststoffen een daling tezien en waserbijdeoverige categorieën inhetalgemeen sprake vaneentoename (tabel 4.4).Deze hangt voor een belangrijk
deel samen metdeeerder aangegeven groei vandeproduktie. De gemiddelde prijs vandenon-factorkosten ging met4à5%omlaag. Datwas geheel eengevolg vande forse prijsdaling van (opnieuw) veevoeder envan
uitgangsmateriaal. Demeeste overige kostenposten gaven, mede door de
oplopende inflatie,eenprijsstijging van3,5à5%tezien.
In 1991/92 kwam er eeneind aan de langdurige waardedaling van de
non-factorkosten ennamen dezekosten met4à5%toe.Hetvolume ervan
ging met 1à 2%omhoog en de gemiddelde prijs ismetongeveer 3% gestegen (tabel 4.4).Aandevolumekant kwam dietoename geheel voorrekening van het veevoeder en het uitgangsmateriaal, de overige onderdelen gaven juist een vermindering te zien. Voor de meeste categorieën
non-factorkosten ging de prijs met 4 à 5%omhoog. Dat gold deze keer
ook voor veevoeder. Alleen uitgangsmateriaal (onder andere pootgoed)
werd nogal watgoedkoper, terwijl de prijscomponent van de kosten van
gebouwen ongeveer gelijk bleef.
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Tabel4.4 Kostenvandelandbouw(incl.interneleveringen,excl. tuinbouw)
Waarde(miljoenen guldens) Mutaties;in% t.o.v .voorgaand jaar
volume

prijs

1989/90 1990/91 1991/92
(v)
(r)

90/91
(v)

91/92
(r)

90/91
(v)

91/92
(r)

Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Ov. grondstoffen
endiensten

8.810
1770
660
2.090
1.700

8.070
1.170
610
2.180
1.850

8.780
1.080
600
2.240
1.850

24
2,5
-8,0
0,0
3,5

3,5
4,5
-5,5
-1,5
-0,5

-104
-104
04
4,0
5,0

5,0
-12/)
44
4,0
04

3.300

3.620

3.730

5,5

-1,0

34

4,0

17.500

18.280

24

1,5

^4

3,0

8.260
3.310

8.600
3.620

9.000
3.510

-05
3,5

-0,5
-0,5

44
54

54
-24

Totale factorkosten

11.570

12.220

12.510

0,5

-0,5

5,0

3,0

Totalekosten

29.400

29.720

30.790

1,5

04

-04

3,0

Totalenon-factorkosten 17.830
Arbeid
Vermogenengrond*)

*)Grondkostenoppachtbasis;deprijsmutatievanhetvermogen betreft derentevoetendeprijzen
vandekapitaalgoederen.

Stijgendefactorkosten
In tegenstelling tot de non-factorkosten, geven de factorkosten vrijwel
iederjaar eenstijging tezien.Datwas ook hetgeval in 1990/91toen ze5à
6%hoger uitkwamen dan in 1989/90.Het volume van de arbeid vertoondedegebruikelijke daling,terwijl dat van grond en gebouwen iets toenam
(tabel 4.4). Dat laatste hangt vooral af van de omvang van de investeringen in gebouwen. Deprijzen van de factorkosten gingen in doorsnee met
5%omhoog,waaraan zowel de loonkosten alsderentetarieven een bijdrage leverden. Voor 1991/92 iseen beperkte verdere stijging van de factorkosten geraamd (2à3%).Het volume verminderde ietsen de gemiddelde
prijs ging met 3% omhoog. Vooral de arbeidskosten stegen nogal, maar
daarstond eenlagererentevoet tegenover.
In 1990/91 resulteerden de daling van de non-factorkosten en de stijging van de factorkosten in een beperkte toename van de totale kosten
van ongeveer 1%.Dat wasper saldogeheel een gevolg van een groter volume.In 1991/92 namen de totale kosten aanzienlijk sterker toe, namelijk
met3à4%,vooral door dehogereprijzen (tabel4.4).
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Sterkedalingtoegevoegdewaarde
In 1990/91 verminderde de opbrengstwaarde van akkerbouw en veehouderij met ongeveer 1,8 miljard gulden, terwijl de non-factorkosten
slechts met 0,3 miljard gulden daalden. Het jaar daarop stegen de opbrengsten met bijna 0,5 miljard gulden en de non-factorkosten met bijna
0,8miljard gulden (tabel4.5).Door dezegang van zaken isde netto-toegevoegde waarde in beide jaren gedaald. Vooral in 1990/91 was de teruggang sterk (-15%). Dat was een gevolg van de ongunstige ontwikkeling
van de prijsverhoudingen: de gemiddelde prijs van de opbrengsten daalde tweemaal zo snel als die van de non-factorkosten. In 1991/92 bleef de
daling van de toegevoegde waarde beperkt tot 3 à 4%. Deze keer kwam
de teruggang voor rekening van de volume-ontwikkelingen: het volume
van de opbrengsten nam iets af, terwijl dat van de non-factorkosten toenam. De verhouding van toegevoegde waarde en factorkosten vertoonde
ongeveer hetzelfde ongunstige verloop als de toegevoegde waarde alszodanig. In 1990/91 kwam dit zogenaamde dekkingspercentage uit op ongeveer 65%.Dat was 16 procentpunten beneden het overigens gunstige
peil van 1989/90. Voor 1991/92 is een verdere daling van het dekkingspercentage geraamd enwel totongeveer 61%.
Sterkedalingdekkingspercentagerundveehouderij
De rundveehouderij (melkvee, mestvee en schapen) heeft een aantal
goedejarengehad,maar de laatstetweejaardoet zicheen forse teruggang
Tabel4.5 Resultatenrekeningvandelandbouwsector(exclusieftuinbouw)
Waarde (miljoenen guldens)

Mutatiesin %t.o.v . voorgaand jaar
volume

1989/90 1990/91 1991/92
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten*)
Totale kosten
*)Zienoottabel4.4.
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prijs

90/91
(v)

91/92
(r)

90/91
(v)

91/92
(r)

27.230
17.830

25.460
17.500

25.950
18.280

2,5
2,5

-0,0
1,5

-9,0
-4,5

2,0
3,0

9.400

7.960

7.670

3,0

-8,5

-18,0

5,5

11.570
29.400

12.220
29.720

12.510
30.790

0,5
1,5

-0,5
0,5

5,0
-0,5

3,0
3,0

Tabel4.6 Resultatenperproduktierichtingindelandbouw(inmiljoenenguldens)
Produktierichting

1989/90

1990/91
(v)

1991/92
(r)

Rundveehouderij a)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

12.320
6.860
5.460
7.240
14.100

11.430
7.010
4.420
7.700
14.780

11.650
7.720
3.930
7.910
15.800

Intensieve veehouderij b)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

11.050
8.780
2.270
2.180
10.960

10.350
8.260
2.090
2.330
10.590

10.810
8.340
2.470
2.390
10.730

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

3.860
2.190
1.670
2.150
4.340

3.670
2.230
1.440
2.190
4.350

3.480
2.210
1.270
2.220
4.260

a)Inclusiefmestveehouderijenschapenhouderij;b)Inclusiefkalvermesterij.

voor. In 1990/91 daalden de opbrengsten in deze sector met een procent
of zeven, vooral door de lagere prijzen voor melk en rundvlees. De nonfactorkosten namen daarentegen met een paar procent toe, ondanks de
bijna 10%lagere voederprijzen. Vooral de uitgaven voor allerlei diensten
en de afschrijvingen op aangekochte melkquota zijn vrij sterk gestegen.
Het gevolg was een daling van de toegevoegde waarde van de rundveehouderij met bijna 20% (tabel 4.6). De factorkosten stegen vrij sterk (6%),
vooral als gevolg van hogere loonkosten en hogere rentetarieven. Door
deze ontwikkelingen liep het dekkingspercentage terug van 75% in
1989/90 tot57%in 1990/91.
Voor 1991/92 is een verdere daling geraamd en wel tot ongeveer 50%.
Datishet laagste percentage sinds 1976/77.Deteruggang was een gevolg
van een daling van de toegevoegde waarde (-11%) enerzijds en een stijging van de factorkosten (+2,5%) anderzijds. Het eerste hield vooral verband met de hogere prijs en het grotere verbruik van veevoeder (zowel
krachtvoeder als aangekocht ruwvoer). Vooral daardoor namen de nonfactorkosten met 10% toe. De stijging van de factorkosten werd vooral
veroorzaakt door dehogere arbeidskosten.
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Relatiefgunstigeresultaten intensieveveehouderij
De intensieve veehouderij behaalt de laatste drie jaren dooreengenomen gunstige resultaten, nadat de drie jaren daarvoor zeer magere uitkomsten hadden opgeleverd. In 1990/91 kwamen de opbrengsten van
deze sector, vooral als gevolg van de gedaalde varkensprijzen, ruim 6%
lager uit dan in 1989/90.Dezedalingwerd echter voor eenbelangrijk deel
opgevangen door lagere voederprijzen, die de belangrijkste oorzaak
vormden voor de vermindering van de non-factorkosten met ongeveer
6%.Deteruggang van de toegevoegde waarde bleef zodoende beperkt tot
een procent of acht (tabel 4.6). De factorkosten gaven een stijging te zien
van bijna 7%.Het gevolg was dat het dekkingspercentage, dat in 1989/90
nog 104bedroeg,daalde totongeveer90.
In 1991/92 heeft zich volgens de raming weer een herstel voorgedaan.
Vooral dankzij de hogere varkensprijzen nam de opbrengstwaarde toe
met 4 à 5%, terwijl de non-factorkosten vrijwel gelijk bleven. Hierdoor
verbeterde de toegevoegde waarde met 18%. Omdat de factorkosten
slechts met 2 à 3%stegen, kon het dekkingspercentage zich weer herstellen totongeveer hetniveau van 1989/90.
Neergaandelijnresultatenakkerbouw
Zoals aangegeven (tabel 4.3) zijn de opbrengstprijzen van akkerbouwprodukten in 1990/91 fors omlaag gegaan ten opzichte van 1989/90, om
in 1991/92 nog iets verder te dalen. In het laatstgenoemde jaar deed zich
in deze sector bovendien een volumevermindering voor. Het gevolg was
in beide jaren een vermindering van de opbrengstwaarde met circa 5%.
De non-factorkosten waren stabiel, met in 1990/91 een stijging van minder dan 2% en in 1991/92 een daling van ongeveer 1%. Het gevolg was
voor de genoemde jaren een teruggang van de toegevoegde waarde van
achtereenvolgens 14%en 12%(tabel 4.6).De factorkosten gingen in beide
jaren met1,5 à2%omhoog.Hetresultaat van dat alleswas dat de verhouding tussen toegevoegde waarde en factorkosten een duidelijke neergang
tezien gaf: 78%in 1989/90,66% in 1990/91en 57%in 1991/92.
Verwachtingen voor1992/93
Van belang voor het enkele maanden geleden begonnen boekjaar
1992/93 is dat de inflatie en de stijging van de loonkosten, naar het zich
laat aanzien, in dezelfde orde van grootte zullen liggen als in 1991/92.
Voor wat betreft de rentetarieven tekent zich op dit moment - medio
augustus -geen grote wijziging af; de rente blijft onveranderd hoog. Voor
de dierlijke sectoren is verder van belang dat de veevoederprijzen onge150

veer even hoogzijn alseenjaar geleden,en datze,mede door de lagedollarkoers,geen stijging vertonen. Het veevoeder zal dus waarschijnlijk niet
duurder worden danin 1991/92.
Daar komt voor wat betreft de melkveehouderij bij dat de voederwinning dit jaar beter verloopt en dat ook de snijmais veel beter gegroeid is
dan in 1991. Verder wordt als gevolg van de quotavermindering van vorigjaar eenbeperkte stijging van de melkprijzen verwacht. Bovendien zitten deprijzen vanrundvlees indelift. Dezestonden vorigjaarsterk onder
druk door de problemen op de EG-rundvleesmarkt. Al met al ziet het er
voor de melkveehouderij naar uit dat de positieve ontwikkelingen overheersen,zodatopeenherstel vanderesultaten magworden gerekend.
Voor de intensieve veehouderij is dat niet het geval. Weliswaar liggen
de varkensprijzen momenteel nogboven het niveau van eenjaar geleden,
maar de tendens is dalend. Verwacht wordt dat deze tendens zich voortzet, zodat, bij gelijk blijvende voederprijzen, de varkenshouderij moet rekenen op lagere resultaten. Voor de legpluimveesector geldt dat
waarschijnlijk nog sterker. De eierprijzen liggen zo'n 10% lager dan een
jaar geleden. Bovendien was toen de tendens stijgend en nu dalend. De
prijzen van slachtkuikens schommelen al geruime tijd rond de ƒ1,80per
kilogram. Alsdat zoblijft zouden de uitkomsten in dezesector iets verder
onder druk komen,geletopdeteverwachten kostenstijging.
Voor de akkerbouw tenslotte zou eigenlijk de ervaringsregel van toepassing moeten zijn dat drogejaren goedejaren zijn. Dat moet dan vooral
gestalte krijgen in hogere prijzen voor de aardappelen, maar die zijn tot
dusver laag gebleven. De prijsbesluiten voor 1992/93 wijzen voor de
marktordeningsprodukten op een ongeveer gelijk blijvend prijsniveau.
Aan de andere kant heeft de akkerbouw te maken met hogere kosten en,
wellicht, iets lagere fysieke opbrengsten. Alleen wanneer de eventuele
prijsstijgingen van de vrije produkten voldoende zijn om het effect van
deze negatieve factoren meer dan te compenseren, is voor de akkerbouw
een verbetering vandeuitkomsten te verwachten.
4.3.3 Bedrijfsresultaten inakkerbouw enveehouderij1)
De in het vorige onderdeel beschreven ontwikkelingen leidden ertoe
dat deopbrengsten van degemiddelde boerderij in 1990/91ruim 8%la-

1)

VoormeerinformatiewordtverwezennaardevolgendePeriodiekeRapportages
vanLEI-DLQ'Prognosevanbedrijfsuitkomsten opakkerbouw-enveehouderijbedrijvenin1991/92"(PR14-91/92),"Bedrijfsuitkomsten indelandbouw(BUL)"
(PR11-90/91)en"Bedrijfsuitkomsten enfinanciëlepositie(BEF)"(PR13-90/91).
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Tabel4.7 Uitkomstenvanhetgemiddeldelandbouwbedrijf(exclusieftuinbouwbedrijven)
Jaar(aantalondernemersperbedrijf)
1987/88
(1,16)

1988/89
(1,18)

1989/90
(1,22)

1990/91
(1,20)

1991/92
(l,22)<r)

xlOOO gulden perbedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

339,2
238,7

363,4
241,2

409,8
250,9

376,1
241,6

390,0
258,0

Netto-toegevoegde waarde
(= factoropbrengsten)
Af:betaaldefactorkosten*)

100,5
38,2

122,2
35,9

158,9
42,9

1343
47,7

132,0
50,0

62,3

863

116,0

863

82,0

Gezinsinkomen uitbedrijf

x1000guldenperondernemer
Gezinsinkomenuitbedrijf
Af:berekendloongezinsleden

53,7
17,8

73,0
17,5

95,1
163

723
15,8

673
153

Ondernemersinkomen
Af:incidentele bedrijfsopbrengsten
:saldoberekendeenbetaalde
rente

35,9
2,6

55,5
4,8

78,8
1,8

563
2,2

52,0
2,0

14,2

13,4

17,5

18,0

18,0

Arbeidsopbrengstondernemer
Af:berekendloon ondernemer

19,1
67,1

373
67,4

593
683

363
71,7

32,0
75/)

Netto-bedrijfsresultaat (pachtbasis)

-48,0

-30,1

-93

-35,4

-43,0

*)'Rente,loonvreemdpersoneel,netto-pachtenwerkdoorderden(gedeeltelijk).

ger uitkwamen dan in 1989/90 (tabel 4.7). De non-factorkosten gingen
met 3,5à4%omlaag,vooral door de lagere veevoederprijzen. De betaalde
factorkosten gaven een forse stijging van ruim 11% tezien, waarop onder
andere de hogere rentetarieven van invloed waren. Het resultaat van één
en ander was een teruggang van het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met ongeveer een kwart. Het voor arbeid van gezinsleden in rekening gebrachte loon ging met 3% omlaag, als gevolg van de verdere
vermindering van het aantal uren. De incidentele bedrijfsopbrengsten onder andere de verkopen van melkquota - kwamen iets hoger uit, maar
het saldo van berekende en betaalde rente bleef vrijwel gelijk. Door deze
ontwikkelingen daalde zowel het gemiddelde ondernemersinkomen als
de gemiddelde arbeidsopbrengst weer tot het peil van 1988/89. Voor het
laatstgenoemde kengetal betekende dit een vermindering met bijna 40%
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ten opzichte van 1989/90. Als gevolg van de hogere loonkosten per gewerkt uur gingen de voor de ondernemer berekende arbeidskosten met
ongeveer 4% omhoog. De uitkomst van dit alles was dat het netto-bedrijfsresultaat van het gemiddelde landbouwbedrijf daalde van ruim
9.000 gulden negatief in 1989/90 tot ruim 35.000 gulden negatief in
1990/91. Bijde beoordeling van deze ontwikkeling moet er rekening mee
worden gehouden dat 1989/90 voor akkerbouw- en veehouderijbegrippen dooreengenomen een uitzonderlijk gunstigjaar was.In 1990/91 werd
op de gemiddelde boerderij ongeveer 90%van de kosten gedekt door de
opbrengsten.Slechts 18%van debedrijven behaalde eenpositief resultaat.
Ongunstigresultaatgemiddeldeboerderijin 1991/92
De neergaande lijn in de bedrijfsuitkomsten heeft zich volgens de raming in 1991/92 voortgezet. Wel stegen de gemiddelde opbrengsten per
bedrijf met 3,5à 4%,maar dat was onvoldoende om de toename van de
kosten op te vangen. Onder andere door hogere veevoederprijzen namen
de non-factorkosten per bedrijf met 6 à 7% toe. De verhoging van de betaalde factorkosten kwam, ondanks de lagere rentetarieven, uit op bijna
5%.Het gevolg was dat het gezinsinkomen uit bedrijf met 6à 7% omlaag
ging en uitkwam op gemiddeld 67.500 gulden per ondernemer. Het voor
gezinsleden berekende loon daalde en het saldo van berekende en betaalde rente bleef gelijk. Voor de gemiddelde arbeidsopbrengst is een daling
geraamd van 36.300gulden in 1990/91 tot 32.000gulden in 1991/92 (tabel
4.7).Mede doordat de voor de ondernemer in rekening gebrachte arbeidskosten verder stegen, kwam het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat uit op
43.000gulden negatief.Datwasdeslechtsteuitkomst sinds 1987/88.
Sterketeruggangresultaten melkveebedrijven in1990/91 ...
Zoals in paragraaf 4.3.2 al is aangegeven, ging zowel de melkprijs als
de rundveeprijs in 1990/91 vrij sterk omlaag. Mede doordat zowel de bedrijfsoppervlakte, de veebezetting als de melkproduktie per koe vrijwel
niet veranderden, daalden de bruto-opbrengsten per melkveebedrijf met
10%.Aan de kostenkant deden zichenkele gunstige ontwikkelingen voor.
Zo werd zowel het krachtvoerverbruik per melkkoe als de kunstmestgift
per hectare verder verlaagd, zodat er sprake was van een beperkte verbetering van de bruto-produktiviteit. Ook daalden de krachtvoederprijzen
met bijna 13%. Hier stonden echter zoveel ongunstige factoren tegenover
dat de totale kosten toch met bijna 1% omhoog gingen. Mede onder invloed van de oplopende inflatie werden onder andere arbeid, onderhoud
en brandstof duurder, terwijl ook de tarieven van de pacht en de rente
werden verhoogd.
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Tabel4.8 Uitkomstenvanmelkveebedrijven
Algemeen
gemiddelde

Groterebedrijv ren
Nrd.kleienveengebied

Aantalbedrijvenin 1990/91
Bedrijfsoppervlakte(ha)
Bedrijfsomvang (sbe)

Klei-

Westel.
weidegebied

Zandgebieden

nere
bedrijven

30260
29
233

5090
40
2%

3740
33
254

10810
32
276

10120
17
119

90
96
95
86
84

100
105
102
92
89

96
101
98
88
86

93
99
98
88
86

73
78
77
68
67

Arbeidsopbrengstondernemer,
x 1000guldenperondernemer' *>
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

41,1
57,0
55,6
31,3
25,0

70,5
85,3
792
47,0
39,0

653
76,2
67,9
37,4
31,0

48,1
66,3
64,3
34^
27,0

15,2
25,9
24,0
83
6,0

Ondernemersinkomen,
x 1000guldenperondernemer
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

57,6
77,3
76,0
52,0
44,0

88,2
101,7
101,9
69,4
60,0

85,1
97,5
92,1
60,2
53,0

66^
85,0
86,2
57,1
47,0

272
41,1
39^
25,1
21,0

Opbrengstper100guldenkosten*)
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

*)Pachtbasis.

Het gevolg van een en ander was dat de opbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde melkveebedrijf daalde van 95%in 1989/90 tot
86% in 1990/91 (tabel 4.8). Daarmee werd het slechtste resultaat behaald
sinds de invoering van de melkquotering. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam uit op ruim 53.000 gulden negatief (tegenover ongeveer
12.000 gulden negatief in 1989/90) en slechts 12% van de bedrijven behaalde een positief resultaat. Parallel met deze ontwikkeling daalden ook
de arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen. Het laatstgenoemde
kwam uit op gemiddeld 52.000 gulden, wat ruim 30% minder was dan
een jaar eerder. De ontwikkelingen in de onderscheiden gebieden liepen
min of meer parallel,zodat de melkveebedrijven in het Noorden de beste
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en die in de zandgebieden de slechtste resultaten bleven behalen. Dekleineremelkveebedrijven gavenongeveer hetzelfde resultatenverloop tezien
als de grotere, zij het dat alles zich op een lager rentabiliteits- en inkomensniveau afspeelt. Zohad slechtséén procent van de kleinere bedrijven
een positief resultaat en bleef het gemiddelde ondernemersinkomen beperkt totzo'n 25.000gulden per ondernemer.
...ennogverderedalingin 1991/92
Deramingen voor 1991/92 komen voor demelkveebedrijven uitop een
verdere teruggang van de resultaten. De oorzaken voor deze daling waren vooral te vinden bij de kosten en dan met name bij prijsstijging daarvan. Gemiddeld bedroeg deze bijna 4%,waaraan vrijwel alle belangrijke
kostenposten een bijdrage leverden. Alleen de rentevoet ging omlaag.
Vooral het veevoeder is nogal wat duurder geworden: krachtvoeder 7%
en ruwvoer bijna 25%. Dat laatste hing vooral samen met de matige ruwvoederwinning, waardoor nogal wat meer ruwvoeder moest worden aangekocht dan in voorgaande jaren. Op de overige produktiemiddelen kon
worden bezuinigd, mede door de verlaging van demelkquota met2,39%.
De bruto-produktiviteit op de melkveebedrijven liep door één en ander
met 0,5%terug. Eenlichtpuntje wasdeenkeleprocenten hogere melkprijs.
Dedaling van de totale bedrijfsopbrengsten bleef mede daardoor beperkt
totl%.
Een en ander had tot gevolg dat de verhouding van opbrengsten en
kosten voor hetgemiddelde melkveebedrijf opnieuw met twee punten terugliep (tabel 4.8). De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen
daalden eveneens: voor het laatste iseen gemiddeld bedrag geraamd van
44.000 gulden. Dat was ongeveer 15% lager dan in 1990/91. Wederom
ontliepen de ontwikkelingen in de diverse gebieden elkaar weinig en
week de tendens voor de kleinere bedrijven niet veel af van die voor de
grotere. Wel zijn door deze gang van zaken de inkomens op de kleinere
melkveebedrijven inmiddels weer opeenlaagniveau terecht gekomen.
Gemiddeldakkerbouwbedrijfin1990/91 weerinrodecijfers
In 1989/90 waren de kosten en opbrengsten op het gemiddelde akkerbouwbedrijf bijna in evenwicht, maar in 1990/91 werd weer verlies geleden (tabel 4.9). De belangrijkste oorzaak daarvan was de daling van de
opbrengstprijzen met een procent of zeven.Deze daling werd echter bijna
gecompenseerd door de hogere fysieke opbrengsten, zodat de geldelijke
opbrengsten per hectareslechtséén procent omlaaggingen. Dekosten per
hectare namen met 3% toe,bijeen ietskleiner volume.Vrijwel allebelangrijke kostenposten gingen in prijs omhoog. Ondanks de gunstige ontwik155

keling van debruto-produktiviteit (+7,5%)isderentabiliteit van de akkerbouwbedrijven door deze gang van zaken in 1990/91 gedaald. Ten opzichte van het vrij gunstige jaar 1989/90 liep de opbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde akkerbouwbedrijf met vijf punten terug. Het
gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam uit op ruim 20.000gulden negatief.Ongeveer eenkwartvan de akkerbouwbedrijven behaalde in 1990/91
een positief resultaat. De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen
daalden beide met ongeveer 14.000gulden en kwamen uit op gemiddeld
45.700gulden, respectievelijk 63.100 gulden.
Erdeden zichduidelijke verschillen voor tussen de diverse groepen akkerbouwbedrijven. Op degroterebedrijven inhetNoordelijk Kleigebied
Tabel4.9 Uitkomstenvanakkerbouwbedrijven
Algemeen
gemiddelde
Aantal bedrijven in 1990/91
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)

Kleigebieden

Veenkoloniën

grotere bedrijven

klei- grotere kleinere bedr.
nere
bedr.
Noord. Centr. Zuidw. bedr.

9280
45
252

1020
65
380

2020
47
316

1940
59
314

1720
24
126

1120
60
295

720
29
118

76
89
100
95
86

71
86
97
97
87

78
98
112
109
98

80
94
101
96
89

68
80
82
79
71

83
88
99
91
82

73
71
87
72
67

Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1000gulden perondernemer*) 1
1987/88
-11,0
1988/89
26,0
1989/90
59,5
1990/91
45,7
1991/92(r)
26,0

-43,4
16,8
53,8
54,6
23,0

-15,0
46,2
96,9
93,5
55,0

-5,5
38,2
63,2
50,1
33,0

-6,7
15,7
25,2
16,0
3,0

3,1
223
55,6
33,5
5,0

-1,2
-4,4
23,2
3,2
-5,0

Ondernemersinkomen,
x1000gulden per ondernemer
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

-19,8
39,8
76,1
80,9
50,0

1,2
57,5
113,1
114,0
75,0

8,5
49,4
78,9
68,2
51,0

5,3
27,8
403
28,5
18,0

20,5
37,7
74,4
52,2
25,0

11,8
7,5
413
183
12,0

Opbrengst per 100gulden kosten*)
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

*)Pachtbasis.
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4,0
45,3
77,0
63,1
43,0

bleven de resultaten op peil. Dat hing vooral samen met de relatief grote
betekenis van de pootaardappelen op deze bedrijven, het enige belangrijke akkerbouwgewas met een hogere geldelijke opbrengst. Op de grotere
bedrijven in het Centrale Kleigebied (vooral de Flevopolders) bleef de teruggang inde resultaten beperkt. Daardoor behaalde dezegroepzoalsgebruikelijk binnen de akkerbouw de beste uitkomsten, terwijl het
gemiddelde bedrijfsresultaat duidelijk positief bleef (tabel 4.9).Desterkste
terugval deed zich voor in de Veenkoloniën, hoofdzakelijk alsgevolg van
de lagere opbrengsten van de fabrieksaardappelen. Vooral op de kleinere
Veenkoloniale akkerbouwbedrijven werden,meteen gemiddelde arbeidsopbrengst van3.200gulden,zeer schameleresultaten behaald.
Verdereteruggangresultatenakkerbouwbedrijven in 1991/92
De ramingen voor 1991/92 komen uit op een aanzienlijke verdere verslechtering van debedrijfsuitkomsten in deakkerbouw. De opbrengstprijzen gingen opnieuw een paar procent omlaag en de fysieke opbrengsten
bleven dooreengenomen vrijsterk achterbijhethogepeil van 1990/91.De
geldelijke opbrengsten per hectarekwamen hierdoor circa6%lager uit.Bij
een ongeveer gelijke inzet van produktiemiddelen gingen de kosten per
hectaremet 3%omhoog.Vrijwel alleproduktiemiddelen werden duurder;
uitzonderingen waren vooral de rente en het zaai- en pootgoed. De verhouding van opbrengsten en kosten is door deze ontwikkelingen met negen punten verslechterd (tabel 4.9). De arbeidsopbrengst en het
ondernemersinkomen gingen op het gemiddelde akkerbouwbedrijf met
ongeveer 20.000 gulden omlaag. Het gemiddelde ondernemersinkomen
kwam daardoor uit op 43.000 gulden, het laagste resultaat sinds het
"rampjaar" 1987/88.Deteruggang van deresultaten was het kleinst in het
Zuidwesten, vooral omdat daar de fysieke opbrengsten het minst omlaag
gingen. Dehardste klappen vielen in de Veenkoloniale akkerbouw, waar,
naast alle andere negatieve factoren, ook aanzienlijke vorstschade optrad
in de suikerbieten. Door deze ontwikkelingen zijn de resultaten in de
Veenkoloniale akkerbouw weer teruggevallen tot het lage peil van
1987/88. Een gemiddeld ondernemersinkomen op de grotere bedrijven
van 25.000gulden en op de kleinere bedrijven van 12.000gulden geeft de
ernst van desituatie duidelijk aan.
Uiteenlopenderesultatenvarkenshouderij
Tabel 4.10 geeft een indruk van de rentabiliteit van de verschillende
takken van deintensieve veehouderij in devorm van de arbeidsopbrengst
per dier. Ter toelichting kan worden vermeld dat op een modern gespecialiseerd bedrijf een arbeidskracht een normale dagtaak heeft bijeen vee257

Stapel van ongeveer 120 fokzeugen, 1200 mestvarkens, 22.000 leghennen
of 50.000 mestkuikens (circa 570.000 kilogram afgeleverd gewicht per
jaar). De ontwikkeling van de arbeidsopbrengst per bedrijf toont een iets
ander verloop dan dieper dier, doordat het gemiddelde aantal dieren per
bedrijf in de loop van de tijd toeneemt. Voorheen bevatte dit onderdeel
ook kwantitatieve informatie over de resultaten van de kalvermesterij.
Omdat daarvoor echter niet voldoende gegevens meer ter beschikking
staan,ontbreekt dit deel van deintensieve veehouderij in tabel4.10.
Na de gunstige uitkomsten in 1989/90, toen in de varkenshouderij de
opbrengsten hoger waren dan de kosten, deed zich het jaar daarop weer
een teruggang voor. De belangrijkste oorzaak was de daling van de opbrengstprijzen, die voor de biggen ruim 11%en voor de slachtvarkens
ruim 9% bedroeg. Daartegenover stond een daling van de voerprijs van
11%.Dat was,mede doordat de andere kosten omhoog gingen, echter onvoldoende om een achteruitgang van de resultaten te vermijden. In de
varkensfokkerij daalde de gemiddelde arbeidsopbrengst per zeug van
720gulden tot 430gulden. Dat zou, bij het eerder aangegeven aantal zeugen, neerkomen op een arbeidsopbrengst van 51.600 gulden per arbeidskracht. Dat is duidelijk minder dan de loonkosten per arbeidskracht (zie
paragraaf 4.3.1), zodat geen sprake is geweest van een kostendekkende
exploitatie. De varkensmesterij had vanzelfsprekend baat bij de lagere
biggenprijzen, zodat de daling van de arbeidsopbrengst per slachtvarken
beperkt bleef tot 15à 20%.Het gerealiseerde bedrag van 65gulden komt
overeen met een arbeidsopbrengst van 78.000gulden bijheteerder aangegeven "normale"aantal varkens.Datisdus nogeen redelijk niveau.
De ramingen voor 1991/92 geven een sterke verbetering tezien van de
uitkomsten in de varkensfokkerij. De forse stijging van de biggenprijzen
(20%)wasruimschoots voldoende omdeverhoging van de voederprijzen
Tabel4.10 Rentabiliteit vandeintensieve veehouderij: arbeidsopbrengst inguldens perdierper
jaar
Produktietak

Jaar
fokzeugen
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

-130
105
720
430
750

*)Per1000kgafgeleverdgewicht.
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slachtvarkens
19
2
78
65
60

leghennen

slachtkuikens*)

2,30
0,90
3,40 (v)
4,40 (v)
2,70

113
46
127
240 (v)
90

met 3% en de overigekostenstijgingen te compenseren. Met de geraamde
arbeidsopbrengst per zeug van gemiddeld 750gulden (dus 90.000 gulden
bij 120zeugen per arbeidskracht) werd het vorige hoogtepunt uit 1989/90
overtroffen (tabel 4.10). De veel hogere biggenprijzen en de iets hogere
voederprijzen zorgden ervoor dat in de varkensmesterij de resultaten iets
afbrokkelden, ondanks de nogal wat hogere opbrengstprijzen in die sector. Degemiddelde arbeidsopbrengst per slachtvarkens daalde tot 60gulden (-8%). Bijhet genoemde "standaardaantal" varkens komt dat neer op
72.000gulden per arbeidskracht, hetgeen bepaald nietongunstigis.
Resultatenpluimveehouderijbergopwaartsenweerbergafwaarts
Na de zeer magere resultaten van de pluimveehouderij in 1988/89,gaven zijin 1989/90 een duidelijk herstel tezien,om hetjaar daarop een absoluut hoogtepunt te bereiken. Dat laatste kwam niet door een gunstig
verloop van deopbrengstprijzen, want diegingenjuistietsomlaag ten opzichte van 1989/90. De meeste produktiemiddelen werden duurder. Alleen veevoeder werd nogal wat goedkoper (-9%) en dat gaf de doorslag.
De gemiddelde arbeidsopbrengst per leghen steeg van ƒ 3,40 tot ƒ 4,40.
Dat laatste komt overeen met 97.000 gulden per arbeidskracht en er was
dus sprake van een ruimschoots kostendekkende exploitatie. De resultaten in de pluimveemesterij waren nog gunstiger: de gemiddelde arbeidsopbrengst nam toe van 127 gulden per ton afgeleverd gewicht tot
240gulden. Dat komt overeen met bijna 137.000gulden per arbeidskracht
bijeenjaarproduktie van 570ton.
In 1991/92 ging het weer bergafwaarts met de resultaten in de beide
pluimveehouderijsectoren (tabel 4.10). Zowel de prijs van eieren als die
van mestkuikens ging omlaag (respectievelijk met 2%en 5%). Aan de andere kant zijn de voederprijzen met enkele procenten gestegen en gingen
per saldo ook de andere kosten omhoog. Het resultaat was een geraamde
daling van de gemiddelde arbeidsopbrengst in de legpluimveesector tot
ƒ 2,70 per leghen en in de pluimveemesterij tot 90gulden per 1000kg afgeleverd gewicht. Vooral voor de eerstgenoemde sector isdat nog een vrij
gunstig resultaat.
Neergaandelijnresultatengemengdebedrijven metrundvee
Binnen de zeer heterogene groep van gemengde bedrijven worden de
bedrijfsresultaten sterk bepaald door deomvang van debelangrijkste produktierichting van hetbedrijf. De uitkomsten van deze bedrijven kunnen
dan ook goeddeels worden afgeleid uit de hiervoor weergegeven resultaten per produktietak. Over het algemeen blijkt de rentabiliteit van gemengdebedrijven onder dievan degespecialiseerdebedrijven teliggen.
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Tabel4.11 Uitkomstenvangemengdebedrijven

Aantalbedrijven 1990/91
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Opbrengst per 100gulden kosten*)
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)
Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1000guldenper ondernemer*)
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)
Ondernemersinkomen,
x 1000gulden per ondernemer
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92(r)

Overwegend
rundvee

Overwegend
akkerbouw

Veelintens.
veeho uderij

grotere
bedr.

kleinere
bedr.

groterebedrijven

grotere
bedr.

kleinere
bedr.

4800
31
272

2170
15
123

1420
62
355

9330
11
279

5040
5
118

87
92
97
89
86

68
73
79
69
67

83
88
95
88
79

87
89
103
98
101

78
82
89
89
88

22,3
42,4
60,3
32,8
25,0

-9,1
5,2
22,1
-133
-9,0

7,8
29,7
58,3
36,4
15,0

-5,0
4,9
94,0
66,4
85,0

-4,6
3,6
32,9
24,4
25,0

40,6
59,5
80,8
56,1
46,0

20,7
143
35,7
-1,0
3,0

31,1
463
83,3
53,4
31,0

13,1
233
116,0
93,1
110,0

4,0
9,4
42,2
343
35,0

*)Pachtbasis.

In navolging van de gespecialiseerde melkveebedrijven (zie tabel 4.8)
stonden ook op de gemengde bedrijven met overwegend rundvee de resultaten sterk onder druk (tabel 4.11). Op de grotere bedrijven uit deze
groep werd de daling iets afgezwakt door de gunstige gang van zaken in
depluimveehouderij, diehier van enigebetekenis is.De opbrengsten-kostenverhouding ging met acht punten achteruit en het gemiddelde nettobedrijfsresultaat liep terug van 14.000 gulden negatief tot 57.000 gulden
negatief. De gemiddelde arbeidsopbrengst isbijna gehalveerd en het ondernemersinkomen daalde van 81.000 gulden tot 56.000 gulden. Op de
kleinere bedrijven uit deze groep ging het allemaal nog slechter: de opbrengsten-kostenverhouding verslechterde met 10 punten, het gemiddel160

de bedrijfsresultaat kwam uit op 82.000 gulden negatief, de arbeidsopbrengst daalde tot -13.000 gulden en zelfs het ondernemersinkomen was
negatief.Datlaatste iszeer uitzonderlijk.
Vooral onder invloed van de verdere daling van de uitkomsten in de
melkveehouderij zijn ook de resultaten van de gemengde bedrijven met
rundvee in 1991/92 verder teruggelopen. Op de grotere bedrijven verslechterde de verhouding van opbrengsten en kosten met drie punten en
kwam de arbeidsopbrengst ongeveer een kwart lager uit (tabel 4.11). Het
gemiddelde ondernemersinkomen daalde met 10.000 gulden tot gemiddeld 46.000 gulden per ondernemer. Op de kleinere bedrijven uit deze
groepgingdeopbrengsten-kostenverhouding eveneensomlaag. Vanwege
de invloed van de gestegen kosten van de eigen arbeid op dit verhoudingsgetal isvoor de arbeidsopbrengst evenwel een lichte verbetering geraamd. Deze blijft dooreengenomen echter negatief. Het ondernemersinkomen verbeterde metenkele duizenden guldens enwerd weer positief.
Sterkedalingresultatengemengdebedrijven metakkerbouw
De resultaten van de grotere gemengde bedrijven met akkerbouw
- voor de kleinere zijn geen gegevens beschikbaar - worden mede beïnvloed door de resultaten van de rundveehouderij, die op deze bedrijven
ongeveer een derde van het totale aantal sbeomvat. Voor het verloop van
de resultaten in 1990/91 en 1991/92 maakte dat overigens weinig uit,
want in beide produktietakken was sprake van een teruggang. Deze leidde ertoe dat de verhouding van opbrengsten en kosten in 1990/91 metzeven punten verslechterde ten opzichte van 1989/90 (tabel 4.11). Het
gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van deze bedrijven kwam uit op circa
65.000 gulden negatief. De gemiddelde arbeidsopbrengst daalde van
58.300 gulden tot 36.400gulden en het gemiddelde ondernemersinkomen
van 83.300 gulden tot 53.400 gulden. In 1991/92 heeft de achteruitgang
zichin versneld tempo voortgezet: deopbrengsten-kostenverhouding verslechterde met negen punten, de gemiddelde arbeidsopbrengst is volgens
de raming meer dan gehalveerd en het ondernemers- inkomen verminderde met ruim 40%totgemiddeld 31.000gulden per ondernemer.
Relatiefgoederesultaten intensieve-veehouderijbedrijven
Op de gemengde bedrijven met veel intensieve veehouderij vormt de
varkenshouderij debelangrijkste tak. Daarnaast isop de grotere bedrijven
uit deze groep de melkveehouderij tamelijk belangrijk, terwijl op de kleinere nogal wat pluimveehouderij voorkomt. Na de zeer gunstige uitkomsten op deze bedrijven in 1989/90 deed zich hetjaar daarop een beperkte
daling voor. Vooral de teruggang in de varkenshouderij (zie tabel 4.10)en
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in mindere mate die in de melkveehouderij waren daaraan debet, terwijl
de gunstige gang van zaken in de pluimveehouderij een verzachtend effect had. Op de grotere bedrijven in deze groep liep de verhouding van
opbrengsten en kosten met vijf punten terug en werd het bedrijfsresultaat
dooreengenomen weer negatief (-14.000 gulden per bedrijf). De arbeidsopbrengst daalde met ongeveer 30%tot gemiddeld ruim 66.000gulden en
het gemiddelde ondernemersinkomen liep terug van 116.000 gulden in
1989/90 tot 93.000 gulden in 1990/91 (tabel 4.11). In vergelijking met de
eerder besproken groepen landbouwbedrijven zijn dat vrij gunstige uitkomsten. Op de kleinere bedrijven uit deze groep - waar verhoudingsgewijs de varkens- en de pluimveemesterij belangrijker zijn - bleef de
verhouding van opbrengsten en kosten gelijk. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam uit op 39.000 gulden negatief. De arbeidsopbrengst
daaldemet ongeveer eenkwartenhetondernemersinkomen met een kleine20%.Het laatstekwam uitop gemiddeld bijna 35.000 gulden.
In 1991/92zorgde deeerderbesproken resultatenverbetering inde varkensfokkerij voor een herstel van de uitkomsten van de grotere intensieve-veehouderijbedrijven. Volgens de raming waren de opbrengsten weer
iets hoger dan de kosten en verbeterde de gemiddelde arbeidsopbrengst
met bijna 30%. Het gemiddelde ondernemersinkomen nam met
17.000 gulden toe tot 110.000 gulden per ondernemer. Op de kleinere bedrijven van dit type hield de verbetering van de resultaten in de varkensfokkerij de teruggang in de andere onderdelen van de intensieve veehouderij ongeveer in evenwicht. De opbrengsten-kostenverhouding liep
iets terug en de arbeidsopbrengst bleef in doorsnee vrijwel ongewijzigd.
Het gemiddelde ondernemersinkomen handhaafde zich op ongeveer
35.000gulden.
4.4 Resultatenvan tuinbouwbedrijven
4.4.1 Inleiding
In deze paragraaf komen achtereenvolgens de resultaten van de glastuinbouwbedrijven en van de overige groepen tuinbouwbedrijven aan de
orde. Voor het opstellen van een sectorrekening voor de glastuinbouw,
die de afgelopen jaren eveneens in deze paragraaf was opgenomen, ontbraken dit jaar de mogelijkheden. Voor de uitgangspunten en berekeningswijzen kan in het algemeen worden verwezen naar paragraaf 4.3.1,
met dien verstande dat deze voor de tuinbouw op de volgende punten afwijken van die voorakkerbouw en veehouderij;
- de resultaten worden met uitzondering van die van de boomkwekerijbedrijven berekend op kalenderjaarbasis;
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- de ondergrens van de in het overzicht betrokken bedrijven was tot en
met 198870sbe.Met ingang van 1989isde ondergrens voor de meeste
takken van tuinbouw gesteld op 16nge (Nederlandse Grootte Eenheid,
ziebijlage);
- bij de berekening van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijke situatievan eigendom enpacht endusnietvan pachtbasis;
- de ingecalculeerde rentevoet voor vermogen vastgelegd in duurzame
produktiemiddelen was in 1991 7% (1990:8,5%). Voor de vlottende
middelen washetpercentagein 1991 9%;
- de CAO-loonkosten bij een normale werktijd - in deze sector tegenwoordig netto circa 1.750 uren per jaar -bedroegen in 199057.100gulden en in 1991 60.000 gulden. Per netto gewerkt uur komt dit neer op
eenbedrag van ƒ32,70,respectievelijk ƒ34,50.
4.4.2 Resultaten vanglastuinbouwbedrijven 1)
In 1990 namen de opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf met ruim 13%toe ten opzichte van het jaar daarvoor (tabel 4.12).Dit
was deels een kwestie van hogere prijzen. Vooral de prijzen van snijbloemen en potplanten gingen nogal wat omhoog, terwijl de glasgroenten
slechts 1à 2%duurder werden. Voorts leverde de uitbreiding van de gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf met 4%een bijdrage aan de toename van debedrijfsopbrengsten. Voor het overige was dat een kwestie van
een groter opbrengstvolume per vierkante meter. Dat laatste hangt voor
een deel samen met deovergang op andere teelttechnieken, dieniet alleen
hogere opbrengsten, maar ook hogere kosten opleveren. Zo gingen de
non-factorkosten met bijna 14%omhoog en de betaalde kosten voor personeel, rente etc. met circa 16%.Onder andere de reeds aangegeven verhogingvan derentetarieven speelde hierbijeen rol.Ook destijging van de
loonkosten per gewerkt uur (+6%) en de aanzienlijke hogere gasprijs
(+18%) waren van invloed. De toename van het energieverbruik per vierkante meter bleef beperkt tot een kleine vijf procent. Onder andere door
de genoemde omschakeling op andere teelttechnieken namen de afschrijvingskosten en de kosten van materialen vrij sterk toe;per vierkante meter respectievelijk met5%en7%.
Samen met een geringe vermindering van het aantal ondernemers per
bedrijf leidde een en ander tot een stijging van het gezinsinkomen uit bedrijf met ruim 9%tot eenbedrag van gemiddeld ruim 94.000gulden per
1)

Voormeerinformatiewordtverwezennaardeindereeks"Periodieke
Rapportages"verschenenLEI-publikatiesoverderentabiliteitenfinanciering van
deverschillendetakkenvandeglastuinbouw.
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Tabel4.12 Uitkomstenvanhetgemiddeldeglastuinbouwbedrijf
Jaar(aantal ondernemers per bedrijf)
1987
(1,41)

1988
(1,41)

1989
(1,39)

1990
(1,38)

1991 (r)
(138)

xlOOO guldienper bedrij!
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

663,7
381,0

675,1
404,2

717,3
437,2

813,1
497,0

894,0
537,6

Netto-toegevoegde waarde
(= factoropbrengsten)
Af:betaaldefactorkosten a)

282,7

270,9

280,1

316,1

356,4

125,1

129,1

160,2

185,8

202,7

Gezinsinkomen uit bedrijf

157,6

141,8

119,9

130,3

153,7

xlOOO guldienper ondernemer
112,2
13,0

100,7
13,7

86,3
12,5

94,4
13,2

111,4
14,0

Ondernemersinkomen
Af: saldoberekendeen netto
betaalderenteb)

99,1

87,0

73,8

81,2

97,4

15,5

13,7

17,4

25,7

17,0

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af:berekend loon ondernemer

83,6
66,2

73,3
67,6

56,4
71,7

55,5
76,8

80,4
81,2

Netto-bedrijfsresultaat

17,4

5,7

-15,4

-21,3

-0,8

Gezinsinkomen uit bedrijf
Af:berekend loon gezinsleden

a)Rente,loonvreemdpersoneel, netto-pachtenwerkdoorderden (gedeeltelijk); b)Inclusiefrentesubsidie.

ondernemer (tabel 4.12). Het aantal door gezinsleden op het bedrijf gewerkte uren bleef vrijwel gelijk, zodat de toename van het voor gezinsarbeid - en voor de arbeid van de ondernemer -berekende loon correspondeert met destijging van de loonkosten per uur. Door de aanzienlijke stijging van de ingecalculeerde rentevoet (voor slijtende duurzame productiemiddelen 8,5% tegen 7% in 1989) ging het saldo van berekende en
betaalderentevrijsterk omhoog.
Uiteindelijk resulteerde één en ander in een iets lagere gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer en in een vergroting van het negatieve
netto-bedrijfsresultaat van ruim 21.000gulden per bedrijf in 1989tot bijna
30.000 gulden per bedrijf in 1990. De opbrengsten werden in deze jaren
voor respectievelijk 97%en 96%gedekt door dekosten,terwijl in 1988nog
een kostendekkende exploitatie werd gerealiseerd. Ruim 60%van deglastuinbouwbedrijven had in 1990eennegatief bedrijfsresultaat.
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Nagenoegkostendekkendeexploitatiegemiddeldglastuinbouwbedrijfin 1991
De ramingen wijzen erop dat het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in
1991 een nagenoeg kostendekkende exploitatie heeft gerealiseerd 1). Dit
herstel was vooral te danken aan de aanzienlijke hogere opbrengstprijzen
voor glasgroenten en snijbloemen (vergelijk paragraaf 3.2.3) De prijzen
van potplanten gingen daarentegen nauwelijks omhoog. De gemiddelde
opbrengstprijs van alle glastuinbouwprodukten verbeterde met bijna 7%.
Mede door hogere fysieke opbrengsten nam degemiddelde opbrengst per
bedrijf toemetbijna 10%(tabel4.12).
Dekosten gaven nogal uiteenlopende ontwikkelingen tezien,maar namen per saldo minder sterk toe dan de opbrengsten. De sterkste kostenstijging deed zich voor bij energie, ondanks dat de prijs daarvan vrijwel
gelijk bleef.Hetenergieverbruik per bedrijf nam echter toemet 14%,vooral als gevolg van de lagere temperaturen in de wintermaanden en het in
vergelijking met 1990lageaantal uren zonneschijn inhet voorjaar. Dekosten van materialen etc.gaven opnieuw een vrijsterke stijging te zien (bijna 8%). De kosten van betaalde arbeid gingen naar schatting eveneens
met een procent of acht omhoog, voor het grootste deel door de 5,5%hogere loonkosten per uur. Ook de verdere uitbreiding van het personeelsbestand speeldeeen rol.
Eén en ander leidde ertoe dat het gezinsinkomen uit bedrijf van de gemiddelde glastuinder in 1991 met bijna 20% steeg ten opzichte van 1990
en uitkwam op ruim 111.000gulden (tabel 4.12).Het saldo van berekende
en betaalde rente verminderde met een derde, terwijl de berekende loonkosten voor de ondernemer en zijn gezinsleden toenamen door de hogere
uurlonen. De gemiddelde arbeidsopbrengst kwam volgens deze raming
uit op ruim 80.000gulden per ondernemer: dat was bijna 45% meer dan in
1990. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf had een (nagenoeg) kostendekkende exploitatie: het negatieve netto-bedrijfsresultaat bleef beperkt
tot slechts 800gulden per ondernemer. Dat was de gunstigste uitkomst na
het topjaar 1987.
Opgaandelijnresultatenglasgroentebedrijven
De opbrengsten van het gemiddelde glasgroentebedrijf waren in 1990
ongeveer 15%hoger dan in 1989.Destijging was het resultaat vaneen toe-

1)

Inverbandmethetbeschikbaarkomenvandefinitievecijfers over1990zijnde
ramingenvoor1991 recentelijkbijgesteld.Denieuweuitkomsten wijkenietsafvan
deeerdereversiediewerdgepubliceerd inPeriodiekeRapportage24-91.
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name van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte met 3%,een iets kleinere
verbetering van de gemiddelde opbrengstprijs (vergelijk tabel 3.9) en een
forse stijging van de fysieke opbrengsten per vierkante meter, mede als
gevolg van een intensivering van de teelt. De kosten per bedrijf namen
eveneens met ruim 15%toe.De ontwikkelingen bij de diverse kostenposten vertoonden ongeveer hetzelfde beeld alshiervoor isgeschetst voor het
gemiddelde glastuinbouwbedrijf.
Doordat kosten en opbrengsten vrijwel evenveel omhoog gingen is het
netto-bedrijfsresultaat nauwelijks veranderd: in 1989 bedroeg het gemiddeld bijna -7.000gulden per bedrijf en in 1990-8.500gulden. Inbeide jaren
werden de kosten voor 99%gedekt door de opbrengsten (tabel 4.13). Op
45% van de glasgroentebedrijven werd in 1990 een positief resultaat behaald. In het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) was dit op 48%van de bedrijven het geval en in "overig Nederland" op 41% van de bedrijven. In
heteerstgenoemde gebied isdeopbrengsten-kostenverhouding ietsverbeterd, terwijl ze in "overig Nederland" twee punten achteruitging. De verkleining van de verschillen in rentabiliteit die zich in 1987-1989 aftekende
heeft zich dus niet voortgezet. De gemiddelde arbeidsopbrengst van de
glasgroentetelers inhetZHG isin 1990met ongeveer 10.000gulden verbeterd,terwijlbuiten hetZHGeen dalingmet ruim 5.000guldenoptrad. Het
verschil in ontwikkeling hangt onder andere samen met het uiteenlopende produktiepakket tussen debeidegebieden. Voor wat betreft het ondernemersinkomen was ook buiten het ZHG sprake van een - beperkte verbetering, dankzij de eerder aangegeven daling van de rentetarieven.
Het gemiddelde ondernemersinkomen van alle glasgroentetelers kwam
op 92.600gulden per ondernemer. Ruim 40%van hen moest genoegen nemen met minder dan de helft van dit bedrag, maar aan de andere kant
verdiende circa 15%meer dan tweemaal het gemiddelde.
In 1991 bepaalde de reeds genoemde sterke prijsstijging van de glasgroenten (zietabel 3.9) degang van zaken op de glasgroentebedrijven. De
opbrengsten per bedrijf namen toe met 13à 14%.De kostenstijging bleef
volgens de raming beperkt tot ongeveer 8%,waarvan ongeveer een kwart
samenhing met de uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. Zoals eerder
aangegeven gingen vooral de brandstofkosten vrij sterk omhoog.Die maken op de glasgroentebedrijven een groter deel uit van de kosten dan op
de overige glastuinbouwbedrijven (respectievelijk 16% en 11%). Daarnaast namen de kosten van materialen op de glasgroentebedrijven sterker
toe dan op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf (respectievelijk bijna 10%
enbijna 8%).
Dezeontwikkelingen leidden ertoedat hetgemiddelde netto-bedrijfsresultaat omsloeg van 8.500gulden negatief in 1990 tot circa 34.000 gulden
positief in 1991.Daarmee werd heteerstepositieve resultaatbehaald sinds
1987 (tabel4.13). De opbrengsten waren indoorsnee vierprocent hoger
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Tabel4.13 Uitkomstenvanglastuinbouwbedrijven
Overwegend groenten

Overw,.snijbloi emen

Overwegend

totaal Zuidh. overig
Neder- Glas- Nederland distr. land

totaal Zuidh. overig
Neder-Glas- Nederland distr. land

potplanten

3280
502
112

1800
613
130

1480
367
90

3478
569
103

1635
619
118

1843
525
90

791
746
101

108
99
99
99
104

111
102
101
102
-

101
94
95
93
-

100
102
94
93
96

103
106
96
94
-

96
97
91
92
-

103
105
102
101
99

96,4
59,8
65,1
69,6
107,2

117,2
74,8
77,2
87,8
-

66,8
41,5
48,5
43^
-

67,0
79,1
39,9
36,6
593

833
99,0
493
39,0
-

53,7
61,6
303
343
-

82,1
100,7
87,4
833
713

Ondernemersinkomen,
x1000gulden ,perondernemer
1987
111,8
1988
73,9
1989
81,2
1990
92,6
1991 (r)
121,0

134,3
913
95,9
112,0
-

79,7
52,7
61,0
64,7
-

813
913
56,6
62,6
77,4

97,1
113,7
68,1
663
-

693
72,6
453
58,6
-

96,7
115,0
112,8
116,8
96,7

Aantalbedrijven 1990
Bedrijfsomvang 1990(sbe)
Glasoppervlakte 1990(are)
Opbr.per100 gulden kosten
1987
1988
1989
1990
1991 (r)
Arbeidsopbrengstondernemer,
x 1000gulden perondernemer
1987
1988
1989
1990
1991 (r)

dan de kosten. De arbeidsopbrengst per ondernemer nam met ruim 50%
toetotgemiddeld 107.200gulden envoor hetgemiddelde ondernemersinkomen iseenstijging geraamd tot121.000gulden per ondernemer.
Herstel resultaten snijbloemenbedripen nazeermatig 1990

De opbrengsten van de snijbloemenbedrijven waren in 1990bijna 12%
hoger dan in 1989.Ongeveer een kwart daarvan was een kwestie van oppervlaktevergroting. De gemiddelde opbrengstprijs ging duidelijk omhoog (vergelijk tabel 3.10). Voorts nam de produktie per vierkante meter
verder toe. De kosten per bedrijf stegen ten opzichte van 1989 met bijna
13%;de ontwikkelingen bijde diverse kostensoorten weken nauwelijks af
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van die van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf (zie hiervoor). De verhouding van opbrengsten en kosten is door deze gang van zaken met
1 punt gedaald (tabel 4.13).Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat liep op
van 47.000 gulden negatief tot bijna 60.000 gulden negatief. Slechts 30%
van de bedrijven was winstgevend. De arbeidsopbrengst daalde met enkele duizenden guldens tot gemiddeld 36.600 gulden per ondernemer,
hetgeen hetlaagste niveau wassinds 1985. Dankzij delagere rentetarieven
kon het ondernemersinkomen evenwel met ruim 10% stijgen tot gemiddeld 62.600gulden per ondernemer. Ongeveer 40% van de snijbloementelers verdiende minder dan 30.000gulden, maar aan de andere kant kwam
ruim 20%op eenondernemersinkomen van meer dan 120.000gulden. Opmerkelijk was het verschil in resultatenverloop tussen het Zuidhollands
Glasdistrict en "overig Nederland". In het ZHG werden dooreengenomen
slechtere resultaten behaald dan in 1989, daarbuiten juist betere. Door
deze gang van zaken is de "traditionele" achterstand van "overig Nederland" bijna verdwenen (vergelijk tabel 4.13).De oorzaak van deze uiteenlopende ontwikkeling moet vooral worden gezocht in de relatief sterke
toename van de opbrengsten in "overig Nederland". Tegelijk met de verschillen inbedrijfsresultaten zijn ook de verschillen inbedrijfsomvang tussen de beide gebieden verminderd: in 1982 waren de snijbloemenbedrijven in het ZHG nog zo'n 60%groter dan diedaarbuiten, maar in 1990was
het verschil minder dan20%.
In 1991 namen de opbrengsten op de snijbloemenbedrijven volgens de
raming met bijna 10%toe, vooral dankzij de bijna 7%hogere gemiddelde
prijzen (vergelijk tabel 3.10). Slechts een klein deel van deze stijging valt
toe te schrijven aan oppervlaktevergroting. De kostenstijging week met
ruim 5,5% nauwelijks af van die op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf
enhad ook dezelfde achtergronden (ziehiervoor).Door deze ontwikkelingen verbeterde de verhouding van opbrengsten enkosten van de snijbloemenbedrijven in doorsnee van 93% tot 96%,waarmee aan de neergaande
lijn van de afgelopen jaren, althans voorlopig, een eind kwam. Het negatievenetto-bedrijfsresultaat werd bijna dehelft kleiner enkwam uitopgemiddeld -32.700 gulden. De gemiddelde arbeidsopbrengst nam met ruim
60%toetot bijna 60.000gulden per ondernemer enhet gemiddelde ondernemersinkomen kwam uit op ruim 77.000gulden. Ondanks dit vrij sterke
herstel behaalden de snijbloemenbedrijven in 1991 van de drie onderscheiden groepen delaagste resultaten.
Dalendelijnresultatenpotplantenbedrijven
Deopbrengsten van het gemiddelde potplantenbedrijf waren in 19909
à 10%hoger dan in het jaar daarvoor. De belangrijkste oorzaak van deze
stijging was de toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte met 8 à
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9%; de prijzen van de potplanten bleven dooreengenomen vrijwel ongewijzigd (vergelijk tabel 3.10). De ontwikkeling van de kosten was gematigder dan die van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Dit kwam onder
meer doordat de kosten van energie, die sterk in prijs is gestegen, op de
potplantenbedrijven minder zwaar wegen. Per vierkante meter gingen de
kosten met 1à 1,5% omhoogenper bedrijf met 10à 11%.Dekosten stegen
dus ietssterker dan deopbrengsten met alsgevolg dat de verhouding van
opbrengsten en kosten met één punt terugliep en dat het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat daalde van 26.300 gulden tot 16.500 gulden (positief).
Op 45%van depotplantenbedrijven werd eenpositief bedrijfsresultaat geboekt. De gemiddelde arbeidsopbrengst daalde met enkele duizenden
guldens tot ruim 83.000 gulden per ondernemer (tabel 4.13). Het gemiddelde ondernemersinkomen ging daarentegen dankzij de lagere rentetarieven iets omhoog en kwam op bijna 117.000 gulden per ondernemer.
Ruim een kwart van de potplantentelers verdiende minder dan de helft
van ditbedrag,maar ruim eenvijfde deel meer dan het dubbele.
De ramingen voor 1991wijzen op een verdere teruggang van de resultaten van de potplantenbedrijven. Weliswaar zijn de prijzen iets gestegen,
maar desondanks bleven de totale opbrengsten per vierkante meter vrijwel gelijk. De kosten daarentegen gingen door deeerder aangegeven oorzaken met 1 à 2% omhoog. Door deze ontwikkelingen daalde de
verhouding van opbrengsten en kosten met twee punten tot 99(tabel4.13)
en kwam het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat uit op -8.500 gulden per
bedrijf. Daarmee behaalde het gemiddelde potplantenbedrijf voor het
eerst sinds 1983 een negatief resultaat. Voor de arbeidsopbrengst en het
ondernemersinkomen is een daling geraamd van zo'n 15%, waardoor
deze uitkomen op ruim 71.000,respectievelijk bijna 97.000gulden per ondernemer. Ondanks deze teruggang is de situatie in de potplantenteelt
gunstiger dan in de snijbloementeelt. De geleidelijke teruggang in de resultaten, die al enkelejaren aan de gang is,wijst er wel op dat de produktie de laatstejaren sneller toeneemt -in zeven jaar ishet produktievolume
in depotplantenteelt ongeveer verdubbeld -dan voor handhaving van het
rentabiliteitsniveau gewenstzou zijn.
Sterketeruggangresultatenglastuinbouwin 1992?
De ontwikkeling van de opbrengstprijzen en de veilingomzetten tot
dusver wijst op een achteruitgang van de resultaten van de glastuinbouw
in 1992.De veilingomzet van glasgroenten was na zeven maanden ongeveer 15%lager dan in de overeenkomstige periode van 1991.Vooral de
lage prijzen van tomaten en komkommers waren daarop van invloed.
Voor de snijbloemen was de stand van zaken minder ongunstig met een
achterstand in omzet van circa4%en 8à9%lagere prijzen. Bijde potplan169

ten bleef de achterstand in omzet over de eerste zeven maanden beperkt
tot 1%,maar ook daar was sprake van substantiële prijsdalingen in vergelijking met1991.
Voor de kostenontwikkeling moet op een stijging worden gerekend.
Een verdere intensivering van de produktie, strengere milieu-eisen, een
stijging van de loonkosten en van de energieprijzen vormen even zovele
oorzaken van een opwaartse druk op het kostenniveau. Tegenover deze
negatieve factoren staat waarschijnlijk eenstabilisatie van de rentetarieven
en mogelijk een vermindering van het energieverbruik als gevolg van
gunstige weersomstandigheden. Per saldo lijkt een kostenstijging in dezelfde orde van grootte alsin 1991(4à5%) nietuit tesluiten. Dat houdt in
dat zich een vrij sterke teruggang van de rentabiliteit van de glastuinbouw aftekent, vooral in de glasgroenteteelt. Wellicht kan in de rest van
hetjaareen deel van deachterstand worden ingelopen.
4.4.3 Resultaten vanopengrondstuinbouw-en champignonbedrijven
Op-enneergangresultatenopengrondsgroentebedrijven
Inhetvorige hoofdstuk isalgewezen op de forse prijsstijgingen van de
opengrondsgroenten in 1990,als gevolg van de relatief kleine oogst in de
EG (vergelijk tabel 3.9). Deze ontwikkeling was terug te vinden in de uitkomsten van de opengrondsgroentebedrijven, waar de opbrengsten per
hectare ruim 10%hoger uitkwamen dan in 1989.Deze stijging was het resultaat van een verbetering van de gemiddelde opbrengstprijs met een
procent of vijftien enerzijds en ongeveer vijf procent lagere fysieke opbrengsten anderzijds. De stijging van de kosten per hectare bleef beperkt
tot 1à2%.
Het gevolg wasdat de verhouding van opbrengsten en kosten met acht
punten verbeterde en uitkwam op 98% (tabel 4.14). Met een gemiddeld
negatief netto-bedrijfsresultaat van ongeveer 9.000 gulden werd echter
nog geen kostendekkende exploitatie bereikt. Men moet echter teruggaan
tot het extreem drogejaar 1976om een beter resultaat voor het gemiddelde vollegrondsgroentebedrijf te vinden. Een kleine 40% van deze bedrijven behaalde in 1990een positief resultaat. De geschetste gang van zaken
leidde tot een stijging van de gemiddelde arbeidsopbrengst met meer dan
60%, waarmee een hoger niveau werd bereikt dan in de meeste andere
takken van tuinbouw. Het gemiddelde ondernemersinkomen nam met
ongeveer dehelft toetotbijna 81.000gulden per ondernemer. Erdeed zich
daarbij een tamelijk grote spreiding voor: 15 à 20% van de opengrondsgroentetelers moest genoegen nemen met een ondernemersinkomen van
minder dan 30.000 gulden, terwijl 20 à 25% een bedrag van meer dan
120.000gulden verdiende.
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Tabel4.14 Uitkomstenvanenkelegroepentuinbouwbedrijven
Bedrijvenmetoverwegend:
opengr.
groenteteelt

boomkwekerij»)

Cham-

fruitteelt

bloembollenteelt

P»gnonbedrijven

Aantalbedrijven1990
Bedrijfsomvang 1990(sbe)

994
306

846
308

1219
244

1286
552

571
296

Opbr.per100gulden kosten
1987
1988
1989
1990
1991 (r)

86
78
90
98
83

106
101
97
95
-

81
82
84
92
89

97
95
88
90
94

93
98
101
93
92

Arbeidsopbrengstondernemer.
x1000guldenperondernemer
1987
1988
1989
1990
1991 (r)

353
15^
413
67,6
29,6

75,4
653
60,9
573
-

83
93
163
40,4
35,6

51,4
43,4
163
253
43,9

41,2
59,2
81,3
46,4
42,0

Ondernemersinkomen,
x 1000guldenperondernemer
1987
1988
1989
1990
1991 (r)

44,0
233
533
80,9
45,0

98,9
85,7
84,6
90,0
-

343
32,9
413
71,1
58,6

83,6
69,2
46,7
643
733

50,6
68,2
92,8
63,2
52,7

•)Voorboomkwekerijengeldt: 1987=1987/88enz.

Volgensderamingen voor 1991 washettoenweer voorbijmetderelatief gunstige resultaten van de opengrondsgroentebedrijven. Door de in
paragraaf 3.2.3aangegeven oorzaken gingen de opbrengstprijzen van de
opdezebedrijven voortgebrachteprodukten (waaronderaardbeien)dooreengenomen met een kleine 10% omlaag. Doordat ook de fysieke opbrengsten iets lager uitkwamen, daalden de bedrijfsopbrengsten naar
schatting met 13%. Omdat de stijging van de meeste kostenposten voor
een deel werd opgevangen door lagere afleveringskosten en een lagere
rentevoet, bleef de toename van de kosten beperkt tot circa 2%.Hetgevolgvan één en ander waseen terugval in de verhouding van opbrengsten en kosten met 15 punten (tabel 4.14). Het gemiddelde nettobedrijfsresultaat isgeraamdop-67.500gulden perbedrijf. Degemiddelde
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arbeidsopbrengst is ruimschoots gehalveerd, terwijl het gemiddelde ondernemersinkomen volgens de raming met meer dan 40% is gedaald en
uitkwam op ongeveer 45.000gulden.
Dalendelijnrentabiliteitboomkwekerij
De voortdurende uitbreiding van het areaal boomkwekerij - tussen
1985en 1991met35%-en dedaarmee gepaard gaande snellegroei van de
produktie, leidde tot afbrokkelende prijzen (vergelijk tabel 3.10). In
1990/91gingen dezemet ongeveer 6%omlaag.Deopbrengsten per hectareop deboomkwekerijbedrijven daalden daardoor metbijna 4%.Doordat
de inzet van produktiemiddelen ongeveer gelijk bleef, terwijl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte toenam, gingen ook de kosten per hectare iets
omlaag. Deze daling van 2% was echter onvoldoende om de vermindering van de opbrengsten op te vangen. De verhouding van opbrengsten
en kosten liep dan ook met twee punten terug en het gemiddelde nettobedrijfsresultaat daalde van -9.300gulden in 1989/90 tot -16.700gulden in
1990/91. De zich vanaf 1987 aftekenende daling van de rentabiliteit in
deze sector zette zich daarmee voort (tabel 4.14).Ruim 60%van de boomkwekerijen behaalde een negatief bedrijfsresultaat. De resultaten in het
centrum Boskoop en omgeving waren dooreengenomen nogal wat beter
dan die in de rest van Nederland. Op de eerstgenoemde bedrijven bedroeg het gemiddelde (negatieve) netto-bedrijfsresultaat bijna -4.000 gulden, op de andere bedrijven - die qua aantal sbe gemiddeld ruim de helft
groter zijn dan die rond Boskoop - meer dan -31.000 gulden. De daling
van de gemiddelde arbeidsopbrengst bleef beperkt tot enkele duizenden
guldens. Doordat het saldo van berekende en betaalde rente bijna
10.000 gulden groter was dan in 1989/90, ging het gemiddelde ondernemersinkomen omhoog van 84.600 gulden tot 90.000 gulden. Ongeveer
20% van de boomkwekers verdiende minder dan een derde van dit bedragen7%kwam op meer dan het dubbele.
Voor de boomkwekerijbedrijven worden geen ramingen opgesteld
voor het onlangs afgesloten boekjaar. Gelet op de daling van de opbrengstprijzen in 1991 enerzijds (vergelijk tabel 3.10), en een - naar verwachting beperkte -kostenstijging anderzijds, isniet aannemelijk dat zich
in hetboekjaar 1991/92 een herstel van deresultaten heeft voorgedaan.
Wisselenderesultatenfruitteeltbedrijven
In de tweede helft van dejaren tachtigbehaalden deNederlandse fruittelers dooreengenomen slechts magere resultaten: gemiddeld bleven de
opbrengsten ongeveer 20%achter bij de door LEI-DLOberekende kosten.
In 1990en 1991washetbeeld aanmerkelijk gunstiger. Door dewat kleine172

re Europese oogst lagen de fruitprijzen in 1990 gemiddeld ruim 15%hoger dan in 1989en gingen de opbrengsten per hectare met eenzelfde percentage omhoog. Vooral door een verhoging van de rentetarieven en de
loonkosten per uur namen de kosten per hectare eveneens vrij sterk toe,
namelijk met 6à 7%.Het resultaat was dat het netto-bedrijfsresultaat verbeterde van -59.400 tot -33.000 gulden per bedrijf. De kosten werden in
1990voor 92%gedekt door deopbrengsten, tegen84%in 1989(tabel4.14).
Ongeveer een kwart van de fruitteeltbedrijven behaalde in 1990een positief bedrijfsresultaat. De grotere bedrijven bereikten - zoals gebruikelijk een beter resultaat dan de kleinere: op de bedrijven boven 300 sbe werd
97% van de kosten gedekt door de opbrengsten, op debedrijven beneden
200 sbe slechts 84%.Parallel aan de verbetering van de opbrengsten-kostenverhouding gingen de arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen
eveneens omhoog. Het gemiddelde ondernemersinkomen steeg van ruim
41.000 gulden in 1989 tot ruim 71.000gulden in 1990.Ongeveer 30% van
de fruittelers verdiende minder dan 30.000gulden en zo'n 20%kwam boven 120.000gulden.
Als gevolg van vorstschade viel de Europese appeloogst in 1991 veel
kleiner uit dan in 1990 en gingen de prijzen sterk omhoog (vergelijk tabel 3.9).Ondanks de hoge prijzen isvoor de totale opbrengsten per bedrijf
tocheen dalingmeteenprocent of vijf geraamd. Voornamelijk door lagere
plukkosten gingen de kosten evenwel ook met een paar procent omlaag.
De verhouding van opbrengsten en kosten verslechterde per saldo met
enkele punten (tabel 4.14) en voor het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat
is een teruggang tot bijna -45.000 gulden geraamd. De gemiddelde arbeidsopbrengst is met ongeveer 5.000gulden verminderd en het gemiddelde ondernemersinkomen isgedaald totbeneden 60.000gulden. Gezien
de sterk uiteenlopende mate van vorstschade mag aangenomen worden
dat deonderlinge verschillen in inkomens tussen defruittelers in 1991zijn
toegenomen tenopzichte van1990.
Beperktherstelresultatenbloembollenbedrijven
Van 1986 tot en met 1989zijn de resultaten van de bloembollenbedrijven vrij sterk gedaald: de opbrengsten-kostenverhouding liep terug van
99%tot 88%.In 1990deed zichechter eenbescheiden herstel voor. Alsgevolg van hogere fysieke opbrengsten (vergelijk tabel 3.10) namen de opbrengsten per hectare toe met ongeveer 13%,terwijl de stijging van de
kostenbeperkt bleef tot 10%.Vooral dekosten van renteenmaterialen namen sterk toe. Het laatste kan voor een deel samenhangen met stijgende
milieukosten. Het netto-resultaat verbeterde door één en ander van bijna
-79.000gulden per bedrijf in 1989totbijna -68.000gulden in hetjaar daarop.Slechts 17%van debloembollenbedrijven behaalde in 1990een positief
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resultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst verbeterde van een schamele
16.000 gulden per ondernemer tot circa 25.000 gulden. Het gemiddelde
ondernemersinkomen gingmetongeveer 18.000gulden omhoogen kwam
uitopbijna 65.000gulden per ondernemer (tabel4.14).Eenderde deel van
debloembollentelers moestgenoegen nemen met minder dan dehelft van
ditinkomen,maarbijna 20%verdiende meer dan 120.000gulden.
De ramingen voor 1991wijzen op een verder herstel van de resultaten
van debloembollenbedrijven. Vooral de ruim 6%hogere prijzen (vergelijk
tabel 3.10) waren hierop van invloed. De verbetering in de prijsvorming
hangt wellicht voor een deel samen met de ontwikkeling van het areaal,
dat tussen 1985 en 1989 met ruim 10% toenam, maar sindsdien min of
meer stabiel blijft. Voor de geldelijke opbrengsten per hectare is een stijgingmetongeveer 7%geraamd, terwijl de toename van dekosten beperkt
blijft tot 3%.Alleen de kosten van materialen enloonwerk vertoonden een
vrij sterke stijging (+9%), terwijl de arbeidskosten slechts met 4% toenamen en de rentekosten zelfs met 9% daalden. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat verbeterde hierdoor van -68.000 gulden tot ongeveer
-45.000gulden. Deopbrengsten bleven daarmee nog zo'n 6%achter bij de
kosten. Arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen gingen eveneens omhoog. Het gemiddelde ondernemersinkomen is geraamd op 74.000 gulden; dat was hoger dan in de drie voorgaande jaren,maar lager dan in de
jarendaarvoor (tabel4.14).
Champignonbedrijvenbergafwaarts
Ook in de champignonteelt gaat de snelle groei van de produktie de
laatste twee jaar gepaard met dalende opbrengstprijzen (vergelijk tabel 3.9). In 1990 waren de opbrengsten, ondanks de verdere stijging van
het aantal kilogrammen per vierkante meter teeltoppervlakte,bijna 2%lager dan in het jaar daarvoor. De kosten gaven een stijging van 7 à 8% te
zien.Onder meer de arbeids-ende rentekosten droegen daaraan bij,maar
ook de kosten van materialen gingen aanzienlijk omhoog. Voor een deel
hing dat samen met de verdere omschakeling op doorgroeide compost
- de kosten daarvan stegen met meer dan 10%- die hogere opbrengsten
oplevert. Opbrengstendaling en kostenstijging samen hadden een achteruit- gang van de opbrengsten-kostenverhouding tot gevolg van 101%in
1989 tot 93%in 1990 (tabel 4.14). In 1989 was het gemiddelde bedrijfsresultaat voor het eerst sinds 1984 positief geweest (bijna 7.000 gulden)
maar in 1990 was het meer dan 41.000 gulden negatief. Minder dan 20%
van debedrijven behaaldeeen positief resultaat. Door de aangegeven ontwikkelingen daalde de gemiddelde arbeidsopbrengst met ruim 40%.Onder andere dankzijhethogeresaldovanberekende enbetaalde rentebleef
de daling van het ondernemersinkomen, dat gemiddeld uitkwam op ruim
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63.000 gulden, beperkt tot ruim 30%.Ongeveer 15%van de champignontelersbehaalde een ondernemersinkomen van meer dan tweemaal het gemiddelde,maar circa40%moesthetdoen metminder dan de helft.
Volgens de ramingen voor 1991heeft de neerwaartse tendens in de resultaten van de champignonbedrijven zich toen voortgezet (tabel 4.14).
Opnieuw deed zich een prijsdaling voor, maar door de sterke toename
van de produktie per vierkante meter gingen de opbrengsten toch nog
(1à 2%) omhoog. De kosten namen met ongeveer 4% toe. Met uitzondering van de rente - die in 1991omlaag ging -lagen daaraan in grote lijnen
dezelfde factoren ten grondslag als in 1990.Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat de verhouding van opbrengsten en kosten enigszins
achteruitging en dat het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat uitkwam op
bijna -45.000gulden. Dearbeidsopbrengst isgeraamd opgemiddeld ongeveer 42.000gulden per ondernemer en het ondernemersinkomen op bijna
53.000gulden.Datlaatstewaszo'n 10.000gulden minder dan in1990.
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5. INKOMEN,FINANCIERING EN
VERMOGENSPOSITIE

5.1 Inleiding
In aansluiting op dein het vorigehoofdstuk besproken rentabiliteit van
de landbouw- en de tuinbouwbedrijven, wordt in dit hoofdstuk de ontwikkeling en de besteding van de gezinsinkomens behandeld. Daarnaast
wordt ingegaan op de herkomst enaanwending van de financieringsmiddelen. Bijdat laatste wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de omvang en de samenstelling van de investeringen. Tenslotte komt de
vermogenspositie van deagrarischebedrijven aan de orde.
De informatie in dit hoofdstuk is evenals die in het vorige hoofdstuk
gebaseerd op een steekproef van de bedrijven met een omvang van tenminste 20nge. De steekproeven van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven uit vorigejaren hadden een ondergrens van 79sbe (ongeveer 23nge),
waardoor er vanaf 1990/91 meer kleinere bedrijven worden vertegenwoordigd. Een ander verschil met voorgaande jaren is dat de inkomens
van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven niet meer worden uitgedrukt
per bedrijf, maar per ondernemer. Voor een klein deel van de bedrijven
uit desteekproef isgeen volledige financieringsboekhouding beschikbaar.
Dit heeft tot gevolg dat de informatie in dit hoofdstuk betrekking heeft op
in totaal 62.800 landbouwbedrijven, terwijl het totale aantal akkerbouwen veehouderijbedrijven met tenminste 20 nge volgens de Landbouwtellingin 1990ongeveer 65.300bedroeg.
Bijde glastuinbouw gaat het in dit hoofdstuk om een aantal van ongeveer 8900gerepresenteerde bedrijven met een omvang van eveneens tenminste 20 nge. Voor de niet op glasteelten gespecialiseerde tuinbouwbedrijven kan geen geaggregeerd beeld van de inkomens- en vermogenssituatie worden gegeven, zodat moet worden volstaan met een aantal financiëlegegevens op bedrijfsniveau (paragraaf 5.3).Integenstelling tot de
landbouwbedrijven is er bij de tuinbouwbedrijven geen verschil in de
steekproeven voor het rentabiliteitsonderzoek en het financieringsonderzoek. Erkunnen echter wel kleine verschillen ontstaan alsgevolg van een
uiteenlopende weging.
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5.2 Inkomensenfinanciële positievanlandbouwbedrijven 1)
5.2.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf (zie hoofdstuk 4) is het inkomen dat de
ondernemer en zijn meewerkende gezinsleden gezamenlijk op het landbouwbedrijf behalen. Samen met het door de ondernemer en zijn partner
buiten het bedrijf behaalde inkomen vormt dit bedrag het totale gezinsinkomen.
In 1990/91 is het gezinsinkomen uit bedrijf op de landbouwbedrijven
met ruim een kwart gedaald tot gemiddeld 84.000gulden per bedrijf. Omdat op deze bedrijven in dat jaar gemiddeld 1,18 ondernemers aanwezig
waren, betekent dit een bedrag van 71.000 gulden per ondernemer (tabel
5.1). Bijde beoordeling van deze cijfers moet er rekening mee worden gehouden dat in 1989/90indoorsnee hogeinkomens werden behaald.
Debijdrage van de (berekende) arbeid van de partner van de ondernemer aan het gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg in 1990/91 ruim
10.000gulden,oftewel 12%.Dit isietsmeer dan debijdrage die de overige
gezinsleden met de door hen verrichte arbeid leverden (11%). De agrarische ondernemers zelf zorgden dus voor ongeveer driekwart van het gezinsinkomen door hetbeschikbaar stellen van eigen vermogen en de inzet
vaneigen arbeid.
De agrariërs hebben naast een inkomen uit het bedrijf ook inkomsten
uit andere bronnen. Daarbij rekent LEI-DLO uitsluitend de neveninkomsten van deondernemer en diens partner mee;eventuele neveninkomsten
van kinderen blijven dus buiten beschouwing. De opgaande lijn in de neveninkomsten van de voorafgaande boekjaren heeft zich in 1990/91
voortgezet. Het inkomen van buiten bedrijf bedroeg gemiddeld
18.500 gulden per ondernemer (tabel 5.1). Dat was 21% meer dan in
1989/90 en het kwam overeen met bijna 20% van het totale gezinsinkomen. In totaal werd door de agrarische ondernemers en hun partners bijna 1,4 miljard gulden buiten delandbouw verdiend.
Vooral deopbrengsten uitbezittingen buiten hetbedrijf zijn in 1990/91
gestegen (+30%).Alsgevolg van degoedebedrijfsresultaten inhet voorafgaandejaar isermeer geld belegd buiten hetbedrijf enbovendien was het
rentepeil vrijhoog.Op allebedrijfstypen namen deinkomsten uit vermo-

1) Voor uitvoeriger gegevens kan verwezen worden naar de jaarlijks verschijnende
Periodieke Rapportages: "De financiële positie van de landbouw" (PR 12) en
"Bedrijfsuitkomsten enfinanciëlepositie"(PR13).
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Tabel5.1 Gezinsinkomen,bestedingenenbesparingenoplandbouwbedrijven*),
x1000guldenperondernemer

Gezinsinkomenuitbedrijf
Inkomenvanbuitenbedrijf:
- via(sociale)uitkeringen
- uitarbeid
- uitvermogen
- overige

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92
(r)

71,0

96,2

71,3

65,7

5,7
3,6
4,4
0,4

62
3J
53
05

6,7
45
6$
0,4

6,6
4,1
6J5
0,4

14,1

15,3

18,5

17,6

85,1

111,5

89,8

83,3

14,0
3,3

12,7
2,8

18,3
2,2

19,6
1,7

Besteedbaar inkomen voor gezin
enbedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen

74,4
46,0

101,6
48,4

73,7
49,4

65,4
48,6

Besparingen (b)
Spaarquote (bin % vana)

28,4
38

53,2
52

24,3
33

16,8
26

totaal
Totaalgezinsinkomen
Af: persoonlijkebelastingen en
premiesvolksverzekeringen
Bij: ontvangen WIR-premies

*) Ondergrens in 1988/89en1989/90 79sbe,ondergrens in 1990/91 en1991/92 20nge;decijfers
voorhetgezinsinkomen uit bedrijfwijkenietsafvandieuit tabel 4.7alsgevolgvaneen kleinere
steekproef.

gen toe,maar relatief hetsterkst opdeakkerbouwbedrijven. Het inkomen
uit arbeid buiten het bedrijf nam eveneens vrij sterk toe. Een deel van
deze stijging kwam voor rekening van eigen arbeid aan nieuwbouw en
verbouw van stallen.
De stijging van het inkomen van buiten het bedrijf was onvoldoende
om de daling van het inkomen uit het bedrijf op te vangen en het totale
gezinsinkomen van de landbouwbedrijven is dan ook gedaald. De daling
met circa 20% leidde ertoe dat dit inkomen gemiddeld juist beneden de
90.000 gulden kwam (tabel 5.1). Dat was overigens hoger dan in 1988/89
en aanzienlijk meer dan in dejaren daarvoor.
Aanzienlijkeinkomensverschillen tussengroteenkleinebedrijven
Er bestaan grote onderlinge inkomensverschillen tussen de landbouwbedrijven. Op drie van de tien landbouwbedrijven werd in 1990/91 een
gezinsinkomen uit bedrijf behaald van meer dan 100.000gulden. Daaren278

tegen behaalde 20% van de bedrijven een inkomen van minder dan
25.000 gulden. Het aantal bedrijven met een negatief gezinsinkomen uit
bedrijf isgestegen van 2%in 1989/90naar7% in 1990/91.
Voor wat betreft het totale gezinsinkomen zijn er eveneens grote verschillen, die ook duidelijk zijn gerelateerd aan de bedrijfsomvang. In
1990/91 was het gemiddelde totale gezinsinkomen van de landbouwbedrijven metmeer dan 237sbeongeveer 2,3maalzogroot alsdatop de bedrijven tussen 70en 119sbe (tabel 5.2).Hetgezinsinkomen uitbedrijf van
de grootste bedrijven was dooreengenomen 3,5maal zo hoog als dat van
deze kleine bedrijven. De neveninkomsten hebben dus een "nivellerend"
effect. Er blijkt in het algemeen weinig verband te bestaan tussen de bedrijfsomvang endegrootte van de verschillende onderdelen van het inkomen buiten bedrijf. Alleen bij de inkomsten uit arbeid lijkt zo'n verband
wel aanwezig: deze zijn op de kleinste bedrijven ongeveer driemaal zo
hoog als op de grootste bedrijven. Op de kleinste bedrijven bedroeg het
aandeel van de neveninkomsten in het totale gezinsinkomen in 1990/91
circa44%,op degrootstebedrijven slechts14%.
Tabel5.2 Gezinsinkomen,bestedingen en besparingen op landbouwbedrijven naar bedrijfsomvangin1990/91,x 1000guldenperondernemer
Omvangsklasse(insbe)
Aantalvertegenw.bedrijven
Gem.aantalondernemers
Gezinsinkomen uit bedrijf
Inkomen vanbuiten bedrijf:
- via(sociale) uitkeringen
- uit arbeid
- uit vermogen
- overige
totaal
Totaalgezinsinkomen
Af: persoonlijkebelastingenen
premiesvolksverzekeringen
Bij: ontvangenWIR-premies
Besteedbaarinkomen voor gezin
enbedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen
Besparingen (b)
Spaarquote (bin % vana)

<119
9.800
1,04

119-157
12.000
1,02

28,2
6,4
M
6J
03

158-237
17.900
1,11

45,4
7,4
4J0
9,4
0,6

>237
23.100
1,37

66,4
7,4
5ß
62
05

98,2
6,2
2$
6J5
03

21,8

21,4

19,1

15,9

50,0

66,8

85,5

114,1

11,8
0,8

12,5
1,8

17,0
1,9

23,4
2,9

39,0
38,5

56,1
46,7

70,4
50,6

93,6
53,0

0,5
1

9,4
17

19,8
28

40,6
43
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Aanzienlijkmeerbelastingbetaald in 1990/91
Uit het totale gezinsinkomen moeten belastingen en premies voor
volksverzekeringen worden betaald. Gedurende het boekjaar 1990/91
werd per ondernemer gemiddeld 18.300gulden aan de fiscus afgedragen.
Dit was beduidend meer dan in de voorafgaande jaren (tabel 5.1). Gedurende de periode 1987/88 t/m 1989/90 werd gemiddeld een bedrag van
13.000 gulden per ondernemer aan belastingen en premies volksverzekeringen betaald. In het algemeen zijn de betaalde belastingen vrij sterk gerelateerd aan de inkomens in voorgaande jaren (figuur 5.1) en dat
verklaart dan ook desterkestijging in 1990/91.Het aandeel van de betaalde belastingen en premies in het totaal gezinsinkomen - de zogenaamde
belastingquote -bedroeg in 1990/91gemiddeld 20%.
Een deel van de te betalen belasting wordt verrekend met eerder verkregen rechten op WIR-premies. De landbouwbedrijven verrekenden in
1990/91 gemiddeld 2.500 gulden aan WIR-premies met de belastingdienst. Doordat de WIRisafgeschaft zal ditbedrag de komendejaren verder dalen.
x1000gld
perbedrijf
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Figuur5.1 Totaalgezinsinkomen, besteedbaar inkomen enbesparingen oplandbouwbedrijven, inguldensvan 1985
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Hoewel dekleinstebedrijven absoluutgezien hetminste belasting betalen, valt op dat hun belastingquote het hoogst is. Dat gold althans in
1990/91, toen deze quote voor de kleinste bedrijven 22%bedroeg en voor
de drie andere groepen varieerde van 17%tot 19%(tabel5.2).Eenmogelijke verklaring hiervoor is dat de agrariërs met een hoger inkomen meer
gebruik kunnen maken van, c.q.meer baat hebben bijallerlei aftrekposten
zoals de zelfstandigenaftrek. Daarnaast moet gedacht worden aan aftrekregelingen in de sfeer van afschrijvingen en investeringen. Het positieve
verband tussen deontvangen WIR-premieenbedrijfsomvang wijst ook in
die richting. In dit verband is onder meer van belang dat de fiscale afschrijvingen op aangekochte melkquota nogal wat hoger zijn dan de bedrijfseconomische afschrijvingen die LEI-DLOdaarvoor berekent. Andere
mogelijke verklaringen zijn dat de grotere bedrijven eerder een beroep
doen op fiscale mogelijkheden zoals de middeling van inkomens of verlagingvan voorlopige aanslagen opgrond van deactuele inkomenssituatie.
Besteedbaar inkomen en besparingen in 1990/91omlaag

Het besteedbaar inkomen voor het gezin en hetbedrijf wordt berekend
door het totale gezinsinkomen te verminderen met de belastingen en de
premies voor volksverzekeringen - verrekend met ontvangen WIR-premies - die in de loop van het boekjaar daadwerkelijk zijn betaald. In
1990/91 bedroeg het besteedbaar inkomen per ondernemer gemiddeld
73.700 gulden. Dit was ruim een kwart minder dan in het voorafgaande
jaar en ongeveer evenveel als in 1988/89 (tabel 5.1).Ondanks deze daling
zijn de gezinsbestedingen met 2% toegenomen tot gemiddeld 49.400 gulden per ondernemer. Per bedrijf waren er in 1990/91 gemiddeld 1,09 ondernemershuishoudens aanwezig, zodat de consumptieve bestedingen
per agrarisch huishouden uitkwamen op gemiddeld 54.000gulden. Doordat de kosten van levensonderhoud in 1990/91 met 2,7% stegen, zijn de
reële gezinsbestedingen echter iets afgenomen. In 1990/91 werd op 30%
van de landbouwbedrijven een besteedbaar inkomen van minder dan
50.000 gulden behaald. In 1989/90 en 1988/89 deed deze situatie zich
voor oprespectievelijk 15%en30%van de bedrijven.
De besparingen, die overblijven na aftrek van de gezinsbestedingen,
vormen voor de agrarische ondernemers een belangrijke bron voor de
vorming van eigen vermogen. In 1990/91 werd per ondernemer gemiddeld 24.300 gulden bespaard. Dit was ruim de helft minder dan in het
voorafgaande jaar, maar ongeveer evenveel als het gemiddelde over de
periode 1986/87-1989/90 (zie figuur 5.1). De daling van de besparingen
deed zich op alle bedrijfstypen voor. Debesparingen per ondernemer op
de landbouwbedrijven waren in 1990/91 beduidend lager dan de gezinsbestedingen endegemiddelde spaarquote kwam uit op33% (tabel 5.1).
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Zoals reeds viel af te leiden uit de informatie over het inkomen en de
betaalde belastingen, is er een duidelijk verband tussen de bedrijfsomvang en het niveau van het besteedbaar inkomen. Op de bedrijven boven
237sbe was dit ongeveer 2,4 maal zo hoog als op de bedrijven beneden
119sbe (tabel5.2).Bijdegezinsbestedingen iser ook wel een verband met
de bedrijfsomvang, maar zijn de verschillen toch aanmerkelijk kleiner.
Dankzij hetrelatief lageniveau van de gezinsbestedingen wisten de kleinstebedrijven ondanks het lage inkomen een klein bedrag -500gulden - te
besparen. Hierbij moet worden bedacht dat het bij deze bedrijven voor
een deel gaat om oudere bedrijfshoofden, met een zodanige gezinssamenstelling dat degezinsbestedingen wat lager kunnen zijn dan van gezinnen
met jonge of studerende kinderen. Een tweede kanttekening is dat ook
binnen de aangegeven omvangsklassen grote verschillen bestaan. Zo wist
13% van de kleinstebedrijven meer dan 25.000gulden tebesparen, terwijl
aan de andere kant 23% van de grootste bedrijven had te maken met negatievebesparingen.
Inkomen landbouwbedrijven in1991/92 verderomlaag
Na de daling in 1990/91 is het gezinsinkomen uit bedrijf van het gemiddelde landbouwbedrijf in 1991/92 verder omlaag gegaan. Met een
vermindering van ongeveer 8%kwam het uit op een kleine 66.000 gulden
per ondernemer (tabel5.1).Voor het inkomen van buiten hetbedrijf iseen
daling met ongeveer 1.000 gulden geraamd, zodat het totale gezinsinkomen zal zijn uitgekomen op ruim 83.000gulden. Op grond van het na-ijleffect van de betaalde belastingen moet rekening worden gehouden met
iets hogere betaalde belastingen en volksverzekeringspremies. Daardoor
bleef ereen besteedbaar inkomen over voor gezin en bedrijf van ongeveer
65.000gulden per ondernemer. Dat was ruim 10%minder dan in 1990/91.
Aangenomen wordt dat de gezinsbestedingen ongeveer gelijk zijn gebleven, zodat er een kleine 17.000 gulden per ondernemer aan besparingen
zalzijn overgebleven. Dat was ongeveer 7.000gulden minder dan een jaar
eerder. De gemiddelde spaarquote kwam uit op ongeveer 25%en dat is
hetlaagstepercentagesinds1987/88.
Besparingenmelkveebedrijven naardieptepunt
Tot dusver is de beschrijving van de ontwikkeling van de inkomens,
bestedingen en besparingen gericht geweest op het gemiddelde landbouwbedrijf. Hoewel in 1990/91 op allebedrijfstypen sprake was van een
inkomensteruggang, liep de mate van daling nogal uiteen. In 1991/92
deed zich op de meeste typen een verdere teruggang voor, maar voor de
intensieve-veehouderijbedrijven wassprake van een herstel (tabel 5.3).
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Tabel53 Inkomen,gezinsbestedingenenbesparingenopenkeletypenlandbouwbedrijven,
x1000guldenperondernemer
Bedrijfstype

Melkvee
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92 (r)
Gemengd rundvee
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92 (r)
Gemengdint.veen.
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92 (r)
Akkerbouw
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92 (r)

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

95
94
68
58

108
109
84
74

93
95
63
55

46
47
47
46

47
48
16
9

69
82
54
47

83
94
72
64

74
84
58
49

44
46
45
45

30
38
13
4

36
114
90
100

52
131
111
120

47
127
99
103

46
53
54
55

1
74
45
48

47
82
66
47

63
99
88
67

58
90
79
52

47
46
51
49

11
44
28
3

Deondernemers op de melkveebedrijven behaalden in 1990/91 gemiddeld een totaal gezinsinkomen van 84.000 gulden. Dat was bijna een
kwart lager dan inhettopjaar 1989/90eneveneensminder dan inde twee
daaraan voorafgaande jaren. Toch kwam in 1990/91 nog op ruim op40%
van deze bedrijven het inkomen boven 100.000 gulden. Een kwart moest
het echter doen met een totaal gezinsinkomen van minder dan 50.000gulden. Alsgevolg van de hoge inkomens in voorafgaande jaren moest meer
aan de fiscus worden afgedragen. Het gemiddelde bedrag van bijna
24.000gulden per ondernemer aan belastingen en premies was anderhalf
maalzohoogalsin 1989/90.Debelastingquote kwam uit op28%.
De gezinsbestedingen handhaafden zich rond de 47.000gulden per bedrijf. Dit alles resulteerde in een forse teruggang van de besparingen, die
uitkwamen op gemiddeld 16.000gulden per ondernemer. Dit was slechts
een derde van het hoge peil van 1989/90 en ongeveer evenveel als in
1986/87. Op de grotere melkveebedrijven (vanaf 158sbe) daalden de besparingen met twee derde tot 21.000 gulden per ondernemer. Op de kleinere bedrijven (met minder dan 158sbe) werd in 1990/91 dooreengenomen nauwelijks gespaard en op ruim 50% van deze bedrijven werd zelfs
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ontspaard. Uitnader onderzoek naar de continuïteitsperspectieven van de
melkveebedrijven op middellange termijn kwam naar voren dat ruim
twee derde van deze bedrijven goede mogelijkheden heeft. Ongeveer een
zesde kan als matig gekwalificeerd worden, dat wil zeggen dat men op
middellange termijn de noodzakelijke vervangingsinvesteringen niet volledig kan financieren. De overige melkveebedrijven hebben slechte continuïteitsperspectieven. In deze laatste groep bevinden zich relatief veel
kleinere bedrijven. Bij de betreffende berekeningen is geen rekening gehouden met de noodzaak tot extra investeringen op grond van milieumaatregelen. De kans is dus aanwezig dat het percentage melkveebedrijven metgunstige perspectieven inwerkelijkheid lagerzal zijn.
In 1991/92 zijn de melkveebedrijven er verder op achteruitgegaan. Er
resteerde per ondernemer een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf van
58.000 gulden. Het besteedbaar inkomen is volgens de raming gedaald
met 13% tot gemiddeld 55.000gulden per ondernemer (tabel 5.3). Bijmin
of meer gelijkblijvende gezinsbestedingen resulteert dit opnieuw in een
halvering van de besparingen. De ondernemers op de grotere bedrijven
hebben naar schatting gemiddeld 13.000 gulden kunnen besparen, maar
die op de kleinere bedrijven ontspaarden dooreengenomen een klein bedrag. Indejaren tachtig heeft dat laatstezichniet voorgedaan.
Inkomensgemengdebedrijven metrundveeforsomlaag
De ondernemers op de gemengde bedrijven met overwegend rundveebedrijven die qua structuur en inkomensontwikkeling veel op de melkveebedrijven lijken - behaalden in 1990/91 gemiddeld een inkomen uit
bedrijf van 54.000 gulden. Dat was een derde minder dan in 1989/90.
Doordat het inkomen van buiten het bedrijf fors steeg, werd nog een totaal inkomen bereikt van gemiddeld 72.000gulden per ondernemer
(-23%).Vooral de neveninkomsten uit arbeid en deuitkeringen van (sociale) verzekeringen gingen omhoog. Aan besparingen bleef een bedrag van
gemiddeld 13.000gulden per ondernemer over. Dat was overigens slechts
een derde van het bespaarde bedrag in 1989/90 (tabel 5.3). Op de helft
van deze bedrijven werd in 1990/91 ontspaard, terwijl dit in het voorafgaandejaarmaar op eenkwart van debedrijven hetgeval was.
Voor 1991/92 is voor de ondernemers op de gemengde bedrijven met
overwegend rundvee een gezinsinkomen uit bedrijf geraamd van
47.000 gulden. Dit was een daling van 13% ten opzichte van 1990/91.
Door de hogere belastingen liep het besteedbaar inkomen iets sterker terug. Bijgelijkblijvende gezinsbestedingen leidde dit tot een gemiddeld bespaard bedrag van 4.000gulden. Deondernemers op de grotere bedrijven
bespaarden meer dan dit bedrag, maar die op de kleinere bedrijven ontspaarden gemiddeld naar schattingzo'n 8.000gulden.
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Driejaargoedeinkomensinintensieveveehouderij
Degemengde bedrijven metintensieve veehouderij hadden in 1990/91,
na het uitstekendejaar 1989/90,temaken met een beperkte terugval in de
inkomens. Het gezinsinkomen uitbedrijf daalde met 24.000gulden totgemiddeld 90.000 gulden per ondernemer. De ondernemers op de grotere
bedrijven (vanaf 158sbe)behaalden gemiddeld een gezinsinkomen uitbedrijf van ruim 110.000 gulden. De neveninkomsten waren op de grotere
bedrijven nogal wat lager dan op de kleinere bedrijven. Hoewel de afdrachten aan de fiscus op de bedrijven van dit type verdrievoudigden,
maakten zeslechts 11% van het totalegezinsinkomen uit.Het gemiddelde
besteedbaar inkomen was weliswaar ruim 20% lager dan in 1989/90,
maar kwam toch nog op bijna 100.000gulden per ondernemer (tabel 5.3).
Van dit inkomen kon ruim 45% worden bespaard. Dat was de hoogste
spaarquote van alleonderscheiden typen landbouwbedrijven.
In1991/92 zijn de inkomens endebesparingen op degemengde bedrijven met intensieve veehouderij weer iets toegenomen. Er werd een gezinsinkomen uitbedrijf geraamd van 100.000gulden per ondernemer, wat
een stijging van 11% was ten opzichte van het voorafgaande jaar. Voor de
betaalde belastingen en premies is een bedrag van 17.000 gulden geraamd. Dat was bijna anderhalf maal zoveel als in 1990/91. Bijnaar verwachting constante gezinsbestedingen blijft er een besparing over van
48.000 gulden per ondernemer. Vooral de ondernemers op de grotere bedrijven, dieeen gemiddelde besparing van 80.000gulden per ondernemer
behaalden, krijgen meer financiële armslag voor het bedrijf. Realisatie van
het voor 1991/92 geraamde besparingsbedrag zou betekenen dat er gemiddeld in de afgelopen driejaar ongeveer 56.000gulden per ondernemer
(een kleine 65.000gulden per bedrijf) isbespaard. Dat was heel wat beter
dan in de drie daaraan voorafgaande jaren toen het gemiddelde intensieve-veehouderijbedrijf geen positieve besparingen had. De gunstige gang
van zaken van de laatste jaren geeft deze bedrijven de nodige financiële
ruimte om allerlei milieumaatregelen te treffen. Daarbij moet worden bedacht dat in deze sector met zijn smalle marges - het gezinsinkomen uit
bedrijf bedroeg de afgelopen driejaar ongeveer 20%van de opbrengsten hettijsnel endrastisch kan keren.
Dalendeinkomensvoorakkerbouwers
Op deakkerbouwbedrijven werd in 1990/91eengezinsinkomen uitbedrijf behaald van gemiddeld 66.000 gulden per ondernemer. Dat was ongeveer een vijfde minder dan in het jaar daarvoor (tabel 5.3). De
neveninkomsten stegen echter nogal. Zowel op de grotere als op de kleinere bedrijven waren vooral de inkomsten uit beleggingen buiten het be185

drijf en de uitkeringen van (sociale) verzekeringen dooreengenomen hoger dan in het voorafgaande jaar.Mede daardoor behaalden de akkerbouwersin 1990/91eentotaalgezinsinkomen dat slechts 11% lager lag dan in
1989/90. Doordat de betaalde belastingen en premies beperkt bleven tot
11.000 gulden per ondernemer en er gemiddeld 1.600 gulden aan WIRpremies van de fiscus werd ontvangen, daalde het besteedbaar inkomen
met eenzelfde percentage tot gemiddeld 79.000 gulden per ondernemer.
Dit houdt in dat de akkerbouwers in 1990/91, in tegenstelling met de
daaraan voorafgaande jaren, in doorsnee een hoger besteedbaar inkomen
hadden dan de melkveehouders. Mede door een stijging van de gezinsbestedingen zijn de besparingen met ruim een derde omlaag gegaan waardoor ze uitkwamen op 28.000 gulden per ondernemer. De akkerbouwers
op de kleinere bedrijven konden slechts 7.000 gulden opzij leggen voor
hetbedrijf. Gedurende delaatstevijfjaar (1986/87-1990/91) isop dezebedrijven jaarlijks gemiddeld slechts 700gulden per bedrijf bespaard. Op de
grotere bedrijven kon gedurende deze periode een bedrag van jaarlijks
22.000gulden perbedrijf worden bespaard.
Uit onderzoek naar de continuïteitsperspectieven van akkerbouwbedrijven op middellange termijn, waarbij rekening gehouden is met de
noodzakelijke achterstands- en uitbreidingsinvesteringen, kwam naar voren dat 50à 60%van deze bedrijven goede continuïteitsperspectieven bezit. Ongeveer 20% van de bedrijven kan uit dit oogpunt als matig bestempeld worden. Ditzijn bedrijven die op korte termijn nog wel aan hun
financieringsverplichtingen kunnen voldoen, maar op middellange termijn te weinig ruimte hebben om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te financieren. De resterende bedrijven (20 à 30%) behalen te weinig inkomsten uit hetbedrijf om aan debestaande rente-en aflossingsverplichtingen tevoldoen. Het continuïteitsperspectief voor dezebedrijven is
dan ook slecht.
De inkomensontwikkeling in de akkerbouw in 1991/92 heeft de perspectieven er nietbeter op gemaakt. Voor het gezinsinkomen uit bedrijf is
een vermindering met ongeveer een derde geraamd, zodat het uitkwam
op 47.000 gulden per ondernemer. Bijongeveer gelijk blijvende neveninkomsten en aanzienlijke hogere belastingen, resulteerde dit in een besteedbaar inkomen van 52.000gulden per ondernemer. Dat was ruim een
derde lager dan in 1990/91en nauwelijks voldoende voor de gezinsbestedingen. Debesparingen waren dan ook zeer gering;op de kleinere akkerbouwbedrijven werd naar schattingzelfs 8.000gulden ontspaard.
5.2.2 Financieringsmiddelen en investeringen
Agrarische ondernemers zijn voor de financiering van hun investeringen voor een groot deel aangewezen op eigen financieringsmiddelen. De
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eigen middelen komen voort uit het produktieproces (de besparingen en
de afschrijvingen) en uit vermogensoverdrachten (voornamelijk schenkingen en erfenissen). De investeringen worden verder gefinancierd met
nieuwaangetrokken vreemd vermogen.
Het totaal aan investeringen op een landbouwbedrijf bestaat uit de investeringen in duurzame productiemiddelen, de mutaties in de overige
produktiemiddelen en debeleggingen en investeringen buiten het bedrijf.
Deeerstetweeposten vormen samen debruto-bedrijfsinvesteringen. Voor
de vaststelling van het investeringsbedrag wordt de boekwaarde van de
verkochte produktiemiddelen - dus niet de werkelijk ontvangen opbrengst -in mindering gebracht op de waarde van de aankopen. Op deze
wijze wordt een zozuiver mogelijke weergave verkregen van de waardeontwikkeling van hetproduktie-apparaat vaneen landbouwbedrijf.
Landbouwbedrijven lenen veelmeergeld
De stijging van het totale bedrag aan financieringsmiddelen van landbouwbedrijven, die zich in 1988/89 en 1989/90 voordeed, heeft zich als
gevolg van de daling van de inkomens in 1990/91 niet voortgezet. In het
laatstejaar hadden de landbouwbedrijven in totaal bijna 7miljard gulden
ter beschikking. Dat was ruim 1miljard gulden minder dan in het voorafgaande jaar en ongeveer evenveel als in 1987/88 (tabel 5.4). Bijna twee
derde van debeschikbare middelen betrof eigen middelen,die voornamelijk bestaan uit afschrijvingen en besparingen. Deze twee posten bedroegen samen 4,4 miljard gulden, een daling van ruim 30%ten opzichte van
1989/90. Parallel met de stijging van de boekwaarde van de duurzame
produktiemiddelen neemt het bedrag aan afschrijvingen voortdurend toe
(figuur 5.2). De omvang van de besparingen is grotendeels afhankelijk
van hetbehaalde inkomen.
Het bedrag aan overige eigen middelen werd in 1990/91 sterker negatief doordat meer werd uitgegeven aan premies voor lijfrente- en levensverzekeringen. Het ging hierbij om een bedrag van ruim 260 miljoen
gulden, 17% meer dan in 1989/90. Deze uitgaven worden negatief geboekt op de post overige eigen middelen. De verkregen erfenissen en
schenkingen, dievanjaaropjaar vrijsterkschommelen, stegen in 1990/91
vrij sterk.
Naast de beschikbaar gekomen eigen middelen sluit een deel van de
bedrijven nieuwe leningen af om daarmede grote, noodzakelijk geachte
investeringen tefinancieren. Er werd in 1990/91 in totaal voor 2,4 miljard
gulden aan nieuwe langlopende leningen afgesloten. Dat was 200 à
300 miljoen gulden meer dan in de twee voorgaande jaren. De ruimschootse halvering van de besparingen zal hierop van invloed zijn geweest. Daarnaast werd in 1990/91 per saldo voor 60miljoen gulden aan
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Tabel5.4 Financieringsoverzichtvanlandbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overigeeigen middelen

2270
470
240
-150

2250
2040
280
-20

2440
3910
220
-70

2580
1800
300
-180

Totaaleigenmiddelen (a)

2830

4550

6500

4500

- nieuwelanglopende leningen
- mutatieoverigevreemde middelen

1630
50

2180
50

2100
-590

2400
60

Totaalvreemde middelen (b)

1680

2230

1510

2460

Totaalbeschikbare middelen (a+b)

4510

6780

8010

6960

AANWENDING
- aflossing langlopende leningen
- invest,induurz. prod.midd.
- mutatieinoverige prod.midd.
- invest./belegg.buiten bedrijf
- mutatiein liquiditeiten

1480
2610
370
330
-280

1690
3780
620
230
460

1580
4030
720
300
1380

1540
3930
560
470
460

Totaalbestede middelen

4510

6780

8010

6960

"overige vreemde middelen" - onder andere kredieten van banken - aangetrokken, terwijl in 1989/90 op deze vorm van vreemd vermogen fors
kon worden afgelost (tabel 5.4). In totaal hebben de landbouwbedrijven
gezamenlijk een bedrag van bijna 2,5 miljard gulden aan nieuw vreemd
vermogen opgenomen; dat was 65% meer dan in 1989/90. De toename
had betrekking op alle vier onderscheiden bedrijfstypen, maar vooral de
intensieve-veehouderijbedrijven en de melkveebedrijven trokken veel
vreemdemiddelen aan.
Het overgrote deel van de beschikbare middelen wordt aangewend
voor investeringen. In 1990/91 ging het daarbij om een totaalbedrag van
bijna 5miljard gulden, hetgeen nauwelijks minder was dat in het topjaar
1989/90 (figuur 5.2). Ongeveer 90% van de investeringen vindt plaats in
het bedrijf en dan vooral in duurzame produktiemiddelen. Op deze bedrijfsinvesteringen wordt verderop nader ingegaan. De investeringen en
beleggingen buiten hetbedrijf zijn in 1990/91met meer dan 50%gestegen
enkwamen op 470miljoen gulden. Deze toename kwam vooral voor rekening van de gemengde bedrijven met intensieve veehouderij, die, zoals
aangegeven, de laatste jaren goed bij kas zitten en gemiddeld ruim
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Figuur5.2 Investeringenenaßchrijvingenvan landbouwbedrijven
12.000 gulden buiten het bedrijf investeerden. De overige beschikbare
middelen op landbouwbedrijven werden aangewend voor aflossingen op
langlopende leningen en voorhetversterken van hetliquiditeitensaldo.Er
werd in 1990/91 ongeveer evenveel afgelost op langlopende leningen als
in hetvoorafgaande jaar.Het totalebedrag aan aflossingen isvrij constant
en schommelt rond de 1,5 miljard gulden per jaar. Doordat er in 1990/91
meer vreemd vermogen isopgenomen dan er werd afgelost, steeg het totalebedrag aan vreemd vermogen op de door het LEI-boekhoudnet vertegenwoordigde landbouwbedrijven met bijna één miljard gulden. In de
afgelopen vier jaar nam het vreemd vermogen op de landbouwbedrijven
gemiddeld met ruim 0,4 miljard gulden per jaar toe. Dat lijkt vrij veel,
maar het komt overeen metslechtseenprocentof tweevan het aanwezige
vreemd vermogen.
Nadat debeschikbare middelen zijn aangewend voor aflossingen en investeringen, komt de restbij het zogenaamde liquiditeitensaldo. Dat is de
toename van de liquiditeiten (saldi op lopende rekeningen etc), gesaldeerd met de verandering van het kortlopend vreemd vermogen. Het li289

quiditeitensaldo van de gezamenlijke landbouwbedrijven is de afgelopen
jaren verbeterd en nam in 1990/91 opnieuw met 460 miljoen gulden toe.
Gemiddeld per bedrijf komt dit neer op ruim 7.000 gulden. Op ruim de
helft van de landbouwbedrijven is het liquiditeitensaldo toegenomen. De
verbetering was het sterkst op de akkerbouwbedrijven, diehun liquiditeitensaldo gemiddeld met 21.000 gulden wisten te vergroten. Dat kwam
vooral doordat een aantal kleinere akkerbouwbedrijven een deel van hun
grond afstootten.
Investeringen landbouwbedrijven blijvenhoog
De landbouwbedrijven investeerden in 1990/91 voor 3,9 miljard gulden in duurzame produktiemiddelen (tabel5.5).Datwaseenpaar procent
minder dan in 1989/90. Vooral de investeringen in grond, die in 1989/90
ook reeds waren verminderd, zijn in 1990/91 tamelijk sterk gedaald
(-15%). Per bedrijf werd gemiddeld 14.500 gulden in grond geïnvesteerd.
In totaal kochten de landbouwbedrijven uit het LEI-boekhoudnet in
1990/91 ruim 34.000 hectare grond tegen een gemiddelde prijs van
37.000gulden.
Behalve in grond werd in 1990/91 ook nogal wat minder geïnvesteerd
in de veestapel. De inkrimping van de varkensstapel heeft daarbij een rol
gespeeld. De overige investeringscategorieën gaven een meer of minder
sterke groei te zien. De investeringen in gebouwen (inclusief de pachtersinvesteringen) namen met bijna 20% toe tot 1,5 miljard gulden. Dat was
hethoogstebedragsindsdeWIR-haussevan 1979/80.
Tabel5.5 Bedrijfsinvesteringenoplandbouwbedrijveninmiljoenenguldens
Investeringscategorie
Grond
Bedrijfsgebouwen
Pachtersinvesteringen
Machines,werkt.,install.
Veestapel
Totaleinvesteringeninduurzame produktiemiddelen
Mutatieinoverigeproduktiemiddelen
Totalebruto-bedrijfsinvesteringen
Idem,inguldensperbedrijf
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1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1180
1350
90
1150
-330

810
780
80
1070
-130

1160
1370
70
1000
180

1080
1220
70
1220
440

910
1410
130
1290
190

3440

2610

3780

4030

3930

610

370

620

720

560

4050

2980

4400

4750

4490

60.900

46.300

70.600

76.400

71.600

Investeringen inmelkquotastabiel
De investeringen in de zogenaamde overige produktiemiddelen daalden in 1990/91metruim 20%tot560miljoen gulden.Hetgaathierbij voor
95% om de aankoop van melkquota en de melkveebedrijven nemen dan
ook het overgrote deel (70%) van deze investeringen voor hun rekening.
In 1990/91 is door de in de LEI-steekproef gerepresenteerde bedrijven
voor 530miljoen gulden inmelkquotum geïnvesteerd. Dat was40 miljoen
gulden minder dan in het voorafgaande jaar. Deze vermindering werd
voornamelijk veroorzaakt doordat er ongeveer 10miljoen kilogram minder melkquotum isaangekocht.In totaalhebben de door het boekhoudnet
vertegenwoordigde bedrijven in 1990/91 bijna 130 miljoen kilogram
melkquotum aangekocht. Degemiddelde betaalde prijs per kilogram was
met ruim vier gulden per kilogram vrijwel gelijk aan die in 1989/90. Het
overgrote deel - bijna 110miljoen kilogram - van de aankoop van melkquotum vond plaats door de melkveebedrijven van meer dan 157 sbe.
Zo'n 10% van dezebedrijven investeerde in melkquota.
Groteverschillen in investeringsniveau
De gemiddelde bruto-bedrijfsinvesteringen per bedrijf kwamen in
1990/91 uit op 71.600 gulden. Dat was ruim 6% minder dan in 1989/90,
maar meer dan in de daaraan voorafgaande jaren. Er bestaan grote verschillen in investeringsniveau tussen de afzonderlijke bedrijven. Slechts
eenbeperkt deel van de bedrijven investeert een groot bedrag. In de afgelopenjaren heeft ruim 20%van debedrijven meer dan 100.000gulden per
jaar geïnvesteerd (tabel5.6).Dezegroep-waarbij hetiederjaar om andere
bedrijven kan gaan -nam ongeveer driekwart van het totale investeringsbedrag voor zijn rekening. Op zo'n 10à 20% van de bedrijven waren de
investeringen nihilofnegatief.Datlaatstewilzeggen dat ermeer produkTabel5.6 Verdelingvanlandbouwbedrijvennaarbruto-bedrijfsinvesteringen
Bruto-investeringen
inguldensperbedrijf

Percentagebedrijven

Procentueelaandeelin
totalebruto-investeringen

1988/89 1989/90 1990/91
Nulof negatief
1 - 20.000
20.000- 50.000
50.000-100.000
100.000enmeer

15
25
23
16
21

12
26
23
16
23

17
28
17
17
21

1988/89 1989/90 1990/91
-6
3
10
16
77

-4
4
10
15
75

-6
4
8
16
78
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tiemiddelen (bijvoorbeeld grond of melkquota) werden verkocht dan gekocht. Op ruim een kwart van de bedrijven bleven de investeringen beperkt totbedragen vanminder dan 20.000gulden.
Hoogsteinvesteringsniveauopintensieve-veehouderijbedrijven
Naar bedrijfstype bezien zijn de bruto-bedrijfsinvesteringen het hoogst
op de intensieve-veehouderijbedrijven. Deze investeerden in 1990/91 gemiddeld 91.000gulden. Dat was een kwart meer dan in hetjaar daarvoor.
Bijna de helft van de investeringen had betrekking op gebouwen, die ook
de sterkste stijging te zien gaven. Voor een deel gaat het hierbij om aanpassingen van de stallen in verband met nieuwe regels op het gebied van
hetmilieu enhetwelzijn van dedieren.Daarnaast isde mestopslagcapaciteitverder uitgebreid.
De melkveebedrijven investeerden in 1990/91 gemiddeld 70.000 gulden,watongeveer 20%minder was dan eenjaar tevoren. Vooral de investeringen in grond zijn fors gedaald; dat kan te maken hebben met de
eerder aangegeven (zie paragraaf 2.3) verandering in de wijze waarop
melkquota worden verworven.Deinvesteringen ingebouwen, die gemiddeld 23.000gulden bedroegen, waren op deze bedrijven ook iets lager ondanks de verdere uitbreiding van de mestopslagcapaciteit met 7%. De
melkveebedrijven investeerden iets meer in machines en, zoals aangegeven,ietsminder in melkquota, terwijl de investeringen in de veestapel ongeveer gelijk bleven.
Op deakkerbouwbedrijven zijn de investeringen het laagst. In 1990/91
investeerden zij gemiddeld ongeveer 53.000 gulden. Dat was iets meer
dan in 1989/90.Destijging kwam geheel voor rekening van degrotere akkerbouwbedrijven, die zowel in grond, als in machines en gebouwen
meer investeerden. Bij de laatstgenoemde categorie deed zich zelfs een
verdubbeling voor. De kleinere akkerbouwbedrijven gaven in 1990/91
dooreengenomen een kleine desinvestering tezien. Deze bedrijven investeerden gemiddeld een bedrag van 12.000gulden in gebouwen, machines
etc, maar daar stond een desinvestering in grond van 13.000 gulden tegenover doordat enkele kleine akkerbouwbedrijven een deel van hun
grond verkochten.
5.2.3 Kapitaal envermogenvan landbouwbedrijven
Debalans van landbouwbedrijven geeft deactuele waarde weer van de
op deze bedrijven aanwezige produktiemiddelen en de overige bezittingen van de agrarische ondernemers. De balans laat eveneens zien hoe
deze middelen (of activa) zijn gefinancierd. Hetbalanstotaal (exclusief het
verpachtersvermogen) van de door het LEI-boekhoudnet vertegenwoor292

digde landbouwbedrijven bedroeg eind april 1991ruim 93miljard gulden
(tabel5.7).Hetverpachtersvermogen bedroegongeveer23miljard gulden,
zodat de verpachters voorzagen in ongeveer 20% van de vermogensbehoefte van delandbouwbedrijven. Exclusief ditverpachtersvermogen was
er per landbouwbedrijf een gemiddeld vermogen van bijna 1,5 miljoen
gulden aanwezig. Dit was2%hoger dan eenjaartevoren. Ruim driekwart
van hetkapitaal op delandbouwbedrijven isvastgelegd in duurzame produktiemiddelen, waarvan hetgrootste deelin grond.
Solvabiliteitlandbouwbedrijvenstabiel
Het aanwezige kapitaal wordt gefinancierd met eigen vermogen en
vreemd vermogen. De solvabiliteit - het aandeel van het eigen vermogen
in het totale vermogen - van de landbouwbedrijven bedroeg per 30 april
1991 gemiddeld 75%.Datwas hetzelfde alseind april 1990.Deeerder aangegeven toename van het vreemd vermogen heeft dus niet geleid tot een
dalingvan desolvabiliteit. Dewaardestijging van deactiva,waardoor het
eigen vermogen groeit, speelt hierbij een rol. De solvabiliteit was op de
akkerbouwbedrijven (78%) iets hoger dan op de melkveebedrijven (76%).
Op de gemengde bedrijven met intensieve veehouderij was dit kengetal
lager (70%),omdat dezebedrijven minder grond (ineigendom) hebben.
Het gemiddelde bedrag aan eigen vermogen van alle landbouwbedrijven nam van 1990op 1991met ruim 1%toe,totjuistboven de 1,1 miljoen
gulden (tabel 5.7). De melkveebedrijven hebben in doorsnee het grootste
eigen vermogen (1,2miljoen gulden).Deakkerbouwbedrijven ende intensieve-veehouderijbedrijven zitten gemiddeld iets beneden de één miljoen
gulden. Het hier weergegeven eigen vermogen isgebaseerd op een waardering van de activa tegen vervangingswaarde, waarbij de grond wordt
gezien alseenpachtvrij objectmetagrarische bestemming.
Het bedrag aan langlopend vreemd vermogen op landbouwbedrijven
steeg in 1990/91 met ongeveer 4% tot 22,4 miljard gulden. Het aandeel
van de Rabobanken (72%) in de langlopende leningen bleef min of meer
constant. Een klein deel (12%) van het langlopend vreemd vermogen is
geleend van familie; op de akkerbouwbedrijven isdebetekenis van de familieleningen hetgrootst(20%).
Een hoge solvabiliteit isvoor de landbouw van groot belang,omdat de
rentabiliteit van het vastgelegde vermogen laag is. In 1990/91 was deze
voor alle landbouwbedrijven gemiddeld 1,2%. In het uitstekende jaar
1989/90 werd een rentabiliteit van het totale vermogen van 3% behaald.
Wanneer de betaalde rente van de vergoeding voor het totale vermogen
wordt afgetrokken, was de vergoeding voor het eigen vermogen in
1990/91 negatief (-1,1%). De gemengde bedrijven met intensieve veehouderij,diede afgelopen tweejaareen hooginkomen combineren met een
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Tabel5.7 Balansvanlandbouwbedrijvenper30april1991 *)
Totaalin
miljoenen
gulden
KAPITAAL
Duurzameproduktiemiddelen
w.v.: grondineigendom
gebouwenineigendom
machines,werkt.,install.
veestapel
Overigeproduktiemiddelen
Liquiditeiten
Overigebezittingen
w.o.: de woning
Totaal
VERMOGEN
Vreemdvermogenlangetermijn
w.o.: familieleningen
leningenRabobanken
Vreemdvermogenkortetermijn
Eigenvermogen
Totaal

Gemiddeld
perbedrijf
x1000gulden

71.360
34.900
18510
8.850
9.100
3.760
8.090
10.100
6.420

1.137
556
295
141
145
60
129
161
102

93.310

1.487

22.400
2.760
16.190
1.190
69.720
93.310

Percentage

76
37
20
9
10
4
9
11
7
100

357
44
258

24
3
17

19
1.111

1
75

1.487

100

*)Exclusiefhetverpachtersvermogen,ditinafwijkingvanvoorgaandejaargangenvanhetLEB.

relatief laag eigen vermogen, behaalden de hoogste vergoeding voor het
eigen vermogen (0,8%). De akkerbouw- en melkveebedrijven scoorden
respectievelijk +0,6%en -1,8%.Bijdezerentabiliteitsberekeningen is ervan
uitgegaan dat de arbeid van deondernemer enzijn gezinsleden, die op de
melkveebedrijven het omvangrijkst is, volledig wordt vergoed tegen
CAO-loon.In depraktijk blijkt dat op veel landbouwbedrijven met een lagere vergoeding voor beschikbaar gestelde eigen arbeid en eigen vermogen genoegen wordt, c.q. moet worden genomen en dat mede dankzij de
gunstige solvabiliteit toch voldoende wordt verdiend om van te leven en
om decontinuïteit vanhetbedrijf veiligtestellen.
5.3 Inkomensenfinanciële positievan glastuinbouwbedrijven
5.3.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf van alle glastuinbouwbedrijven is in
1990,voor het eerst in driejaar, weer gestegen. Destijging bedroeg onge194

veer 8%, waardoor het gemiddelde inkomen uitkwam op 95.000 gulden
per ondernemer (tabel 5.8).Het inkomen van buiten het bedrijf nam eveneens toe,vooral doordat het inkomen uit vermogen hoger was.Het totale gezinsinkomen kwam door één en ander uit op bijna 111.000 gulden
per ondernemer, wat ten opzichte van 1989een stijging van 9% betekende. Van het genoemde totale gezinsinkomen moest een bedrag van gemiddeld ruim 19.000gulden aan belastingen en volksverzekeringspremies
worden betaald. De gemiddelde belastingquote kwam hierdoor op 17%.
Dat was aanmerkelijk minder dan in 1989, hetgeen samenhangt met de
dalende lijn indeinkomensindevoorgaandejaren (tabel5.8).
Destijging van het totale gezinsinkomen en de daling van de betaalde
belastingen leidden tot een sterk herstel van het gemiddelde besteedbaar
inkomen. Dooreen stijging metmeer dan een kwart kwam dit uit op bijna
92.000gulden. Ook wanneer men rekening houdt met de inflatie blijkt dit
inkomen historisch gezien tamelijk hoog te zijn, zij het nog lager dan in
1987(figuur 5.3).
De gezinsbestedingen van de glastuinders vertonen een geleidelijke
stijging en waren in 1990weer 4%hoger dan in 1989.Desondanks konden
debesparingen meerdan verdubbelen en kwam de gemiddelde spaarTabel5.8 Gezinsinkomen,bestedingenenbesparingenvanglastuinbouwbedrijven,
x1000guldenperondernemer
1987

1988

1989

1990

1991
(r)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Inkomenvanbuiten bedrijf:
- (sociale)uitkeringen
- uitarbeid
- uitvermogen
- overige

totaal
Totaalgezinsinkomen
Af: persoonlijkebelastingenen
premiesvolksverzekeringen*)
Besteedbaarinkomenvoorgezin
enbedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen
Besparingen(b)
Spaarquote(bin%vana)

110,2

100,9
32
25
65
05

35
35
65
05

87,9
35
2,1
72
05

95,0

111,0

4ß
25
9,1
02

13,9

12,9

13,4

153

16,0

124,1

113,7

101,3

110,8

127,0

20,9

27,1

29,6

19,1

25,0

103,2
51,9

86,6
55,6

71,7
56,6

91,7
59,0

102,0
59,0

513
50

31,0
36

15,1
21

32,7
36

43,0
42

*)NaaftrekontvangenWIR-premies(in1988circa3000gulden).
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Figuur53 Totaalgezinsinkomen, besteedbaar inkomen enbesparingen opglastuinbouwbedrijven, inguldensvan 1985
quote weer op het peil van 1988 (tabel 5.8). De gemiddelde besparingen
over de afgelopen vijf jaar kwamen hiermee op ruim 28.000 gulden per
ondernemer - ofwel ongeveer 40.000 gulden per bedrijf - terwijl ze in de
jaren voordien dooreengenomen negatief waren (figuur 5.3). Het besparingsniveau van de glastuinbouw isde afgelopen jaren dus duidelijk verbeterd.
Verderestijginginkomensglastuinbouwin 1991
De ramingen voor 1991wijzen erop dat deze gunstige gang van zaken
zich toen heeft voortgezet. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf is
ten opzichte van 1990 met 15 à 20% gestegen en uitgekomen op 111.000
gulden per ondernemer (tabel 5.8). Bij ongeveer gelijk blijvende inkomsten vanbuiten hetbedrijf had dit totgevolgdat het totale gezinsinkomen
uitkwam op gemiddeld 127.000 gulden. Er is waarschijnlijk echter een
groter bedrag aan de fiscus afgedragen, waardoor het gemiddelde be196

steedbaar inkomen slechts ongeveer 10%hoger was dan in 1990.Het gemiddelde bedrag van ruim 100.000gulden lagin dezelfde orde van grootte alsin het topjaar 1987.Aannemend dat de gezinsbestedingen gelijk zijn
gebleven, resulteerde dit in een besparingsniveau van 43.000 gulden en
eenspaarquote van42%.
Groteinkomensverschillen tussenglastuinbouwbedrijven
Binnen dit gunstige algemene beeld van de glastuinbouw doen zich
grote verschillen voor tussen de afzonderlijke bedrijven. Zo behaalde in
1990 ongeveer 20% van de glastuinders een totaal gezinsinkomen van
meer dan 180.000 gulden, terwijl circa 30% genoegen moest nemen met
een inkomen tussen 0en 60.000gulden en 8%zelfs een negatief totaal gezinsinkomen had. Aangezien de gezinsbestedingen minder uiteenlopen,
zijn bij de besparingen de verschillen nog groter. Ruim 35%van de glastuinders had negatieve besparingen, zo'n 20% kwam tussen 0 en 30.000
gulden eneveneens 20%wistmeer dan 90.000gulden tebesparen.
Evenals bij landbouwbedrijven bestaat er in de glastuinbouw een duidelijk verband tussen inkomensniveau en bedrijfsomvang. Op de glastuinbouwbedrijven van meer dan 500 sbe was het gezinsinkomen uit
bedrijf in 1990ongeveer 2,3maal zohoog alsop de bedrijven tussen 70en
250 sbe (tabel 5.9). Het grootst waren de verschillen in inkomen tussen
deze klassen in de potplantenteelt (1:3,7)en het kleinst in de snijbloementeelt(1:1,5).
Tussen het niveau van de neveninkomsten en de bedrijfsomvang valt
geen duidelijk verband te onderkennen. Daarentegen doet zich op de
glastuinbouwbedrijven, anders dan op de landbouwbedrijven, wel het
verband voor tussen inkomensniveau enbetaalde belasting, dat op grond
van het belastingsysteem verwacht mocht worden. De groep glastuinbouwbedrijven met het laagste gemiddelde inkomen betaalde niet alleen
absoluut,maarook relatief de minstebelasting.Debelastingquote voor de
drie onderscheiden groepen bedroeg achtereenvolgens 7%, 12% en 22%.
Door een en ander was het gemiddelde besteedbaar inkomen van de
groep grootste bedrijven slechts 1,7 maal zo hoog als dat van de kleinste
bedrijven. Bijde gezinsbestedingen iser ook sprake van een positieve relatie met het inkomensniveau en dat geldt nog sterker voor de besparingen. Die waren op de grootste bedrijven dooreengenomen bijna driemaal
zohoogalsop de kleinste.
In1990hoogsteinkomenoppotplantenbedrijven
De verbetering van de inkomens in de glastuinbouw in 1990 strekte
zich uit totalle drie onderscheiden bedrijfstypen binnen dezesector. De
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Tabel5.9 Gezinsinkomen, bestedingen en besparingenvanglastuinbouwbedrijven in1990, naar
omvangsklasse,x1000guldenverondernemer
Omvangsklassein sbe
70-250

250-500

>500

Gezinsinkomenuitbedrijf
Inkomenvanbuitenbedrijf

54,3
16,9

77,1
12,6

125,6
17,6

Totaalgezinsinkomen
Af: persoonlijkebelastingenen premies
volksverzekeringen*)

71,2

89,7

143,2

5,3

11,0

303

Besteedbaarinkomenvoorgezir »enbedrijf(a)
Af: gezinsbestedingen

65,9
49,4

78,7
55,7

112,4
65,5

Besparingen(b)
Spaarquote(bin% vana)

16,5
25

23,0
29

46,9
42

*)Naaftrekontvangen WIR-premies.

Tabel5.10 Inkomen,gezinsbestedingenenbesparingenopverschillendetypenglastuinbouwbedrijven,x1000guldenperondernemer
Bedrijfstype

Groentenonderglas
1988
1989
1990
1991 (r)
Snijbloemenonderglas
1988
1989
1990
1991 (r)
Potplantenonderglas
1988
1989
1990
1991 (r)
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Besparingen

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

88,7
913
1033
121,0

102,6
103,0
117,6
134,0

77$
723
953
105,0

54,1
51,4
563
56,0

23,4
20,9
39,1
49,0

108,1
77,1
80,6
92,0

119,1
91,2
96,4
110,0

98,0
62,9
803
90,0

56,4
59,1
603
60,0

41,6
33
20,0
30,0

117,9
108,4
115,4
106,0

132,8
124,4
134,7
122,0

823
943
114,3
87,0

573
63,9
613
60,0

253
30,6
523
27,0

Gezinsbestedingen

stijging van het gezinsinkomen uit bedrijf was het kleinst op de snijbloemenbedrijven (+4,5%),die daardoor evenals in 1989het laagste gemiddelde inkomen behaalden. De sterkste stijging (+13%) deed zich voor bij de
glasgroentebedrijven, waar het gemiddelde inkomen desondanks nog lager was dan opdepotplantenbedrijven (tabel5.10).Op dezelaatste bedrijven werden ook de hoogste neveninkomsten behaald. Het totale
gezinsinkomen van gemiddeld bijna 135.000 gulden was op deze bedrijven mede daardoor bijna 15%hoger dan op de glasgroentebedrijven en
bijna 40%hoger dan opde snijbloemenbedrijven.
De fiscus zorgde echter voor enige nivellering. Op de laatstgenoemde
bedrijven ginghet aan belastingen en volksverzekeringspremies met bijna
50% omlaag,zodat het besteedbaar inkomen met 28%toenam tot gemiddeld ruim 80.000 gulden per ondernemer. Op de glasgroentebedrijven
steeg dit inkomen met 32%en kwam het op ruim 95.000 gulden per ondernemer. Op de potplantenbedrijven was het besteedbaar inkomen met
een gemiddeld bedrag van 114.000 gulden het hoogst, ondanks dat daar
destijging tenopzichtevan 1990beperktbleef tot10%.
De gezinsbestedingen van de groentetelers en de snijbloementelers namen enigszins toe, maar de potplantentelers gingen iets zuiniger leven.
Het gevolg was dat deze laatste groep gemiddeld bijna 53.000gulden per
ondernemer kon besparen. Dat was ruim 70%meer dan in 1990en kwam
overeen met 46% van het besteedbaar inkomen. Dit gunstige gemiddelde
neemt niet weg dat in 1990 ongeveer een derde van de potplantentelers
negatieve besparingen had. Dat gold ook voor de glasgroentebedrijven,
ondanks dat daar de gemiddelde besparingen bijna verdubbelden. Op de
snijbloemenbedrijven, waar de besparingen in 1989 nauwelijks positief
waren, werd in 1990gemiddeld 20.000gulden per ondernemer bespaard.
Datwasongeveer eenkwart vanhetbesteedbaar inkomen.
Sterkestijginginkomenglasgroentetelersin 1991
In 1991ishetbeeld veranderd:op deglasgroente-en de snijbloemenbedrijven zijn de inkomens gestegen, maar op de potplantenbedrijven gingen ze omlaag. Voor de glasgroentebedrijven is een stijging geraamd van
het gezinsinkomen uit bedrijf met 17% tot een gemiddeld bedrag van
ruim 120.000 gulden per ondernemer (tabel 5.10). Bij min of meer gelijk
blijvende neveninkomsten en ietshogerebelastingen leidde dit toteen ongeveer 10% hoger besteedbaar inkomen. Dit kwam uit op gemiddeld
105.000 gulden, waarvan naar schatting bijna 50.000 gulden kon worden
bespaard. Dat laatstewasongeveer eenkwartmeer dan in 1990.
Voor het gemiddelde snijbloemenbedrijf is voor 1991 een stijging van
het gezinsinkomen uit bedrijf geraamd met ongeveer 14%. Vanwege de
enigszinshogerebelastingen vieldeverbetering van hetbesteedbaar inko199

menietskleiner uit.Het kwam uitopgemiddeld 90.000gulden per ondernemer, waarvan naar schatting 30.000gulden kon worden bespaard. Dat
was anderhalf maal zoveel als in 1990.Gemiddeld over de afgelopen vijf
jaar komen de besparingen op de snijbloemenbedrijven daarmee op bijna
27.000gulden. Dat was aanzienlijk beter dan in de daaraan voorafgaande
tien jaar, toen de besparingen op deze bedrijven dooreengenomen negatief waren (Kijne et al., 1992).Mede op grond van deze verbetering in de
gang van zaken concluderen deze auteurs dat de perspectieven voor de
snijbloemenbedrijven dooreengenomen gunstig zijn. Ongeveer een vijfde
deelvan debedrijven -endan vooral de kleinere-heeft echter onvoldoende armslag om de noodzakelijke vervangings- en milieu-investeringen te
verrichten en zal dus op termijn (moeten) worden beëindigd (Kijne et al.,
1992:67).
Het gemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf van de potplantentelers was
in 1991 volgens de raming ongeveer 8% lager dan in 1990. Omdat, op
grond van het hoge inkomen in 1990, bovendien rekening is gehouden
met een grotere afdracht aan de fiscus, is voor het besteedbaar inkomen
een teruggang met bijna een kwart geraamd. Met een gemiddeld bedrag
van 87.000 gulden per ondernemer zou dit inkomen het laagst zijn geweest van de drie onderscheiden bedrijfstypen. Dat zou een unicum zijn.
Door de forse daling van het inkomen zijn debesparingen op de potplantenbedrijven ongeveer gehalveerd en kwamen ze weer op het peil van
1988-1989(tabel5.10).
5.3.2 Financieringsmiddelen,investeringen en vermogenspositie
Desterke stijging van de besparingen op bedrijfsniveau had tot gevolg
dat het totale bedrag aan besparingen van de glastuinbouwsector in 1990
meer dan verdubbelde en uitkwam op bijna 400 miljoen gulden (tabel
5.11).Het bedrag aan afschrijvingen neemt, in samenhang met de uitbreiding van het produktie-apparaat, voortdurend toe en kwam in 1990 voor
heteerstboven de één miljard gulden (figuur 5.4).Deerfenissen en schenkingen fluctueren nogal enkomen dooreengenomen neer opeen paar duizend gulden per bedrijf. Het opnieuw negatieve bedrag van de overige
eigen middelen had deels betrekking op koersverliezen op effecten, maar
vooral op betaalde premies voor levensverzekeringen, die hier als aftrekpost worden geboekt.
In totaal beschikten de glastuinders in 1990 zodoende over bijna 1,4
miljard gulden aan eigen middelen. Dat was ongeveer een kwart meer
dan in het voorgaande jaar en bijna evenveel als in het topjaar 1987.Ondanks deze verruiming van de eigen middelen, hebben de gezamenlijke
glastuinders nog voor bijna een miljard gulden extra geleend, voornamelijk in devorm van nieuwe langlopende leningen (tabel5.11). Per bedrijf
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Tabel5.11 Financieringsoverzichtvanglastuinbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
1986

1987

1988

1989

1990

805
150
20
210

845
660
15
-145

897
388
19
-81

956
185
13
-57

1041
397
19
-89

Totaaleigen middelen (a)

1185

1375

1223

1097

1368

- nieuwelanglopende leningen
- mutatieoverigevreemde middelen

410
-380

340
-70

806
84

1175
96

969
35

30

270

890

1276

1004

1215

1645

2113

2369

2372

410
-10
775
50
-10

430
30
885
85
215

412
53
1430
44
174

473
73
1527
144
153

564
79
1464
89
176

1215

1645

2113

2369

2372

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overigeeigen middelen

Totaalvreemde middelen (b)
Totaalbeschikbaremiddelen (a+b)
AANWENDING
- aflossing langlopende leningen
- mutatie in veldinventarisen voorraden
- invest,induurz.produktiemiddelen
- invest,enbeleggingen buiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
Totale aanwending

kwam dat neer op ruim 110.000gulden. Hetbedrag van de nieuwe leningen was overigens in 1990 wel ruim 20%kleiner dan in 1989,met als gevolgdat het totalebedrag aan beschikbare middelen inbeidejaren vrijwel
gelijk was.
Glastuinderslenenmeer
Bijna een kwart van debeschikbare middelen werd gebruikt voor de aflossing vanlanglopende leningen.Hettotalebedrag voor dat doel was bijna 20% hoger dan in 1989, maar desondanks kleiner dan dat van de
nieuwe leningen,zodat het vreemd vermogen per saldomet zo'n 400miljoen gulden is toegenomen (tabel 5.11). De investeringen in duurzame
produktiemiddelen liepen iets terug ten opzichte van het recordpeil van
1989maar bleven in vergelijking met dejaren vóór 1988op een hoog peil
(figuur 5.4). Ze lagen ook aanzienlijk boven de afschrijvingen, zodat het
produktie-apparaat, anders dan inhetbeginvan dejaren tachtig,verder is
uitgebreid. Hetbedrag van de investeringen enbeleggingen buiten bedrijf
daalde ten opzichte van het hogeniveau van 1989metbijna 40%.Uitein202
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Figuur5.4 Investeringen enafschrijvingen van deglastuinbouw
delijk leidde één en ander ertoe dat de liquiditeiten (kasgeld, lopende rekeningen etc.) verder zijn toegenomen. Het totale bedrag daarvan ad 176
miljoen gulden komtovereen metongeveer 18.000gulden per bedrijf.
Meerinvesteringen ininstallaties,maarminderinkassen
De aangegeven vermindering van de investeringen had betrekking op
alle investeringscategorieën, met uitzondering van de machines en installaties etc. (tabel 5.12). De investeringen in grond waren in 1990 ongeveer
10% lager dan in 1989,de investeringen in kassen 20%en die in bedrijfsgebouwen en plantopstanden 30%. Deze soorten investeringen hangen
voor een deel met elkaar samen. Andere investeringen hadden kennelijk
een hogere prioriteit, gezien het feit dat de investeringen in machines en
installaties met een kwart toenamen en op het recordniveau van 800miljoen gulden kwamen. Dit komt overeen met bijna 90.000 gulden per bedrijf. Hierbij moet vooral worden gedacht aan investeringen die verband
houden met de omschakeling op substraatteelt, aan verwarmingsinstallatiesenaan milieuvoorzieningen.
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Tabel5.12 Bedrijfsinvesteringenvanglastuinbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
1986

1987

1988

1989

1990

40
20
255
375
85

25
45
295
425
95

101
63
286
675
306

100
101
438
634
180
74

89
70
346
801
131
27

Totaleinvesteringenduurzame
produktiemiddelen

775

885

1431

1527

1464

Mutatiesveldinventarisenvoorraden

-10

30

53

73

79

Totale bruto-bedrijfsinvesteringen

765

915

1484

1600

1542

Investeringscategorie
Grond
Bedrijfsgebouwen
Glasopstanden
Machines,installatiesetc.
Vasteplantopstanden
Lopendeinvesteringen*)

Idem,inguldensperbedrijf

83.100 100.000 167.300 179.400 172.900

*)Vóór1989opgenomenindeinvesteringeninglasopstanden.

Opmerkelijk was dat de daling van de investeringen geheel voor rekening kwam van het Zuidhollands Glasdistrict. Daar verminderden de investeringen per bedrijf met ongeveer een kwart, terwijl ze in overig
Nederland juist met een kwart toenamen. Daardoor waren de bedrijfsinvesteringen in overig Nederland ongeveer 6.000gulden hoger dan die in
het ZHG. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de bedrijven in het ZHG dooreengenomen 40% groter zijn dan die daarbuiten.
Deze gegevens versterken het beeld dat de glastuinbouw buiten de grote
centra de laatstejaren hetmeestexpansief is(vergelijk paragraaf 2.2).
Hoogsteinvesteringsniveauoppotplantenbedrijven
De totale bruto-bedrijfsinvesteringen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bedroegen in 1990 bijna 173.000 gulden (tabel 5.12). Er bestaan op dit punt zeer grote verschillen tussen de bedrijven. Ongeveer
35% van de glastuinbouwbedrijven investeerde minder dan 20.000 gulden, eenzelfde aantal investeerde tussen 20.000en 150.000gulden, terwijl
zo'n 10% van debedrijven meer dan een half miljoen gulden investeerde.
Een deel van de spreiding in de investeringen hangt samen met verschillen inbedrijfstype. Op de potplantenbedrijven werd veruit het meest
geïnvesteerd, namelijk gemiddeld bijna 270.000 gulden. Dat was 45%
meer dan in 1989.Bijna een vijfde van depotplantenbedrijven investeerde
meer dan 500.000gulden.
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De glasgroentebedrijven investeerden in 1990gemiddeld bijna 162.000
gulden,wat ietsminder was dan in1989.
Op de snijbloemenbedrijven werd het minst geïnvesteerd, namelijk gemiddeld 146.500 gulden per bedrijf. Dat was bijna 20% minder dan in
1989. Zowel van de glasgroente-, als van de snijbloemenbedrijven investeerde ongeveer 10% meer dan 500.000gulden.
Solvabiliteitglastuinbouwstabiel
Het totale vastgelegde vermogen van de glastuinbouw bedroeg op
31 december 1990ruim 14,6miljard gulden (tabel 5.13), wat overeenkomt
met ruim 1,6 miljoen gulden per bedrijf. Het totale bedrag was 1 miljard
gulden (7%) hoger dan een jaar tevoren. Ruim de helft van de toename
hangt samen met netto-investeringen; de waarde van de duurzame produktiemiddelen ismet 650miljoen gulden toegenomen. Deinstallatiesetc.
namen hiervan het grootste deel voor hun rekening (vergelijk tabel 5.12).
De waarde van de overige produktiemiddelen en de liquiditeiten gaven
een toename met circa 8%tezien, terwijl de waarde van de overige bezittingen met ongeveer 14%isgestegen. De verhoudingen tussen de diverse
bestanddelen zijn door dezeontwikkelingen nauwelijks veranderd.
Dat was -zijhet inbeperkte mate-wel het gevalbij de financiering van
de activa. Het aandeel van de langlopende leningen - die met ruim
400miljoen gulden toenamen -gingomhoog van 36%naar 37%.Deze toename kwam geheel ten goede aan de Rabobanken, die de glastuinders ongeveer 9%meer langlopende leningen verstrekten. Dezebanken nemen in
de glastuinbouw een groter deel van de langlopende leningen voor hun
rekening dan in de landbouw (resp. bijna 90% en ruim 70%). Ten dele
hangt dit samen met de zeer ondergeschikte rol van de familieleningen in
de glastuinbouw. Het eigen vermogen in deze sector nam in 1989-1990
met6%toeen de verhouding van eigen envreemd vermogen -de solvabiliteit - is dan ook licht gedaald. Eind 1989bedroeg deze voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf 583%,eenjaar later 57,6%.Sinds 1987-toen de
solvabiliteit ruim 63% bedroeg -iser in deze sector, ondanks het vrij gunstige besparingsniveau, sprake van een daling in dit opzicht. Dat behoeft
geen problemen op televeren,zolang derentabiliteit oppeil blijft.
Erbestaan grote verschillen insolvabiliteit tussen de afzonderlijke glastuinbouwbedrijven. Een derde deel had eind 1990 een solvabiliteit van
minder dan 40%en aan deandere kant had ongeveer een kwarteen solvabiliteit van 80% of meer. De potplantenbedrijven, waarin eind 1990 gemiddeld 2,4 miljoen gulden was vastgelegd, hadden dooreengenomen de
hoogste solvabiliteit (62%).Deglasgroentebedrijven -met een gemiddelde
balanswaarde van 1,5 miljoen gulden -hadden de laagste solvabiliteit, namelijk 56%.Desnijbloemenbedrijven weken op dezepunten nauwelijks af
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Tabel5.13 Balansvanglastuinbouwbedrijvenper31december1990
Totaal in
miljoenen
guldens
KAPITAAL
Duurzame produktiemiddelen
w.v.:
grond in eigendom
gebouwen in eigendom
glasopstanden
installaties,machines en
werktuigen
plantopstanden,bollenkraam en
overigeduurzame produktiemiddelen
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overigebezittingen
w.v.: woning
overige

Totaal

Percentage

1.059

9.450

64

2.655
605
2.406

297
68
270

18
4
16

2.769

310

19

1.014

114

3.859
472

7
112
208
261

995
1.859
2.330

Totaal
VERMOGEN
Vreemd vermogen lange termijn
w.v.afkomstig van:
- familie
- Rabobanken
- overige
Vreemd vermogen korte termijn
Eigen vermogen

Gemiddeld
per bedrijf
xlOOOgld.

208
53

7
13
16
13
3

14.634

1.640

100

5.382

603

37

283
4.819
280

32
540
31

2
33
2

824
8.428

92
945

5
58

14.634

1.640

100

van het algemeen gemiddelde. Wel was de spreiding op deze bedrijven
erggroot:bijna 30%had eensolvabiliteit van meer dan 90%,terwijl aan de
verkeerde kant van het spectrum 10% van de snijbloemenbedrijven een
negatief eigen vermogen had.
5.4 Financiële positievanoverige tuinbouwbedrijven
In het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.4.3) is reeds ingegaan op de bedrijfsresultaten in de diverse andere takken van tuinbouw. In deze paragraaf wordt een globaal beeld geschetst van de financiële gang van zaken
opdezebedrijven indeafgelopen jaren.
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Forseinkomensverbeteringopopengrondsgroentebedrijven in 1990
Na het zeer matige jaar 1988, waarin de besparingen negatief waren,
deed zich in 1989 een herstel voor van de inkomens op de opengrondsgroentebedrijven. Deze opgaande lijn heeft zich in 1990 voortgezet (tabel 5.14). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf nam met ruim 40%
toe en kwam uit op gemiddeld 98.000 gulden per ondernemer. Dat was
zelfs hoger dan in de glastuinbouw. Het inkomen van buiten het bedrijf
ging eveneens omhoog, terwijl de betaalde belastingen en premies gelijkbleven. Hetgemiddelde besteedbaar inkomen kwam door deze ontwikkelingen uit op ruim 100.000 gulden per ondernemer (137.000 gulden per
bedrijf). Dit was bijna 45%meer dan in 1989.Hoewel ook de gezinsbestedingen vrij sterk omhoog gingen (+12%) bleef er per bedrijf ruim
30.000gulden meer over aan besparingen dan in 1989 (tabel 5.14). De gemiddelde spaarquote van 51%was hoog. Slechts 15% van de bedrijven
had negatieve besparingen, terwijl eveneens 15%meer dan 90.000 gulden
per ondernemer bespaarde.Naast deze besparingen werd per bedrijf zo'n
50.000gulden meer aan vreemd vermogen aangetrokken. Mede daardoor
was er in totaal eenbedrag van 194.000gulden aan financieringsmiddelen
beschikbaar. Ruim 87.000gulden daarvan werd gebruikt voor investeringen in het bedrijf. Dat wasbijna 60%meer dan in 1989.Bijna de helft van
dit bedrag werd geïnvesteerd in grond en gebouwen. Het vreemde vermogen was gemiddeld nogal wat hoger en de solvabiliteit ging dienovereenkomstig omlaag. Bij beide mutaties spelen veranderingen in de
steekproef waarschijnlijk eenrol.
Zoals aangegeven inhoofdstuk 4zijn de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven in 1991aanmerkelijk verslechterd. Voor het gemiddelde
ondernemersinkomen per ondernemer is een daling geraamd met ongeveer 35.000 gulden (zie tabel 4.14).Aangenomen mag worden dat de daling van het totale gezinsinkomen en de besparingen iets sterker is
geweest vanwege hogere belastingen. Dat betekent waarschijnlijk wel dat
debesparingen dooreengenomen positief zijn gebleven.
Gunstigefinanciëlepositieboomkwekerijbedrijven
Vanaf het midden van dejaren tachtig liggen de inkomens in de boomkwekerijop een gunstigniveau. Ondanks de daling diezich in de periode
1987-1989 voordeed bleef het totale gezinsinkomen gemiddeld ruim boven de 100.000gulden per ondernemer. In 1990kwam dit inkomen uit op
bijna 117.000 gulden, hetgeen ongeveer 7% meer was dan in 1989 (tabel 5.14).Deze stijging wasvrijwel geheel toe teschrijven aan een verbetering van de bedrijfsresultaten; het inkomen van buiten het bedrijf is
weinig veranderd. Despreiding van deinkomens isop dezebedrijven re206

Tabel5.14 Beknoptinkomens-enfinancieringsoverzichtvanopengrondstuinbouw-en
champignonbedrijven
Opengr. Boom- Bloem- Cham- Fruit
groente kweke- bollen pignon- teeltbedr.
rijen*) bedr.
bedr.
bedr.
Aantalondernemersperbedrijfin1990

1,37

1,18

136

UI

135

33,6
68,7
98,0

95,6
94^
101,5

74,1
51,1
69,9

86,9
112,6
83,4

45,9
55,4
87,4

13,5
14,2
15,9

14,4
15,0
15,4

12,4
13,0
143

16,9
16,6
19,0

19,4
18,0
20,4

49,1
82,9
113,9

110,0
109,3
116,9

863
64,1
843

103,8
129,2
102,4

653
73,4
107,8

-0,1
37,9
70,4

17,0
39,1
45,0

34,0
-1,6
303

52,7
48,1
12,0

23,6
29,4
753

51,3
109,5
194,0

58,4
68,6
78,0

186,6
147,5
162,4

127,6
182,7
196,3

131,0
108,0
149,1

30,2
55,1
873

61,1
38,1
42,3

106,0
97,4
102,0

57,9
93,9
165,6

109,7
108,0
109,2

227,9
220,0
336,9

118,0
143,7
150,6

572,6
623,4
644,1

294,4
386,8
463,6

332,3
362,0
373,0

73
78
70

88
86
86

75
72
71

67
61
57

75
73
74

x1000guldenperondernemer
Gezinsinkomenuitbedrijf
1988
1989
1990
Inkomenvanbuitenbedrijf
1988
1989
1990
Totaal gezinsinkomen
1988
1989
1990
x1000guldenperbedrijf
Besparingen
1988
1989
1990
Totaal financieringsmiddelen
1988
1989
1990
Bruto-bedrijfsinvesteringen
1988
1989
1990
Vreemd vermogenper31december
1988
1989
1990
Eigenvermogenin% totaal vermogen
1988
1989
1990

*)1988=1juli1988-30juni1989,enz.;vreemdvermogenensolvabiliteitper30juni.
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latief beperkt:slechts8%van deboomkwekers had een inkomen van minder dan 45.000 gulden, terwijl 14% boven 180.000 gulden kwam. De betaalde belastingen en premies gingen iets omlaag, zodat het besteedbaar
inkomen met ongeveer 12%kon stijgen ten opzichte van 1989en uitkwam
op gemiddeld 96.000 gulden per ondernemer. Bijna 40% daarvan kon
worden bespaard en het totaalbedrag aan eigen financieringsmiddelen
was 8 à 9% hoger dan in 1989. Er werd voor 13.000 gulden aan nieuw
vreemd vermogen aangetrokken -wat in vergelijking met andere bedrijfstypen ergweinig is-en tegelijk werd perbedrijf gemiddeld zo'n 7500gulden op uitstaande leningen afgelost. De geringe uitbreiding van het
vreemd vermogen ging gepaard met ongeveer 10%hogere investeringen.
Deze liggen overigens op deze bedrijven, ondanks de hoge inkomens, op
een tamelijk laag niveau in vergelijking met andere bedrijfstypen (tabel5.14).Dit geldt temeer wanneer men errekening meehoudt dat tegenover het investeringsbedrag van gemiddeld 42.300 gulden in 1990 een
bedrag van 27.000gulden aan afschrijvingen stond. Demoderniteit van de
boomkwekerijbedrijven loopt de laatste jaren dan ook terug, ondanks allerlei vernieuwingen in de vorm van containerteelt, overdekte teelt etc.
(Jonkheer et al., 1992).De financiële positie van de boomkwekerij daarentegen is riant: een gemiddelde solvabiliteit van 86%wordt op geen enkel
ander bedrijfstype aangetroffen. De hoge inkomens en de gunstige financiëlepositie leiden tot de conclusie dat meer dan 90%van de boomkwekerijbedrijven goede continuïteitsperspectieven heeft (Jonkheer et al.,1992).
Die conclusie kan vanzelfsprekend veranderen wanneer de rentabiliteit
onder druk komt alsgevolgvan bijvoorbeeld lagere opbrengstprijzen.
Besparingen opbloembollenbedrijvenweerpositief

In de jaren 1987-1989gingen de inkomens in bloembollenteelt omlaag,
maar sindsdien tekent zich weer een opgaande lijn af. In 1990was hetgezinsinkomen uit bedrijf ruim 35%hoger dan in het jaar daarvoor. Het inkomen van buiten het bedrijf gaf eveneens een stijging te zien, zodat het
totale gezinsinkomen met een gemiddeld bedrag van ruim 84.000 gulden
weer dichtbij het niveau van 1988kwam (tabel 5.14). Er deden zich op dit
punt wel grote verschillen voor: ongeveer 10%van de bloembollentelers
had een negatief totaal gezinsinkomen, bijna 15%kwam uit tussen 0 en
45.000 gulden en 20% behaalde een inkomen van meer dan 120.000 gulden. Vanwege het tamelijk lage inkomen in 1989 werd er in 1990 minder
belasting betaald. Het gemiddelde besteedbaar inkomen kwam mede
daardoor ruim de helft hoger uit dan in 1989.Van dit inkomen van bijna
69.000 gulden per ondernemer werd ongeveer 20.000 gulden (per bedrijf
ruim 30.000 gulden) bespaard. Een jaar eerder waren de besparingen gemiddeld nog negatief (tabel5.14);nu had slechts 30%van de bloembollen208

bedrijven negatieve besparingen. Er werd ongeveer 1,5 maal zoveel geld
bijgeleend alser aan uitstaande leningen werd afgelost. Daardoor nam het
vreemd vermogen verder toeen de solvabiliteit wat verder af. Sinds 1985
is deze voor het gemiddelde bloembollenbedrijf verminderd van 79% tot
71%. De investeringen van deze bedrijven zijn tamelijk stabiel en schommelenrond de 100.000gulden per bedrijf.
Zoals aangegeven in paragraaf 4.4.3 is voor het gemiddelde ondernemersinkomen van de bloembollentelers in 1991een stijging van ongeveer
10.000gulden geraamd. Aannemelijk is dat het gezinsinkomen uit bedrijf
met eenzelfde bedrag is toegenomen. Bijmin of meer gelijkblijvende neveninkomsten en iets hogere betaalde belastingen, zouden dus ook de besparingen verder omhoogkunnen zijn gegaan.
Forseinkomensteruggangopchampignonbedrijven
In 1985en 1986zaten de champignonbedrijven ineen diep dal,dat echter tamelijk smal bleek te zijn. Van 1987-1989 deed zich een sterk herstel
van de inkomens voor, dat in 1990 weer werd afgebroken. Het gezinsinkomen uitbedrijf ging toen meteen kwart omlaag.De inkomsten vanbuiten het bedrijf kwamen wat hoger uit, waardoor de daling van het totale
gezinsinkomen beperkt bleef tot circa 20% (tabel 5.14). Gemiddeld kwam
dit inkomen uit op ruim 100.000 gulden per ondernemer, waarbij ruim
een vijfde van de champignontelers genoegen moest nemen met minder
dan 45.000 gulden en ruim 15%meer verdiende dan 180.000 gulden. Het
aan belastingen en premies betaalde bedrag ging nauwelijks omhoog,
maar besloeg wel een groot deel (bijna een derde) van het totale inkomen.
Het besteedbaar inkomen nam zodoende af met bijna 30%.Bijiets hogere
gezinsbestedingen had dit tot gevolg dat de besparingen terugvielen van
gemiddeld 48.000gulden tot 12.000gulden per bedrijf. Ietsminder dan de
helft van de champignontelers had negatieve besparingen. Daarnaast namen deze bedrijven gemiddeld zo'n 125.000 gulden aan nieuwe leningen
op. Dat was ruim anderhalf maal zoveel als in 1989en ongeveer driemaal
zoveel alshet bedrag dat voor aflossingen werd aangewend. Het aantrokken geld werd vooral gebruikt voor investeringen, die dan ook een kleine
80% hoger waren dan in 1989 (tabel 5.14). Dat betrof voor driekwart investeringen in champignoncellen en de bijbehorende installaties, waarin
tweemaal zoveel werd geïnvesteerd als in 1989. Kennelijk is althans een
deel van de champignontelers na twee of drie goede jaren geneigd om
fors te investeren. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar wanneer het gepaard gaat met een daling van de gemiddelde solvabiliteit met 10 punten
(tabel5.14)intweejaarbrengthetwelrisico'smetzichmee.
Die risico's blijken vooral bij een verdere daling van de inkomens. In
1991heeft zo'n daling zich al voorgedaan. Het gemiddelde ondernemers209

inkomen is toen met ongeveer 10.000 gulden verminderd (zie tabel 4.14).
Bijgelijkblijvende inkomsten vanbuiten hetbedrijf en iets lagere belastingen,zou de daling van hetbesteedbaar inkomen ietskleiner geweest kunnen zijn. Tochzullen debesparingen dooreengenomen niet veelboven het
nulniveau zijn uitgekomen.
Wisselendeinkomensopfruiüeeltbedrijven
Rond 1985behaalden de fruittelers zeer matige resultaten, zodat debesparingen ongeveer nul waren. Van 1987-1989trad een herstel op,dat zich
in 1990 versneld voortzette. Het gezinsinkomen uit bedrijf lag toen met
een gemiddeld bedrag van ruim 87.000gulden per ondernemer bijna60%
boven het peil van 1989 (tabel 5.14). Het inkomen van buiten het bedrijf
nam ook toe. Dit inkomen - waarbij het vooral gaat om inkomen uit arbeid -ligttrouwens op dezebedrijven op een relatief hoog niveau. Hetgemiddelde totale gezinsinkomen van de fruittelers kwam zodoende voor
het eerst sinds 1983boven de 100.000 gulden uit. Ongeveer een 15%van
deze ondernemers had een inkomen van minder 45.000 gulden en bijna
een kwart van meer dan 150.000 gulden. Gemiddeld werd slechts
4200 gulden aan belasting en volksverzekeringspremies betaald, wat dus
neerkomt op eenbelastingquote van 4%.In de vier voorafgaande jaren lagen de aan de fiscus afgedragen sommen in dezelfde orde van grootte.
Het gemiddelde besteedbaar inkomen was ongeveer anderhalf maal zo
hoog als in 1989 en kwam uit op bijna 105.000 gulden per ondernemer.
Bijna 53%van dit inkomen kon worden gespaard, waarmee de fruitteeltbedrijven in doorsnee de hoogste spaarquote behaalden van alle onderscheiden bedrijfstypen. Er werd slechts een bescheiden bedrag (circa
23.000 gulden) aan nieuw vreemd vermogen aangetrokken, terwijl voor
ruim 13.000 gulden werd afgelost. Het vreemd vermogen van de fruitteeltbedrijven is dan ook betrekkelijk weinig toegenomen, waardoor de
solvabiliteit ietsomhoogging.Toch kan men nietzeggen dat de fruittelers
weinig investeren. Het daarvoor aangewende bedrag van gemiddeld
109.000 gulden - ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor - is op
één na het hoogste van de in tabel 5.14 opgenomen groepen bedrijven.
Ruim 40%van deze investeringen had betrekking op plantopstanden. Die
worden door de fruittelers regelmatig vernieuwd, mede met het oog op
veranderingen in dewensen van de consument.
In 1991 zijn de inkomens in de fruitteelt weer gedaald. Op grond van
de gegevens van tabel 4.14 kan de daling van het totale gezinsinkomen
geschat worden op 10 à 15.000 gulden. Aannemend dat het aan de fiscus
afgedragen bedrag is toegenomen, zal het besteedbaar inkomen wat sterker zijn gedaald. De besparingen zouden dan ergens tussen 30.000 en
40.000gulden per bedrijf kunnen zijn uitgekomen.
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SAMENVATTING

Algemeen-economischeenpolitiekeontwikkelingen
OnderinvloedvandeGolfoorlog,deDuitseherenigingeneenconjuncturelevertragingliepdeeconomischegroeiindeOECD-landenterugvan
2,5%in 1990tot 1%in 1991.Dit lageregroeicijfer leidde ertoe dat ereen
einde kwam aan de langzame dalingvan dewerkloosheid, diesinds het
midden van dejaren tachtigindezelanden optrad.Deinflatie, diein de
OECD-landenin 1991gemiddeld 4%bedroeg,lagongeveer op hetzelfde
niveaualsindevoorgaandejaren.
DeNederlandse economiegroeide in 1991met 2%,wat meer dan een
halvering tenopzichtevanhetjaardaarvoor betekende.Voor 1992raamt
hetCentraal PlanBureau een verdere vertraging.Wel waser in 1991nog
een beperkte toename van de werkgelegenheid met 60.000 arbeidsplaatsen.Deinflatie werd sterker:de loonkosten stegen in 1991met 5%en de
prijzenvandeparticuliereconsumptiemet3,5%.
Het Europese integratieproces werd in 1991behalve door verdieping
ook gekenmerkt door verbreding. Deverdieping betrof met name de afspraken dieinMaastrichtzijn gemaaktoverdeEconomischeenMonetaireUnieen deEuropesePolitiekeUnie.Deverbreding hadbetrekking op
de associatie-akkoorden met de voormalige Oostbloklanden en op het
verdrag datmetdeEFTA-landenwerd geslotenoverdeEuropeseEconomische Ruimte.Eeneventuele toetreding van de EFTA-landen tot deEG
zou onder meer tot gevolg hebben dat de oppervlakte landbouwgrond
met ruim 10%zou toenemen en dat deoppervlakte bosruimschoots zou
verdubbelen. Desterk beschermde landbouw in de EFTA-landen zal bij
toetreding tot de EG waarschijnlijk niet kunnen ontkomen aan een herstructureringsproces.
Delandbouwindewereld
In1991heeft zichvoor heteerst sindsachtjaar een daling van dewereldlandbouwproduktie voorgedaan (-1%). Vooral de graanproduktie
gingvrijsterkomlaag (-4,5%).Debelangrijkste reden hiervoor wasdete221

rugval van de graanproduktie in de voormalige Sovjet-Unie en in deVS.
In samenhang met de daling van de wereldlandbouwproduktie is de
voedselproduktie per hoofd gemiddeld met 3% afgenomen. In de voormalige Sovjet-Unie, het Midden-Oosten en China was de daling zelfs nog
groter. Door deze ontwikkeling ishet beeld van de wereldvoedselsituatie
er nietbeter op geworden. Verschillende prognoses over de toekomst van
het wereldvoedselprobleem - op dit moment lijdt 10% van de wereldbevolking honger - schetsen een nogal somber beeld. Uitputting van landbouwgrond door erosieof verzilting,een toenemende schaarste aan water
en beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal cultuurgrond
spelen hierbijeenrol.
Degemiddelde wereldmarktprijs van alle agrarische produkten was in
1991zo'n 3% lagerdan in 1990.Dezeprijsdaling ginggepaard meteen vrij
sterke groei van het volume van de agrarische wereldhandel (5%). De
waarde van deze handel nam daardoor iets toeen bedroeg bijna 10% van
de totale wereldhandel. Inhet afgelopen decennium ishet aandeel van de
EG in de wereldexport van agrarische produkten geleidelijk toegenomen
van 12,2% in 1980 tot 13,5% in 1990.Ook de ontwikkelingslanden lieten
aanvankelijk een stijgend aandeelzien,maar na 1987daalde ditweer door
de achterblijvende produktie. Het aandeel van de VS vertoonde aan het
begin van de jaren tachtig een teruggang, maar heeft zich de laatste jaren
enigszins hersteld.
De EG is nog steeds 's werelds grootste importeur van agrarische produkten en voedingsmiddelen, en dan met name van zogenaamde nietmarktordeningsprodukten (groenten, fruit, tropische produkten, veevoedergrondstoffen etc). Het aandeel van de VS,Japan en de EFTA-landen in
de wereldimport is in dejaren tachtig toegenomen, terwijl dat van deEG
endegroepontwikkelingslanden minofmeergelijk isgebleven.
In de zich al jaren voortslepende Uruguay-ronde over de liberalisatie
van de wereldhandel kwam GATT-directeur-generaal Dunkel eind 1991
met een nieuw compromisvoorstel. De belangrijkste elementen in dit
voorstel zijn het instellen van vaste tarieven voor de invoer, een invoerverplichting (zonder tarieven) terhoogte van 5%van de interne consumptie,een vermindering van zowel de invoertarieven alsde exportsteun met
36%en een reductie van de totale interne steun voor de agrarische sector
met 20%. Deze streefpercentages, die zijn gebaseerd op de situatie in
1986-'88,moeten in 1999zijn bereikt.Doordevermindering van degesubsidieerde export en de verruiming van de invoer zullen de wereldmarktprijzen aantrekken. Binnen deEGzullen devoorgestelde exportvermindering en invoerverruiming daarentegen een prijsdrukkend effect hebben,
zeker wanneer de interne produktie-omvang door directe volumemaatregelen onvoldoende wordt teruggebracht. De agrarische inkomens in de
EGzullen bij realisatie van dit voorstel dan ook omlaag gaan, tenzij com222

penserende maatregelen worden genomen. Inde EG,Canada, deEFTAlanden enJapanbestaan zoveelbezwaren tegenhet voorstel van Dunkel
datertotdusvergeenGATT-akkoordisbereikt.
DelandbouwindeEuropeseGemeenschap
Hetvolume vandelandbouwproduktie indeEG-12bleef in 1991vrijwelgelijk(-0,1%),nadathetsinds1984voortdurend wastoegenomen.Een
vrij forse teruggang van de produktie deed zich voor bij suikerbieten (7%), fruit (-13%)en wijn (-16%), terwijl de produktie van granen (9%),
varkens-enpluimveevlees (respectievelijk 2%en5,5%)juistgroter werd.
Hetvolumevandeaangekochtegoederenendienstennammetongeveer
0,5%toe,watwijstopeenongunstigeproduktiviteitsontwikkeling. Deopbrengstprijzen van landbouwprodukten gingen in 1991in doorsnee met
ruim 1%omhoog.Omdat deaangekochte produktiemiddelen gemiddeld
2,5%duurder werden, verslechterde de ruilvoet. Eénen ander leiddesamenmetdeinflatietoteenteruggangvanhetreëleagrarischinkomenper
gezinsarbeidskrachtindeEG-12metruim4,5%.
De uitgaven voor het EG-markt- en prijsbeleid zijn in 1991met ruim
20%gestegentot32,4miljard ECU. Degroeivandeuitgavenvoorgranen
(34%),suiker(40%)enrundvlees(52%)wasaanzienlijk sterkerdanhetgemiddelde; die voor zuivel (14%)bleef er daarentegen onder. Hoewel de
uitgaven voorhetlandbouwstructuurbeleid indeEGbescheidenzijn,nemenzesindsdehervormingvandeStructuurfondsen in1988 sneltoe.In
1991bedroegenzeruimtweemiljard ECU.Hetmerendeelvandezeuitgavenisbestemdvoorachterstandsgebieden,dievooralindezuidelijkelidstatenliggen.
Devoorstellen voor dehervorming vanhet markt-enprijsbeleid inde
EG,diedeEuropeseCommissieinjuli1991 hadgepresenteerd,werdenin
mei 1992inhoofdlijnen door deRaadvanLandbouwministers aanvaard.
Dehervorming komtneeropeen accentverschuiving van prijssteun naar
directe inkomenstoeslagen. De interventieprijzen voor granen gaan met
circa 30%omlaag. Ter compensatie ontvangen producenten eenhectaretoeslag. Grotere graanproducenten zijn verplicht om 15%van het areaal
braakteleggen.Eenzelfderegelinggeldtvoorondermeeroliezadenenfabrieksaardappelen. Deaanpassingen in de zuivelsector zijn beperkt: een
quotumkorting van twee procent, waarvoor de melkveehouders worden
gecompenseerd, en een verlaging van de interventieprijs voor boter met
5%.Deinterventieprijzen voorrundvleeswordenmet15%verlaagdende
interventiemogelijkheden worden sterk beperkt. De bestaande premies
voorstierenenzoogkoeienwordenverhoogd.Indeschapensectortenslottewordteenquoteringvanhetaantalpremiabeleooiendoorgevoerd.
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Opbasis van modelberekeningen mag worden aangenomen dat de hervormingsbesluiten een duidelijke bijdrage zullen leveren aan het herstel
van het marktevenwicht in verschillende sectoren,maar ook zullen leiden
tothogere uitgaven.Daartegenover staan voordelen voor deconsument in
devorm van lagere voedselprijzen. Deontwikkeling van de agrarische inkomens in de EGzaldooreengenomen niet veel afwijken van diebijongewijzigd beleid.
De prijsbesluiten voor 1991/92 resulteerden in een gelijkblijvend prijsniveau gemeten in ECU.Ditbetekende eenreëleverlaging van het gemiddelde steunniveau met circa 4,5%, wat de grootste verlaging was sinds
1970/71. De prijsbesluiten voor 1992/93hielden voor de meeste Produkten eveneens een prijsbevriezing in. De effectieve interventieprijzen van
graan werden echter met 2% verhoogd, omdat het stabilisatorenbeleid,
ondanks degrotegraanoogst in 1991,is afgeschaft.
Geleidelijk krijgt de agrarische sector in de EG meer te maken met
"duurzaamheidsmaatregelen". Het betreft enerzijds milieumaatregelen en
anderzijds maatregelen gericht op het behoud van het platteland en het
landschap. De realisatie van deze maatregelen leidt tot beperkingen voor
de "produktielandbouw" en tot ondersteuning van de "natuurlandbouw".
Van de huidige vrijwillige braaklegregeling wordt slechts in beperkte
mate gebruik gemaakt. De bergboerenregeling, bedoeld om in probleemgebieden ontvolking tegen tegaan of het landschap in stand te houden, is
daarentegen veel succesvoller.
Bedrijvenenarbeidskrachten indeNederlandselandbouw
Van mei 1990 tot mei 1991 daalde het aantal hoofdberoepsbedrijven
met 2% tot ruim 96.000.Degrootste daling deed zich opnieuw voor bij de
melkveebedrijven en de akkerbouwbedrijven. Op een toenemend aantal
van deze bedrijven verricht het bedrijfshoofd nevenactiviteiten. Bijde akkerbouwbedrijven is dit inmiddels bij ongeveer 1op de 10bedrijven het
geval. In tegenstelling tot voorgaande jaren verminderde in 1990-'91ook
het aantal nevenberoepsbedrijven. Het aandeel van deze bedrijven in het
totaal neemt evenwel nog steeds langzaam toe en bedraagt thans ruim
21%.Zijgebruiken ongeveer 9%van detotaleoppervlakte cultuurgrond.
In een toenemend aantal gevallen vindt de overdracht van een agrarisch bedrijf plaats via een maatschap of firma. In 1989-1990 was dit al bij
ruim 40%van debedrijfsoverdrachten het geval.Op de helft van het aantal bedrijven waar een opvolger van 16jaar of ouder aanwezig is, komt
thans een maatschap of firma voor. Deervaringen met deze wijze van bedrijfsoverdracht blijken in het algemeen positief tezijn, zodat een verdere
toenemingervan magworden verwacht.

224

. Het aantal arbeidskrachten is in de periode 1989-1991met slechts 0,3%
per jaar gedaald en kwam uit op ruim 288.000. Het aandeel van de tuinbouw hierin is sinds 1986opgelopen van 27%tot 31%. Zowel in de landbouw als in de tuinbouw nam het aantal - vooral vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten toe. Ook komen er steeds meer vrouwelijke
bedrijfshoofden. Dit houdt verband met de stijging - veelal om fiscale redenen - van het aantal man-vrouw-maatschappen. Echtgenotes van boeren en tuinders blijken tegenwoordig overigens minder vaak het hele jaar
door agrarische arbeid op het bedrijf te verrichten. Het accent van de
werkzaamheden ligt meer dan voorheen op administratie en dergelijke.
Door de geringe deelneming van (mee)werkende boerinnen en tuindersvrouwen aansocialeregelingen hebben zijinslechtsweiniggevallen recht
opbetaald zwangerschapsverlof.
Grondgebruikenproduktiestructuur
Na twee jaar van stabilisatie verminderde het areaal cultuurgrond tussen mei 1990en mei 1991met 15.000 hectare, waarmee het voor het eerst
beneden de twee miljoen hectare uitkwam. Ruim 15.000 hectare van dit
areaal was tegen een geldelijke vergoeding braak gelegd. Het areaal tuinbouw onder glas kwam op ongeveer 10.000 hectare, vooral door uitbreidingen buiten de Randstad.
In 1991 bleven de grondprijzen dooreengenomen op het niveau van
1990.De voorgenomen aanpassing van de pachtnormen tot netto 2% van
de verkeerswaarde van onverpachte grond, zal vermoedelijk vooral voor
dezandgronden een verhoging vandepachtprijzen totgevolg hebben.
Op ruime schaal wordt gebruik gemaakt van de enigejaren geleden ingestelde mogelijkheid tot verhuur van melkquotum. In 1991/92 werd
3,3% van het totale landelijke melkquotum verhuurd, waarbij bijna een
kwart van het aantal quotumhouders was betrokken, hetzij als huurder,
hetzij als verhuurder. Onder de huurders komen relatief veel jongere
melkveehouders voorenonder deverhuurders relatief veeloudere ondernemers meteen vrijklein quotum.
Ondanks de melkquotering en de quotumkortingen blijft ersprake van
een zekere schaalvergroting in de melkveehouderij. Zo is in de periode
1984-1991 het aantal bedrijven met een quotum groter dan 500.000 kilogram meteen paar procent toegenomen, terwijl diemet een quotumbeneden 100.000kilogram metruim 15%inaantal afnamen.
De produktiecapaciteit van de land- en tuinbouw, gemeten in Nederlandse grootte-eenheden, is in 1990-1991 toegenomen met 1,4%. Dit was
voor een belangrijk deel te danken aan een uitbreiding van de tuinbouw
en van het aantal vleesrunderen. Detotaleproduktiecapaciteit wasin1991
ongeveer 4%groter dan in 1984.In de daaraan voorafgaande periode van
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zeven jaar bedroeg de uitbreiding ongeveer 13%. De vertraging in de capaciteitsuitbreiding heeft vooral te maken met beleidsveranderingen, zoalsdemelkquoteringenhet milieubeleid.
In de periode 1984-1991 is voor alle bedrijfstypen de gemiddelde omvang van de hoofdberoepsbedrijven toegenomen; het minst bij de melkveebedrijven en het sterkst bij de tuinbouwbedrijven. Over het algemeen
waserooksprake van een vergroting van debedrijfsoppervlakte. De sterke groei van de tuinbouwbedrijven ging gepaard met een toename van
het aantal arbeidskrachten perbedrijf;op deanderebedrijven bleef dit ongeveer gelijk.
Landbouwenmilieu
Het milieubeleid voor deland-en tuinbouw wordt geleidelijk scherper,
hetgeen onder meer leidt tot hogere kosten en geringere uitbreidingsmogelijkheden, maar ook tot een kleiner verbruik van chemicaliën. Zo is op
gespecialiseerde melkveebedrijven in de periode 1987/88-1990/91 het gebruik van fosfaat per hectare met 30% gedaald en dat van stikstofkunstmest met 15%. Ook het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen loopt
terug; in 1991was het 14%lager dan het gemiddelde in de periode 19841988.Erblijken grote verschillen in het verbruik van deze middelen voor
tekomen tussen deafzonderlijke bedrijven, althansindeglastuinbouw en
de bloembollenteelt. Dat biedt aanknopingspunten voor een verdere daling. De doelstellingen van het milieubeleid nopen echter tot veel verdergaande reducties. Voor de komende jaren wordt een verdere stijging
verwacht van dekosten van het mest-en ammoniakbeleid voor de agrarischesectorendan vooralvoordeintensieve veehouderij.
Ook elders in de EGissprake van een uitbreiding van de milieuwetgeving. Door een andere produktiestructuur is deze voor wat de ontwikkeling van de varkenshouderij aangaat, in het algemeen evenwel minder
knellend dan in Nederland.
Produktieenafzet
De produktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw was in
1991door een volumestijging van 1%en een prijsstijging van 2%iets hogerdan inhetjaardaarvoor enkwam opbijna 39miljard gulden. De groei
was ongelijk verdeeld over de verschillende sectoren (tabel 1). Kleinere
oogsten van tarwe (-12%), suikerbieten (-15%)en fabrieksaardappelen
(-11%)en produktiestijgingen van consumptie- en voeraardappelen (3%)
en pootaardappelen (10%)leidden tot een volumevermindering van ruim
5% in de akkerbouwsector. De prijzen van akkerbouwprodukten gingen
gemiddeld met 1,5%omlaag. Alsgevolg van een verdere quotumkorting
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Tabel2 Ontwikkelingvanvolumeenprijzenvandeland-entuinbouwproduktie
Produkt(-groep)

Waarde
inmin.
guldens
1990
(v)

Akkerbouwprodukten
Melk»)
Vleeseneieren
Groentenen fruit
Snijbloemen
Potplanten
Overigesierteelt

3.360
8.710
13.700
5.020
3530
2.050
1.500

Totaal/gemiddeld

37.870

Mutatiesin' %t.o.v. voorafgaande jaar
volume

prijs

1989 1990 1991
(v)
(r)

1989 1990 1991
(v)
(r)

6,3 4,2
0,3 -1,8
-3,0 3,4
8,8 6,4
8,1 4,4
113 4 3
7,5 19,6

13,4 -9,4
2,1 -10,0
16,6 -7,6
4,7
7»
-5,4 3,6
-0,1 5,0
-33 -3,7

2,4

35

-55
-2,0
3,0
-15
2,7
8,4
7,5
0,9

7,7

-4,4

-1,5
1,0
-1,0
95
6,8
1,6
25
13

*)Zanderaftreksuperheffing.

liep demelkproduktie met 2%terug,terwijl de melkprijzen iets aantrokken.Deproduktievanvleeseneierennammet3%toe.Vooraldeproduktie van rund-, kalfs- en schapevlees groeide fors (resp. 27%,6%en 7%).
Hiertegenover stond een daling van de varkensvleesproduktie met5%,
vooralalsgevolghetuitbreken vandeziekteAbortusBlauw.Deontwikkeling van de vleesprijzen liep sterk uiteen: die van rund- en pluimveevleeslieteneenflinkedalingzienendievanschape-envarkensvleeseen
stijging.Deproduktiegroeiindetuinbouwkwamuitop2,5%.Degrootste
groei werd gerealiseerd bij de boomkwekerijprodukten (13%),champignons (12%), potplanten (8%)en glasgroenten (5%).Alleen in de fruitsector,dieinhetvoorjaar doornachtvorstwerd geteisterd,liepdeproduktie
sterk terug (-31%).Door degunstige ontwikkeling van de afzetmogelijkheden op de buitenlandse markten konden de tuinbouwprijzen met 6à
7%stijgen.
Ontwikkelingenindevoedings-engenotmiddelenindustrie
Eenkleine60%van deNederlandse agrarischeproduktie wordtbe-of
verwerkt indebinnenlandse voedings-engenotmiddelenindustrie. Deze
bedrijfstak iséénvandebelangrijkste onderdelen vandeNederlandseindustrie.In 1990werd 23%(20miljard gulden) van debruto toegevoegde
waardevandetotaleindustriegerealiseerd indezesector,terwijl hij17%
(ruim 160.000arbeidsjaren) vandetotalewerkgelegenheid indeindustrie
voor haar rekening nam. Hoewel het bruto bedrijfsresultaat van devoe227

dings- en genotmiddelenindustrie de laatste jaren sterk is verbeterd (namelijk van 7,1% van de omzet in 1987tot8,7% in 1990),bleef het duidelijk
achter bij het gemiddelde bedrijfsresultaat van ongeveer 11%, dat in de
gehele industrie werd gerealiseerd. De verbetering van het bedrijfsresultaat kwam vooral in de dranken-, tabakverwerkende-, cacao-,chocoladeensuikerverwerkende industrie totstand.
Het volume van de bruto produktie van de Nederlandse voedings- en
genotmiddelenindustrie groeide - net als in de rest van de EG - tussen
1980en 1990met ruim 25%.Dit was minder dan de toename van de landen tuinbouwproduktie, die in dezelfde periode zo'n 30% bedroeg. Het
verschil inbeidegroeivoeten valtteverklaren uithet feit dat de agrarische
produktiegroei vooral betrekking heeft op tuinbouwprodukten, waarvan
slechts een gering gedeelte in de voedings- en genotmiddelenindustrie
wordt verwerkt.
Zowel in Nederland als in de andere EG-landen iseen ingrijpende herstructurering van de voedingsmiddelenindustrie gaande, vooral in de
vorm van fusies en overnemingen. Redenen voor deze herstructurering
zijn de voltooiing van de interne markt, de daaruit voortvloeiende grotere
concurrentie, alsmede ontwikkelingen op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de GATT-onderhandelingen. In Nederland heeft zich de laatste jaren vooral in de zuivelsector een sterke
concentratie voorgedaan.
Bestedingenaan voedingsmiddelen
Het aandeel van de voedings-en genotmiddelen in de totale consumptieve bestedingen in Nederland is tussen 1970 en 1990 afgenomen van
27%tot 18%.Enerzijds werd dit veroorzaakt doordat de volumegroei van
debestedingen aan voedings-engenotmiddelen achterbleef bijdievan de
totale consumptieve bestedingen; anderzijds doordat de prijzen van voedings-en genotmiddelen minder zijn gestegen dan die van alle consumptiegoederen. Ook het aandeel van de uitgaven voor voedingsmiddelen,
dat terecht komt bijde land- en tuinbouw, isgedaald. In het begin van de
jaren zeventig ging 35cent van iedere aan voedingsmiddelen bestede gulden naar de land- en tuinbouw; eind jaren tachtig was dit nog slechts 28
cent. Niet alleen het achterblijven van de prijzen van de land- en tuinbouwprodukten, maar ook de toenemende bewerking van agrarische Produkten ligt hieraan ten grondslag. In de EG wordt dooreengenomen een
iets groter deel van het huishoudbudget besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in Nederland, namelijk 21,5% in 1989. Alleen de Duitsers
gaven een kleiner deel van hun huishoudbudget uit aan voedings-en genotmiddelen dan deNederlanders,namelijk 16,6%.

228

In-enuitvoervanagrarischeProduktenen voedingsmiddelen
In 1991 werd voor 61,6 miljard gulden aan agrarische produkten en
V0edingsmiddelen uitgevoerd en voor 35miljard gulden ingevoerd (tabel2).Hetagrarisch handelssaldokwamdaardoor uitop26,6miljard gulden,watruim1,5miljard guldenhogerwasdanin1990. Degroeivanhet
handelssaldo kangeheel worden toegeschreven aan volume-effecten: het
volumevandeuitvoernamsterkertoedandatvandeinvoer.Deprijsontwikkelingen warenmindergunstig.Deuitvoerprijzen daaldenalsgevolg
van de lagere wereldmarktprijzen en de invoerprijzen bleven gelijk. Het
volume van de invoer groeide doordat er meer produkten uit de EG
(10,4%) werden geïmporteerd. Een sterke toename van de invoer deed
zichonder anderevoor bijtomaten,appelen,levende dieren,vlees,boter
enkaas.Hetvolume van de uitvoer, waarvan ruim 30% bestemd isvoor
Duitsland, nam met bijna 7%toe.Degrootste stijging werd gerealiseerd
bij de tuinbouwproducten (+10%).Bijde veehouderijprodukten trad een
dalingop van deuitvoer vanlevend vee,varkensvleeseneieren.Daartegenoverstondeenforseuitvoerstijging vanrund-,kalfs-enpluimveevlees
Tabel2 Invoerenuitvoervanagrarischeproduktenin1991
Waarde in
min.gld
wereld

Mutatiesin %ten opzichte van 1990

w.v.
uit
EG

wereld
volume

EG
prijs

volume

prijs

Invoer
Akkerbouwprodukten
Tujnbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Overige agrarische
produkten

9,1
4,1
6,7

6,6
2,4
6,2

3,2
12,7
13,8

0,9
1,0
0,4

6,0
11,9
19,2

1,2
3,1
-2,1

15,1

6,9

0,8

-1,0

6,9

-1,6

Totaal

35,0

22,0

5,0

0,0

10,4

-0/1

9,9
153
19,5

7,0
12,8
16,5

3,1
10,1
4,7

-1,6
0,7
-2,1

5,0
10,4
4,0

1,0
-1,0

16,9

13,1

7,9

-0,4

4,1

3,3

61,6

49,3

6,6

-0,9

5,8

0,9

Uitvoer
Akkerbouwprodukten
Tujnbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Overige agrarische
produkten
Totaal
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en van melk en zuivelprodukten.Deuitvoerprijzen van veehouderijprodukten waren ruim 2%lager dan in 1990,voornamelijk door de lagere
prijzen voorrundvleesenzuivel.Deuitvoervanakkerbouwprodukten is
persaldonauwelijks toegenomen,ondanksdaterruim 10%meeraardappelenwerdengeëxporteerd.
Resultatenvandelandbouwsector
De opbrengstwaarde van de landbouw (akkerbouw en veehouderij)
was in 1990/91 6,5%lager dan in het jaar daarvoor (tabel 3).De daling
kwamgeheelvoorrekeningvandelagereprijzen,wanthetproduktievolumeisvoorheteerstsinds 1986/87weer duidelijk toegenomen.Deprijsdaling had betrekking op alle produktgroepen. Voor de volumegroei
geldt hetzelfde, met uitzondering van de melkproduktie die iets lager
was. De waarde van de non-factorkosten ging enigszins omlaag, vooral
dankzij de 10%lagereveevoederprijzen. Het gevolg van dezeontwikkelingenwaseenterugvalindetoegevoegdewaardemetongeveer15%.De
waarde van de factorkosten nam met 5à6%toe,hoofdzakelijk door een
stijging van de rentetarieven en van deloonkosten. Het resultaat van dit
alleswasdat in1990/91defactorkosten nogmaar voor circa65%gedekt
werden door de toegevoegde waarde, terwijl dit in 1989/90 nog voor
ruim80%hetgevalwas.
In 1991/92nam deproduktiewaarde vandelandbouwsector weermet
een paar procent toe.Het volumebleef per saldo gelijk, maar de prijzen
gingen in doorsnee iets omhoog. Vooral de prijsstijging van varkens en
vanmelkwashieropvaninvloed.In1991/92 kwameeneindeaandedaTabel3 Resultatenrekeningvandelandbouwsector(exclusieftuinbouw)
Waarde(miljoenenguldens)

Mutatiesin% to.v '.voorgaand jaar
volume

1989/90 1990/91 1991/92
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten
Totalekosten
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prijs

90/91
(v)

91/92
(r)

90/91
(v)

91/92
(r)

27.230
17.830

25.460
17.500

25.950
18.280

25
25

-0,0
15

-9,0
-45

2,0
3,0

9.400

7.960

7.670

3,0

-85

-18,0

55

11570
29.400

12.220
29.720

12510
30.790

05
15

-05
05

5,0
-05

3,0
3,0

lingvan de waardevan denon-factorkosten, diezichvanaf 1983/84had
voorgedaan. Met name de 5%hogere veevoederprijzen speelden hierbij
eenrol,maarookdetoenemendeinflatie wasvanbelang.Dewaardevan
denon-factorkosten nam toemet4à5%.Detoegevoegde waarde ismet
ongeveer 4%verminderd (tabel 3).Destijging van de factorkosten bleef
beperkt tot circa 2%;het effect van de hogere loonkosten werd voor een
belangrijk deel opgevangen door de daling van de rentetarieven. Door
deze ontwikkelingen liep het percentage, waarmeede factorkosten werdengedektdoordetoegevoegdewaarde,verderterugtotruim60%.
Bedrijßuitkomsteninakkerbouwenveehouderij
Op de gemiddelde boerderij (akkerbouw en veehouderij) werd in
1990/91eenondernemersinkomen behaald van 56.500guldenper ondernemer.Datwasbijna30%lagerdanhethogeniveauvan 1989/90.Opalle
onderscheidentypendeedzicheendalingvoor,maardegrootsteterugval
(30à35%)wastevindenopdemelkveebedrijven (tabel4).Voordeakkerbouw-endeintensieve-veehouderijbedrijven bedroegdedalingdooreengenomen 15à 20%.Bijde laatstgenoemde bedrijven -die overigens nog
eenvrijhooginkomenbehaalden -kwamdeterugganggeheelvoorrekening van de varkenshouderij. In zowel de legpluimvee- als de slachtpluimveesectorwerdenbetereresultatenbehaalddaninhetookalrelatief
gunstigejaar1989/90.
Deramingenvoor 1991/92wijzen opeenbeperkte verdere dalingvan
hetondernemersinkomen opdegemiddeldeboerderij,namelijk tot52.000
guldenperondernemer. Opde melkveebedrijven was er eenverdereteTabd4 Gemiddeldondernemersinkomen(x1000guldenperondernemer)oplandbouwbedrijven
Aantal
bedrijven
in 1990/91
Melkveebedrijven
-grotere
ï -kleinere
Gemengdebedrijvenmet
intensieve veehouderij
-grotere
-kleinere
Akkerbouwbedrijven
-grotere
-kleinere

Ondernemersinkomen x 1000gulden
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92
(r)

20.140
10.210

71,2
27,2

9330
5.040

13,1

6.470
2.440

3,7
72

4,0

41,1

90,4
39,5

60,7
25,1

51,0
21,0
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9,4

116,0
42,2

93,1

110,0
35/)

47,7

90,7

217

407

793
253

893

34^

54,0

167
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ruggang van zo'n 15%,waardoor deresultaten van dezebedrijven, na een
aantal goede jaren, weer op een matig peil zijn gekomen. Voor de akkerbouwbedrijven is een daling van het gemiddelde ondernemersinkomen
geraamd van circa 30%. Vooral de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën behaalden ongunstige resultaten. Op de grotere intensieve-veehouderijbedrijven ging het gemiddelde ondernemersinkomen in 1991/92
weer omhoog, maar op de kleinere bedrijven van dit type bleef het ongeveer gelijk. In de varkenshouderij werden in doorsnee betere resultaten
behaald,maar indebeidepluimveesectoren trad een dalingop.
Bedrijßuitkomstenvantuinbouwbedrijven
Deglastuinbouw had in 1990inhet algemeen temaken met hogere opbrengstprijzen. Dat gold zowel voor glasgroenten als voor snijbloemen en
potplanten. De verbetering van de opbrengsten was meer dan voldoende
om de stijging van dekosten op tevangen. Hetgemiddelde ondernemersinkomen van alleglastuinders nam dan ook toevanbijna 74.000gulden in
1989 tot ruim 81.000 gulden in 1990. De sterkste verbetering (14%) deed
zich voor op de glasgroentebedrijven en de kleinste (3,5%)op de potplantenbedrijven (tabel 5).Ondanks de beperkte stijging werd op de laatstgenoemde groep bedrijven gemiddeld het hoogste inkomen behaald. De
snijbloementelers zagen hun relatief lage gemiddelde ondernemersinkomenomhooggaan metruim 10%.
In 1991gingen de prijzen van de glasgroenten met bijna 10% omhoog
endievan desnijbloemen metbijna 7%,terwijl deprijzen van potplantenTabel5 Gemiddeldondernemersinkomen(x1000guldenperondernemer)optuinbouwbedrijven

Glastuinbouwbedrijven
metoverwegend:
-groenten
- snijbloemen
- potplanten
Opengrondsgroentebedrijven
Boomkwekerijbedrijven*)
Fruitteeltbedrijven
Bloembollenbedrijven
Champignonbedrijven
*)1987=1987/88 enz.
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Ondernemersinkomen x1000gulden

Aantal
bedrijven
in 1990

1987

1988

1989

1990

1991(r)

3.280
3.480
790

111,8
81,8
96,7

73,9
91,8
115,0

81,2
56,6
112,8

92,6
62,6
1163

121,0
77,4
96,7

990
850
1.220
1.290
570

44,0
98,9
34,5
83,6
50,6

23^
85,7
32,9
69,2
68,2

53^
84,6
413
46,7
923

80,9
90,0
71,1
643
63,2

45,0
58,6
733
52,7

ongeveergelijkbleven.Opdeeerstgenoemdetweebedrijfstypen ishetgemiddelde ondernemersinkomen daardoor opnieuw gestegen en wel met
respectievelijk 30%en 24%(tabel 5).Vooral in de glasgroenteteelt werd
eengunstig niveau bereikt. Hetgemiddelde inkomen van depotplantentelersismet15à20%gedaald.Dezebedrijven behaaldenin1991 voorhet
eerstsinds1983eennegatief netto-bedrijfsresultaat.
Deuitkomsten vandeoverigetuinbouwbedrijven laten eenzeergevarieerdbeeld zien.Deopengrondsgroentetelers behaalden in 1990dankzij
déhogegroenteprijzen relatief gunstigeresultaten,maarmoestenhetjaar
daarop weer een forse terugval incasseren (tabel 5).In de boomkwekerij
blijven de bedrijfsuitkomsten de laatste jaren vrijgoed op peil.De fruitteeltbedrijven behaaldenin1987-1989zeermatigeresultaten,maarin1990
deedzichdankzijhogereopbrengstprijzen eenvrijsterkherstel voor.Het
jaardaaropwarendefruitprijzen nogveelhoger,maardoordevorstschadewasdeproduktiezokleindateendalingvanhetgemiddeldeinkomen
isgeraamd.Deuitkomsten vandebloembollenbedrijven gavenin1990en
1991 eenstijgende lijn tezien.Voordechampignonbedrijven geldthettegendeel.Debelangrijkste oorzaak vandeteruggangindezesector,diein
dejaren1986-1989uiteendiepdalomhoogwasgekomen,isgelegeninde
dalendeprijzen.
Inkomenenfinancieringvanlandbouwbedrijven
Insamenhangmetdeteruggangindebedrijfsuitkomsten kwamhetgezinsinkomen uitbedrijf op degemiddeldeboerderij in 1990/91ongeveer
eenkwart lager uit dan in 1989/90(tabel 6).Zowel opde melkveebedrijvertalsopdeakkerbouwbedrijven lagditinkomenop65.000à70.000gulden, terwijl het op de intensieve-veehouderijbedrijven ongeveer 90.000
gulden bedroeg. Bijhet gezinsinkomen uit bedrijf moeten de inkomsten
van buiten het bedrijf worden opgeteld, terwijl de betaalde belastingen
etc.moetenwordenafgetrokken omhethetbesteedbaar inkomenteberekenen.Datbedroegin 1990/91gemiddeldbijna 74.000gulden perondernemer. Van dit bedrag kon ruim 24.000gulden worden bespaard, tegen
ruim53.000guldenin1989/90.Doordelagerebesparingenginghettotale
bedrag aan eigen financieringsmiddelen van de gezamenlijke landbouwers omlaag van 6,5miljard gulden in 1989/90 tot4,5miljard gulden in
1990/91.Erwerd per saldobijna eenmiljard gulden meergeleend. Bijna
twee derde van debeschikbare middelen werd gebruikt voor investeringen.Gemiddeldwerderperlandbouwbedrijf 71.600guldengeïnvesteerd.
Datwasslechts6à7%minderdaninhettopjaar 1989/90(tabel6).Vooral
ingrondenindeveestapelwerdmindergeïnvesteerd,maaringebouwen
juistmeer.Vooreendeelginghethierbijomaanpassingeninverbandmet
hetmilieubeleid.
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Tàbd6 Inkomen, besparingeneninvesteringenoplandbouwbedrijven (x1000guldenperondernemer)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaarinkomen
Besparingen
Totaaleigen financieringsmiddelen
Toenemingvreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen*)

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92
(r)

54,2
65,9
54,2
6,5

71,0
85,1
74,4
28,4

96,2
111,5
101,6
53,2

71,3
89,8
73,7
243

65,7
833
65,4
16,8

39,0
2,8
463

62,0
7,4
70,6

88,4
-0,9
76,4

60,7
12,6
71,6

*)x1000guldenperbedrijf.

Voor1991/92iseendalingvanhetgemiddeldeinkomen uitbedrijf geraamd met8%tot ruim 65.000gulden (tabel 6).Desterkste daling (bijna
30%)van ditinkomen deedzichvoorop deakkerbouwbedrijven, diegemiddeld uitkwamen op47.000gulden.Ookop demelkveebedrijven was
de daling fors (-15%). Het gemiddelde gezinsinkomen kwam daar op
58.000gulden. Op de intensieve-veehouderijbedrijven daarentegen deed
zicheen stijging voor met zo'n 10%tot gemiddeld 100.000gulden.Door
dedalingvanhetinkomen verminderden opdeakkerbouw-endemelkveebedrijvenookdebesparingen.
Inkomenenfinancieringvanglastuinbouwbedrijven
In de glastuinbouw was het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf in
1990ongeveer 8%hoger dan in 1989(tabel 7).Desterkste stijging (13%)
deed zich voor op de glasgroentebedrijven, die op een gemiddeld inkomen van ruim 103.000 gulden uitkwamen. Op de potplantenbedrijven
verbeterde het gezinsinkomen met 6,5% tot gemiddeld 115.000 gulden.
Opdesnijbloemenbedrijven kwamhetuitopruim80.000gulden,hetgeen
een toename met 4,5%betekende.Dankzij een stijging van de neveninkomsteneneendalingvandebetaaldebelastingen,ishetbesteedbareinkomen van de gemiddelde glastuinder relatief sterk omhoog gegaan,
namelijk met 25à 30%.Debesparingen konden daardoor meer dan verdubbelen. Het totalebedrag aan eigen financieringsmiddelen in deglastuinbouw steeg mede daardoor met een kwart tot bijna 1,4 miljard
gulden. Daarnaast werd per saldozo'n 400miljoen gulden extra vreemd
vermogen aangetrokken. Hetgrootste deel van debeschikbare middelen
werd gebruikt voor bedrijfsinvesteringen. Deze daalden overigens met
eenpaarprocentten opzichtevan hethogepeil van1989enkwamenge234

Tabel7 Inkomen, besparingen en investeringen opglastuinbouwbedrijven (x 1000guldenper
ondernemer)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaarinkomen
Besparingen
Totaaleigen financieringsmiddelen
Toenemingvreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen*)

1987

1988

1989

1990

1991
(r)

110,2
124,1
103,2

513

100,2
113,7
86,6
31,0

87,9
101,3
71,7
15,1

95,0
110,8
91,7
32,7

111,0
127,0
102,0
43,0

106,0
-123
100,0

97,8
38,2
1673

883

112,7
36,2
172,9

56,6
179,4

*)xl000 guldenperbedrijf.

middeld uitopbijna 173.000gulden perbedrijf (tabel7). Erwerd minder
geïnvesteerd ingrond,gebouwenen kassen,maar aanzienlijk meerininstallatiesendergelijke.
Voor1991 iseenstijging vanhetgezinsinkomen uitbedrijf voordegemiddelde glastuinder geraamd metruim 15%.Opnieuw deed desterkste
inkomensverbetering zich voor op de glasgroentebedrijven, die een gemiddeld inkomenvan120.000guldenbereikten.De snijbloemenbedrijven
realiseerden een gezinsinkomen van gemiddeld ruim 90.000 gulden
(+14%),terwijl zich op de potplantenbedrijven een daling met 8%voordeed toteengemiddeldbedragvan100.000guldenperondernemer.Door
deze gang van zaken zijn de besparingen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf opnieuw gestegen. Het zieter overigens naar uit dat dit tamelijk rooskleurige beeld niet zal gelden voor 1992; vooral in de
glasgroenteteelt tekent zich,gelet op de ongunstige prijsontwikkelingen,
eenforseterugval af.

235

BIJLAGE

237

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Standaardbedrijfseenheid(sbe):
eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binneneenbedrijf wordt uitgedrukt. Eensbeiseen gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een
doelmatigebedrijfsvoering enonder normale omstandigheden. Enkele voorbeelden van
de sbe-1991:1hawintertarwe =1,8sbe,1hasuikerbieten =6,1 sbe,1melkkoe =2,95sbe,
1fokzeug =0,85sbe,1hastooktomaten=523sbeen1haanjersonderglas=88sbe.
NederlandseGrootte-Eenheid(nge):
De nge is evenalsde sbe een maatstaf voor de economische omvang van agrarische
bedrijven.De nge isechterniet gebaseerd opde netto-toegevoegde waarde, maarop de
bruto-standaardsaldiperdiersoortenperhagewas.Debruto-standaard saldi (bss)worden berekend door de opbrengsten metbepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De bsswordt in het kadervan de EG-typologiezeer regelmatig herzien en is
uitgedrukt in ECU (lopende prijzen).Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang
niet in bss uitgedrukt maarin nge. De nge wordt bijeen herziening zodanig aangepast
datdereëleontwikkelingvandebruto-toegevoegdewaardevoorhetgemiddeldeNederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. Enkele voorbeelden (op basis van de bss
van 1988): 1 ha wintertarwe = 0,90 nge, 1 ha suikerbieten = 1,79 nge, 1 melkkoe =
1,06 nge, 1 fokzeug = 0,21 nge, 1 ha stooktomaten = 130,93 nge, 1 ha trosanjers onder
glas=119,61 nge.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid en van vermogen vastgelegd ingrond,gebouwen enoverige kapitaalgoederen. Indeze kostenis geen vergoedingbegrepenvoorbedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het produktieproceszijnaangewend(inclusief afschrijvingen).
Netto-toegevoegdewaarde(factoropbrengsten,sectorinkomen):
deopbrengstwaardevandeproduktieminusde non-factorkosten.
Netto-bedrijfsresultaat:
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten, waarbij
debeloningvoorbedrijfsleiding nietalskostenpostinaanmerkingisgenomen.Indien de
kostenwordenberekendoppachtbasis(landbouw) wordtdit aangegeven.
Pachtbasis(pb):
uitgangspunt voordeberekeningvanderentabiliteitvanlandbouwbedrijven, waarbij
voorallekostenvangrond (ongeachtdefeitelijke eigendom/pachtverhouding) eenbruto-pachtinrekeningisgebrachtzoalsdiegeldtvoorvergelijkbare pachtbedrijven.
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Arbeidsopbrengstvandeondernemer:
netto-bedrijfsresultaatvermeerderdmethetberekendeloonvandeondernemer.
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengstvandeondernemerplusdeniet-uitbetaaldevergoedingvoor
bedrijfsvermogenenincidentelebedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomenuitbedrijf:
ondernemersinkomenplusberekendloonvanmeewerkendegezinsleden.
Totaalgezinsinkomen:
gezinsinkomenuitbedrijfplushetinkomenvanbuitenhetbedrijf.
Besteedbaarinkomenvoorgezinenbedrijf:
totaalgezinsinkomenminusbetaaldebelastingenenvolksverzekeringspremies.
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