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Tengeleide
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1. De land- en tuinbouw in ruimer verband

1.1 Algemeen-economische ontwikkelingen
1.1.1 De internationale situatie
Inafwijking vande sombere verwachtingen nadecrisis opde
financiëlemarkten indeherfst van 1987,bereikte de economische
groei indegeïndustrialiseerde landen in 1988het hoogste percentage sindshet beginvandejarenzeventig.Ramingenvandecember 1988 (OECD, 1988a)kwamenvoordegezamenlijke OECD-landen
uit op eenreële toenamevanhet bruto-nationaalproduktmet ongeveer 4%.Zoalsgebruikelijkwasdegroei inJapanwat sterker,
terwijl enkeleEG-landen indit opzicht duidelijk achterbleven
(tabel 1.1).De sterke economische groeiging gepaard met eenbeperkte daling vandewerkloosheidspercentages, dievooral inde
EG nog steedsvrij hoog blijven.Voor 1989verwachtte deOECD
(OECD, 1988a)een lichtevertraging inhet tempovandeeconomische groei enongeveergelijkblijvendewerkloosheidspercentages.
De inflatie,die in 1987gemiddeld zo'n3%bedroeg, liepin
1988optot bijna 4%enzalnaarverwachting in 1989nog iets
verder stijgen.De stijgende grondstoffenprijzenopdewereldmarkt droegen hieraan bij.BinnendeEGwerdendeverschillen in
inflatie opnieuwkleiner enhet ziet ernaaruitdat dat ookin
1989het geval zal zijn (tabel 1.1).Mededaardoorwaren dewisselkoersverhoudingen binnenhetEMSstabiel.Vooreendeel kan
deze stabiliteit samenhangenmet hetherstel vandedollarkoers,
waardoor deneiging omtevluchten insterkeEG-munten ontbreekt.
Deze ontwikkelingengingengepaard met inde loopvanvorig jaar
oplopende rentetarieven.

Sterke groei

wereldhandel

Het volumevandewereldhandel groeide in1988met eenkleine 9%, ruimanderhalfmaal zoveel als inhetvoorafgaande jaar.
Vooral dehandel in industriële Produktennam sterktoe.Voor
agrarische produkten bleefdeuitbreiding beperkt tot 4Z (zieparagraaf 1.2.2).Deprijzen opdewereldmarkt gingen indoorsnee
omhoog, ondanksdeeerdergenoemde stijging vandekoersvande
dollar -waarindemeestewereldmarktnoteringen wordenuitgedrukt -enondanksdeverdere daling vandeolieprijzen.Voor
1989wordt opnieuw een forse groeivandewereldhandel verwacht,
zijhet ietsminderuitbundig dan in1988,alsmede een beperkte
verdere prijsstijging (OECD, 1988a).
De onevenwichtigheden opde lopende rekening vandebetalingsbalansenwerden in 1988 ietskleiner.Het tekort vandeVS
verminderde licht, evenalshet overschot vanJapan.Het Duitse
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overschot bleef ongeveergelijk,maarhet tekort vandegezamenlijkeOFEC-landennamvrij sterktoe.Opvallend wasde sterke
toenamevanhet tekort vanhetVerenigd Koninkrijk. In 1986had
dit landnog eenpositief saldo, in1987eentekort vanviermiljard dollarenvorig jaar eentekort van 20à25miljard dollar.
Voor 1989verwacht deOECDondermeerdat het Amerikaanse
tekort verder zalverminderen,maardatde betalingsbalanspositie
vandeontwikkelingslanden, die in 1988persaldoongeveer gelijk
bleef,weer zalverslechteren. Binnen deEG zou in1989onder
meerhetDuitse,hetNederlandse enhetBelgische overschot verdertoenemen,terwijlFrankrijken ItaliëenookhetVerenigd
Koninkrijk temaken zoudenkrijgenmet oplopende tekorten.Deze
ontwikkelingenkunnen binnenhetEMSspanningen veroorzaken.
1.1.2 Detoestand vandeNederlandse economie
Inhet kielzog vandemondiale ontwikkelingen gaf ookde
Nederlandse economie in 1988eenvrij rooskleurig beeld tezien.
Nade zeer beperkte groei in1987namhet reële nationaal inkomen
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llX

vorig jaar toemet ongeveer 3X (tabel 1.2).Vooral de bedrijfsinvesteringen endeexport stegenvrij sterk.Aandesterke toename
vande investeringen leverdede land-entuinbouw eenaanzienlijkebijdrage; indeze sectorgroeide hetvolume vande investeringen invaste activamet 25à30%.Vooral intuinbouwkassen,melkveestallen enmestsilo'swerd nogalwatmeergeïnvesteerd (zie
ookhoofdstuk5).
Devolumegroeivandegoederenuitvoer overtrof dievande
goedereninvoer, terwijl ookdeprijsontwikkelingvandeuitvoer
gunstigerwas.Deze ontwikkelingen leidden tot een forse toename
vanhet positieve saldoopde lopende rekening vandebetalingsbalans.Aandezeverbetering leverde deagrarische handel deze
keergeenbijdrage.Doordat zoweldevolumegroei alsde stijging
vandeprijzenvandeagrarischeuitvoer achterbleef bijdievan
de invoer,kwamhet agrarischhandelssaldo in 1988 iets lageruit
dan inhetvoorafgaande jaar (zieookparagraaf3.5).

Zets meer

inflatie

In 1988deed zicheenzeerbeperkte stijging vandeconsumentenprijzenvoor (tabel 1.2).Devoedingsmiddelen werden ten
opzichte van 1987gemiddeld ongeveer 0,3%duurder; inde tweede
helft vanhetjaar gingendeprijzenvanvoedingsmiddelenwat
Tabel 1.2 Enige nationaal-economische

kengetallen
1984

Niveaus
Saldo lopende rekening
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1,8
2.1
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2,4
0,6
-15,2
-17,3

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

2,0
1,0
0,5
-1,0

2,0
1,5
3,5
4,5
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Officieel geregistreerd, vervuild bestand.

Bron: CPB,Centraal Economisch Plan 1989.

meer omhoog danhet algemene prijspeil.Demeestemelk-enzuivelprodukten stegen inprijs,gemiddeld 1à2Z.Ookdeprijzen
vanmargarine e t c , gingen ietsomhoog.Aande anderekant gingen
degroenteprijzenomlaag, terwijl devleesprijzenvoordeconsument persaldoongeveergelijkbleven. Hetvolumevandeparticuliere bestedingen nam in 1988toemet 2Z.Voorvoedings-engenotmiddelen bleef degroei beperkt tot circa 1,5Z.
Het financieringstekort vandeoverheid, dat in1987doorde
tegenvallende aardgasbatenwasgestegen,ging in 1988weeromlaag
(tabel 1.2).Insamenhangmet devrij sterke economische groei
enerzijds endebeperkte stijging vande loonkostenanderzijds,
isdewinstpositie vanhet bedrijfsleven aanzienlijkverderverbeterd.Dearbeidsinkomensquote daaldevan83?in1987totnaar
schatting 80,52 in 1988 (CFB, 1989b). Rond 1981 laghetvergelijkbare getal nog bovende 90%,hetgeen duswijst opeen forse
verbetering vanwinsten indejaren tachtig.Deze tendensdeed
zich ingrote lijnen ookvoor inde voedingsmiddelenindustrie.
Insamenhangmet deopleving vandeeconomie isde totale
werkgelegenheid vorig jaarverdertoegenomen,vooral indedienstensector en indebouwnijverheid. Sinds 1984ishet totaleaantal banenmet ruim300.000gestegen (tabel 1.2).Degroeivande
werkgelegenheid in 1988was incombinatie met eenrelatief sterke
stijging vanhet aantaldeeltijdbanen ruimvoldoende omdegroei
van hetarbeidsaanbod -zo'n80.000personen -optevangen.Het
aantalwerklozen isdanookenigszinsverminderd, ongeacht welke
vande inmiddels talrijkedefinitiesmendaarvooraanhoudt.

Vrij gunstige

verwachtingen

voor 1989

Deverwachtingen vanhetCentraalPlanbureauvoordeNederlandseeconomie in1989zijn inhet algemeenvrijgunstig (CFB,
1989b). Degroeivanhetnationaal inkomen zounog iets sterker
zijndan in 1988 (tabel 1.2).Ookhetvolume vande particuliere
bestedingen envande investeringen zouvrij sterkgroeien.Verder zoudewerkgelegenheid toenemen en insamenhang daarmeehet
aantalwerklozen opnieuwdalen.Het financieringstekort zouwat
verderverminderen endewinstpositie vanhet bedrijfslevennog
verderverbeteren.Ondanksde lichteversnelling dievoorde inflatiewordt verwacht, blijft dezezeerbeperkt (tabel 1.2).Alleendebetalingsbalanspositie lijktwatminder gunstig teworden.Zowelwat betreft het prijsverloop,alswat betreft devolume-ontwikkeling blijft deuitvoer ietsachter bijde invoer.

1.2 De landbouw indewereld
1.2.1 Froduktie envoedselsituatie
Hoewel zichin 1988vrijveel rampen (droogte,overstromingen, sprinkhanenplagen)voordeden isvolgensvoorlopige gegevens
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vandeFAOhetvolumevandeagrarische produktie indewereld
ongeveer gelijkgebleven, terwijl zich in1987eenkleine daling
had voorgedaan. De stagnatie in 1988washet resultaat vaneen
toename van hetvolumevandedierlijke produktiemet 1,5 à2%
enerzijds, eneen ietskleinere vermindering bijde plantaardige
produktie anderzijds.Evenals in 1987kwamdezedaling voorrekening vandegranen; hetvolumevandemeeste andere plantaardigeproduktenging omhoog (vergelijkparagraaf3.2).
Deteruggang vandewereldgraanproduktie met circa 31in
1988kwamvrijwel geheelvoor rekening vanNoord-Amerika,waar
bijna eenderdeminder graanwerd geoogst dan in1987.Dat kwam
voor eenkleindeeldoorverdere produktiebeperkende maatregelen,
maarvooral door eenernstige droogte,die leidde tot indoorsnee
ongeveer eenkwart lagere hectare-opbrengsten.
Het gevolg vandekleinere oogstwasdatdewereldgraanvoorradenmet ruim 25%verminderden.Vanhet recordpeil van 450miljoen ton in 1986/87 (ongeveer 26%vandeconsumptie)daalden ze
tot zo'n 290miljoen ton (circa 16%vandeconsumptie)in
1988/89.Dat laatste percentage ligt beneden het niveau datde
FAOnodig achtvoor eenveiligevoedselvoorziening. De omvang van
devoedselhulp, voor zoverhetgranen betreft, namafvan ruim
13miljoen ton in 1987/88tot eenkleine 10miljoen ton inhet
afgelopenjaar.VolgensdeFAO (1989)zoude wereldgraanproduktie
in 1989met tenminste 12%moeten stijgenomdevoorradenweerop
het gewenste peil tebrengen.Vooral hetweer inproduktie nemen
vanbraakgelegde gronden indeVSzouhieraanmoeten bijdragen.
Het graanareaal isdaar inderdaad met ruim 10%uitgebreid, maar
deverwachtingen voordeopbrengsten zijnniet onverdeeld gunstig.De eerste prognosesvoordewereldgraanproduktie in1989
komenuit op eentoenamemet eenprocent oftien.Overigensmag
volgens deFAOuit deontwikkelingen inhet afgelopenjaarniet
worden geconcludeerd dat detendens tot structurele overproduktie
tot hetverleden behoort1).
Dedrastische omslag indewereldgraansituatie geeftwel aan
dat demarge tussen overvloed enschaarstemaar smal is.Nade
voedselcrisis van 1973/74 isdewereldvoedselvoorziening minder
afhankelijk gewordenvandeproduktie indeVS.Degang vanzaken
in 1988toont aandatdat eengunstige ontwikkeling isgeweest.
Naarmate doorbeleidswijzigingende structurele overproduktie in
dewereld afneemt,wordt het risicovantijdelijke schaarstes
groter.Dat zoudanmoetenworden opgevangen door voorraadbeheer.
De recente ontwikkelingenwijzen erechteropdat dergelijke
voorraden nogal omvangrijkmoeten zijn,hetgeen onvermijdelijk
eenprijsdrukkend effect heeft.Het isdanookdevraag hoehet
veiligstellen vandevoedselvoorziening zichverhoudt methet
handhaven vanmarktevenwicht doormiddelvaneenvrijereprijsvorming.

1)

Zie:AgraEurope (London), 25november 1988.
11

Voedselsituatie

ontwikkelingslanden

iets

beter

Hetgelijkblijvenvande totalevoedselproduktie (nacorrectievoorgebruikalszaaigoed envoordiervoeding)endeverdere
toename vandewereldbevolking leiddenertoedat de wereldvoedselproduktie perhoofd in 1988met 1,5à2Zisafgenomen. Deze
daling kwamhoofdzakelijkvoor rekening vanNoord-Amerika (-10%),
terwijl ook inEuropa een lichte teruggang optrad.Voordegroep
ontwikkelingslanden deed zicheenbeperkteverbetering vande
voedselproduktie perhoofd voor (+12).VoorgeheelAziëwerd een
kleineverbetering geraamd, ondanksdebeperkte daling vande
voedselproduktie perhoofd inondermeerChina enBangladesh. In
Zuid-Amerika isdevoedselproduktie perhoofd in 1988gestegen
met gemiddeld zo'n 2,5Z.VoorAfrika is,ondanks sprinkhanenplagen inverscheidene landen,eenbeperkteverbetering geraamd
-minder daneenhalf procent.Het isdevraag ofdaarmee dedalende tendens indatwerelddeel isdoorbroken. In 1986-1988 lag
devoedselproduktie perhoofd inAfrika nog ruim 6Zbenedenhet
niveauvan het eindvandejaren zeventig.Deglobale toenamevan
devoedselproduktie perhoofd leidt overigens niet zondermeer
tot eenvermindering vanhet aantalmensen,dat teweinig teeten
heeft.Het effect daarophangt sterkafvandeverdeling vande
beschikbare hoeveelheden,waarvoorveelal dekoopkracht -ofhet
gebrekdaaraan -bepalend is.
1.2.2 Internationale handel inagrarische produkten
Hetvolume vandewereldhandel inagrarische produkten nam
in 1988naar schatting toemet eenprocent ofvier,nadat zichin
1987aleengroeimet 6Zhadvoorgedaan.Dat ging in 1988gepaard
met aanzienlijke prijsstijgingen. De beschikbare informatiewijst
opeenstijging vandewereldmarktprijzenvanagrarische produktenmet 15à 20Z.Dat zouduseenwaardestijging van 20à 25Zbetekenen.Onderandere deprijzenvangraangingen fors omhoog,
namelijkmet zo'n 30%voor rijst totmeerdan 50Zvoormais.Ook
denoteringenvan zuivelprodukten zijnvrij sterkgestegen,vooral alsgevolg van devermindering vanhet overaanbod doordeEG.
Het aandeelvandeVS indewereldexport vanagrarische produkten istussen 1981 en 1986verminderd vancirca 19Ztotnet
bovende 12Z.In 1987namhetweer ietstoe,namelijk tot 12,52.
Uit denog zeersummiere gegevensover 1988ontstaat de indruk
dat deze zwakke stijging zichheeftvoortgezet. Deeerdere teruggang van hethandelsaandeel vandeVSwasvolgens een rapport van
hetAmerikaanse Ministerie vanLandbouw 1)vooral eengevolg van
de sterke stijging vandedollarkoers.Ookhetmarktaandeel van
Australië enNieuw-Zeeland istussen 1980en 1986 ietsafgenomen.
DeEGheeft zijnaandeel indeagrarischewereldhandel indiepe-

1)
12

Weergegeven inAgraEurope (London)van8juli1988.

riodedaarentegen nogaluitgebreid:dewaardevandeEG-export
nam toemet ruim5Zperjaar,terwijl detotale wereldexport
slechtsmet 1Zperjaargroeide endeagrarische uitvoervande
VS zelfsmet 6,5Zperjaarterugliep (GATT, 1988).

Aanvankelijk

weinig voortgang in GATT-overleg

Tegendeze achtergrond moet de in1986gestarte zogenaamde
Uruguay-ronde overdevermindering vande handelsbelemmeringen
worden bezien.Dehandel inagrarische produktenen insamenhang
daarmee het gevoerde landbouwbeleid, vormen eenbelangrijkonderdeelvandeze overlegronde,dieplaatsvindt inhet kadervanhet
GATT (General Agreement onTariffs and Trade). Bij eentussentijdse evaluatie inMontreal indecember 1988blekende standpuntenvandeverschillende blokken overdehandel in landbouwprodukten nogniet dichter bijelkaar tezijngekomen.DeVSwilden
binnen eentermijnvantienjaar eenalgehele afschaffing vande
directe en indirecte steun aandeexport envanalle importbeperkingen.De landbouwinkomens zouden indeze opvatting alleenmogen
worden ondersteund doormiddel vanniet-produktgebonden toeslagen.De landenvande zogenaamde Cairns-groep (ondermeerAustraliëenNieuw-Zeeland)wildenuiteindelijk hetzelfde bereiken,alleenwat geleidelijker dandeVS.Daartegenover stonden onder
meerdeEG enJapan,diewel bereid zijnomdebescherming vande
landbouw teverminderen,maarniet omdezegeheel afte schaffen.
Het EG-standpunt behelst ookhetmakenvan afspraken indesfeer
vanexport-en importhoeveelheden enhet inzekeremate gelijktrekken -de "rebalancing" -vande opditmoment sterkuiteenlopende protectieniveaus voordediverse produkten (met namevan
granen engraanvervangers) 1).DeGemeenschap huldigt ookdeopvatting dat bijdeonderhandelingenovereenvermindering vande
protectie rekening moetworden gehoudenmet reeds gerealiseerde
beleidsaanpassingen, zoalsdemelkquotering endeprijsverlagingenvoorgranen enoliezaden.

In voorjaar

1989 principe-akkoord

bereikt

Begin april 1989werdvoordehandel inagrarische produkten
een formulering gevondenwaaralle blokken zich inkondenvinden.
Afgesproken werd op langere termijn tekomen tot: "een
aanzien-

lijke en voortschrijdende
reductie in agrarische steun en protectie gedurende een overeen te komen periode, met als resultaat
het
corrigeren en voorkómen van beperkingen en verstoringen
in de wereld landbouwmarkten" 2). Voordekortere termijnwerd afgesproken
dat demarkttoegankelijkheid nietwordt verslechterd endatde
steunmaatregelen niet zullenuitgaan bovenhethuidige niveau.

1)
2)

ZieAgraEurope (London), 9oktober 1987en 19mei 1989.
Het Financieele Dagblad, 8en 10april 1989.
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Bij demarkttoegankelijkheidmoetvooralworden gedacht aaninvoerquota endergelijke.
Uit dezevage afspraken,diedoordebetrokken partijen nogalverschillend werdenuitgelegd, valt indeeersteplaats afte
leidendat deVSendeCairns-landen niet hunzinhebben gekregen
inzake eentotale liberalisatie. Indetweede plaats ziet het er
naaruit dat deEG, enookbijvoorbeeld Japan, zichheeftverplicht tot een substantiële vermindering vande landbouwbescherming endustot een relatieveverlaging vanhet steunprijsniveau.
Niet duidelijk isbijvoorbeeld ofdeEGhaar systeemvanvariabeleheffingen en restituties,opeenverlaagd prijsniveau, op
langere termijn kanhandhaven. Ook isniet duidelijk ofdeafspraakmogelijkheden biedt voorde eerdergenoemde "rebalancing".

Protectie

EGnog steeds hoog

Inde afgelopen paarjaar isdematevan bescherming vande
EG-landbouwmarkten nogweinig verminderd. Eenglobale indicatie
vandeprijsverschillentussendeEGendewereldmarkt kanworden
verkregen doorde exportrestituties tevergelijkenmet debijbehorendewaardevandeexport naarderde landen.Voor rundvlees,
zuivel,graan ensuiker beliepen de restituties rond 1983 ruim
40Zvandeexportwaarde. In 1987wasdit opgelopen tot ongeveer
100%.Dat laatste betekent datdeEG-prijzenvoordeze produkten
grofweg tweemaal zohoogwaren alsdie,welke opdewereldmarkt
werden gerealiseerd. Doorde eerdervermelde prijsstijgingen op
dewereldmarkt enderelatievewaardestijging vandedollarten
opzichte vandeEcu,zijndeverschillen inde loopvan 1988wel
substantieel verminderd; zijwarenooktoenechternog duidelijk
groterdan zo'nvijfjaartevoren.Dergelijke berekeningen zijn
overigens nogal betrekkelijk:wanneer bijvoorbeeld deVShunexportsteun zoudenverhogen endewereldmarktprijzendaardoor zouden dalen,neemt de relatieve protectievandeEGweertoe.
Ookde fluctuatiesvandemuntkoersenvormen eencomplicerende factor.Omdat dewereldmarktprijzenvoorvrijwel alleagrarische produktenwordenuitgedrukt indollars,zou ineengeliberaliseerde situatie eenkoersdaling daarvan totgevolg hebbendat
de landbouwprijzen endusdeagrarische inkomens inbijvoorbeeld
deEG omlaag gaan endat deeventuele compenserende inkomenssteun
moet worden verhoogd. Ookdegevolgenvanweersinvloeden zouden
bij eenvolledige liberalisatie ongedempt wordendoorgegeven op
deEG-markt. Dit soort problemendoet zichtot opzekere hoogte
ookvoor bij eensysteemvanvastegrensheffingen.Eenvandeonderwerpen bijhetvervolg vanhetGATT-overleg zaldanookwellicht zijnhoedit soort gevolgen opgevangen kanworden.

Liberalisatie

goed voor economie

De stapel publikaties overdegevolgenvan een liberalisatie
vanhet landbouwbeleid groeit nog steeds.Het afgelopen jaarwer14

den ondermeer studiesgepubliceerd doordeOECD (1988b),het
Australische Bureau ofAgricultural and ResourceEconomies (Kirby
et al., 1988)endoorhet InternationaleMonetaire Fonds (IMF,
1988). Hoewel deuitkomsten vandeze studies kwantitatief gezien
uiteenlopen, isdeteneurveelal hetzelfde.Door lagerevoedselprijzen enbesparingen opdeoverheidsuitgaven neemt bij eenliberalisatie vrijwel overaldewelvaart ietstoe.Alleenvoorde
Oostbloklanden envoor sommige voedselimporterende Afrikaanse
landenworden indemeeste studiesnegatieve effectenvoorhet
algemenewelvaartspeil berekend.
Degedachtengang achterdeze berekeningen isdat dedaling
vandevoedselprijzenenvanhet overheidsbudget zal leidentot
eengroeivandebinnenlandse vraag envandetotale economische
activiteiten, endaarmee tot eenvermindering vandewerkloosheid
(IMF, 1988).Aan aspecten alshetveiligstellen van een continue
voedselvoorziening ende regionalewelvaartsverdeling wordt in
deze studies inde regelweinig aandacht besteed,met alsgevolg
dat hunpolitieke relevantie beperkt is.
Politiekgezien zijnookdeverschillen ininkomenseffecten
vaneen liberalisatie vanbetekenis.Deverbetering voordetotalebevolking blijft volgensdemeeste studies beperkt tot enkele
procenten, terwijl deachteruitgang vandeagrarische inkomens
- zondercompenserende maatregelen -inde regel intientallen
procenten kanwordenuitgedrukt. Ter illustratie:Kirby etal.
(1988)berekenen dat dooreenalgehele liberalisatie vanhet
landbouwbeleid dealgemenewelvaart indeEGopkorte termijnmet
ongeveer IXzaltoenemen,maardathet agrarisch inkomenmet een
kleine 20X zal teruglopen.
Inhoeverre deze consequenties ookvoordeNederlandse agrarische sectorgelden ismoeilijk aantegeven.Vooral dieonderdelen,welkeminder steunkrijgen inhet kadervanhet EG-marktenprijsbeleid, zullenmogelijkprofiterenvan eenwereldwijde
vermindering van allerlei importbeperkendemaatregelen. Demomenteelmeer beschermde delenvandeNederlandse landbouw zullente
maken krijgenmet lagereprijzen, terwijl niet opveel directe
inkomenssteunmoetwordengerekend, geziende relatief gunstige
inkomens endeterughoudende opstelling vandeNederlandse overheid tot dusverre opdit punt.DeNederlandse veehouderij moet
rekening houdenmet eenstructureel ongunstigerprijsverhouding
tussenveevoedergrondstoffeneneindprodukten.Deeerste komen
immers grotendeelsvandewereldmarkt -waardeprijzen zouden
stijgen -de laatste gaangrotendeels naar andereEG-landenen
daar zullendeprijzen omlaag gaan.Deze ontwikkeling zalmogelijkookhet saldovandeagrarische handelsbalans nadelig beïnvloeden.
Wapengekletter

van VS en EG

IndeUruguay-ronde betoondendeVSzichdus voorstanders
van een strikte liberalisatie vanhet landbouwbeleid. Ineenre15

cente studie (Silvisetal.,1989)wordt echterbetwijfeld ofdezeopstelling -die ondermeerdeafschaffing inhoudt vandedoor
deVSgehanteerde invoerquotavoor suiker,rundvlees enzuivelprodukten -binnendeVSzelf opvoldoende steunkan rekenen.Ook
deconcretemaatregelen diedeafgelopenjarendoordeVSzijn
getroffen,wijzen niet opeengrotevoorliefde vooreenonbelemmerendewereldhandel.Medio 1988werd eennieuwehandelswet aangenomen,diemeermogelijkheden tot invoerbelemmering enexportbevordering biedt dandevroegerewetgeving.OokhebbendeVSde
laatstejaren grote endureprogramma's opgezet voordebevordering vandeagrarische export, alsreactie opde relatieve enabsolute teruggang vandeze export indeperiode 1981-1986.Daarnaast voeren deVSaldecennia lang eenmarkt-en prijsbeleid,
met ondermeer invoerquota enprijstoeslagen. Toch ligtdeprijssteun indeVS indoorsnee opeen lagerniveaudan indeEG.De
OECD (1988b)berekent voordeVS lageregemiddelde FSE's 1)dan
voordeEG (voor 1986 respectievelijk 49%en35X).
De reedsjarenlang bestaande controverse tussenEG enVSop
het gebied vande agrarische handel kwam het afgelopen jaarniet
alleen totuiting bijdeGATT-onderhandelingen, maar ook inde
zogenaamde "hormoon-oorlog". Het inmiddels indeEGgeldendeverbod ophet gebruikvan groeibevorderende hormonen bijdevleesproduktie heeft alsconsequentie dat ookde invoervanwelmet
behulpvanhormonen geproduceerd vleesmet ingangvan 1januari
1989 isverboden.Andere exporteursvan rundvlees naardeGemeenschap (zoalsAustralië enArgentinië)hebbenditverbod geaccepteerd. DeVSbeschouwden het echter alseen zuivere invoerbeperking enniet alseenopdevolksgezondheid gerichtemaatregel.
Ondanks enkele concessiesvanEG-zijde -zoalshet uitzonderen
vanvoordiervoeding bestemd vleesvanhet invoerverbod -voelden
deVSzichgenoodzaakt omopbasisvandenieuwehandelswet vergeldingsmaatregelen tetreffen.Diebestondenuit een invoerheffing van 100Zopeenpakket Produkten (ondermeerham inbliken
vruchtensappen)met eenexportwaarde vanongeveer 100miljoen
dollar.DeEGdreigde met eensoortgelijke tegenmaatregel,maar
dezewerd niet inpraktijkgebracht.Erwerd daarentegen een
soort "wapenstilstand" overeengekomen, dievolgens recenteberichten indepers inmiddelsgeleidheeft tot een gedeeltelijk
compromis.
Het ismoeilijk aantegeven inhoeverre deopstelling van
deVSwordt beïnvloed doordeteruggang vande inkomensvande
Amerikaanse boeren in1988.Nahet dieptepunt van 1983gafhet
landbouwinkomen indeVStot enmet 1987eenvoortdurend herstel
te zien. In 1988vond echterweereendaling plaatsmet naar
schatting eenprocent ofvijftien (USDA, 1989). Deteruggang werd
evenals in 1981 en 1983vooralveroorzaakt doordeeerdergenoem-

1)
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Producer SubsidyEquivalent, eenmaatstaf omdematevanondersteuning vandeagrarische sectormee aantegeven.

de ernstige droogte,dievoordeakkerbouw lageopbrengsten en
voordeveehouderij hogevoerprijzenmet zichmeebracht.Dat
laatste leiddedanweer tot extra slachtingen (zie paragraaf
3.2). Dedoordedroogte veroorzaakte problemenwarenvoorde
Amerikaanse overheid aanleiding tothetverstrekken vanextra
(inkomens-)steunentot een inkrimping vandemet behulpvande
set-aside-regeling braakte leggenoppervlakte.

1.3 De landbouw indeEuropese Gemeenschap
1.3.1 Inleiding
Indeze paragraaf wordt ingegaanopeenaantal aspectenvan
hetEG-landbouwbeleid.Begonnenwordtmet eensummiere bespreking
devoorgenomenvoltooiing vande internemarkt in1992.Daarbij
komen ookenkelemogelijke gevolgenvoordeNederlandse agrarische sectoraandeorde. Indatverband wordt ookbezien hoeProduktie enproduktiviteitvandeNederlandse landbouw zichhebben
ontwikkeld invergelijking met deandereEG-landen. Indedaaropvolgende subparagraaf komt deontwikkeling vanproduktie eninkomen aandeorde,voornamelijk voor 1988.Wat betreft het verloop
vanproduktie enafzetwordt,vooral aandehand van eenFAOprognose,ookeven inde toekomst gekeken. Daarnawordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:deontwikkeling vandeuitgaven
voorhetEG-landbouwbeleid endeprijsbesluitenen agri-monetaire
maatregelen voor 1988/89 en 1989/90.Danwordt nader ingegaanop
het beleid voor zuivel enrundvlees enopdatvoorgranen enandere plantaardige produkten.Tenslotte komendestandvan zaken
endemogelijke effectenvandesocio-structurelemaatregelen aan
deorde.
1.3.2 Devoltooiing vande internemarkt: "1992"
Binnen deGemeenschap isde laatstejaren een intensief onderhandelingsproces gaandedatmoetuitmonden ineennagenoeg
volledig vrije internemarkt,waarbij 1992het streefjaar is.Er
zijndiverse studiesnaardeeffectenvandezeverdere integratie. Een "standaardwerk" isinditverband het rapport-Cecchini
(1988). Daarinwordt deverwachting uitgesproken datde realisatievande internemarkt zal leidentot extra economischegroei,
lagereprijzenvoordeconsument eneentoenamevandewerkgelegenheid metmisschienwelvijfmiljoen banen.Dezevoordelen zoudenvooralworden bereikt door eengrotere efficiencyvanhetbedrijfsleven, doorharmonisatie vannormen enregels,doorhet
wegvallen van belemmeringen aandegrenzen etc.Sommigen zijnvan
mening dat hetCecchini-rapport teoptimistisch is,ondermeer
omdat daarin isuitgegaanvan eentehogemobiliteit van arbeid
(Clement, 1988;F.W. Rutten, 1989). Dezemeningwordt gedeeld
doorhet Centraal Planbureau, datvoorhetNederlandse bedrijfs17

leven inzijn totaliteit geenpositief werkgelegenheidseffect
verwacht alsgevolg vande realisatie vande internemarkt.Dit
ondanksdat deNederlandse economie daarvanwatmeer profiteert
dandievandemeeste andereEG-landen (CPB, 1989a:7).Deverdere
Europese eenwording zoukunnen leiden tot eenverdere concentratievaneconomische activiteiten,met extra kansenvoor gebieden
die nualde sterkste groeivertonen (metname hetgebied rondde
Alpen)eneen toenemende noodzaak totherstructurering voorzwakkere,meer perifere gebieden (Clement, 1988).Deconcurrentie zal
sterkerworden en,zoalsnual zichtbaar is,het concentratieprocesbinnenhet industriële endienstverlenende bedrijfslevenzal
eenversnelling ondergaan (zieookparagraaf3.4).

Gevolgen voor agrarische

sector nog niet precies

te

overzien

Degevolgenvandeverdere Europese eenwording voordeagrarische sector-die altemakenheeftmet eenvrijvergeïntegreerdemarkt -zijnnog slechts zeerglobaal aantegeven.Deze
sectoropereert grotendeels op stagnerendemarkten eneensterkereeconomische groeizaldusmaarweinigverruiming vandeafzetmogelijkheden totgevolg hebben (ziebijvoorbeeld Andermann en
Schmitt, 1989).Alleen sectoren dietemakenhebbenmet eenrelatiefhoge inkomenselasticiteit (zoalsdesierteelt)kunnen daarop
eenuitzondering vormen.Deverdere concentratie inhet toeleverend enafnemend bedrijfsleven-waaronderde levensmiddelendetailhandel -zalde tochalrelatief zwakkemarktpositie vande
agrarische bedrijven niet tengoedekomen (zieparagraaf3.4).
VoordeNederlandse land-entuinbouw, die insterkemate
afhankelijk isvandeexport, ishetverdwijnen van allerlei
grensbelemmeringen ongetwijfeld eenpositief punt.Belangrijk is
ookdatdoorhetwegvallen vangrenscontroles het oneigenlijkgebruikvan fytosanitaire enveterinairewetgeving -het sluiten
vandegrens -niet langermogelijk lijkt tezijn (CPB,
1989a:86). Ookkaneenverdere liberalisatie vande transportsector leiden tot lagere transportkosten. Detertafel liggende
voorstellen vandeEG-Commissie ophetgebied vandefiscaleharmonisatie, dievolgens berichten indepers ingrijpend wordengewijzigd, zouden openkele punten "vervelende"gevolgen hebbengehad: eenverhoging vandedieselaccijns zoueenongunstig effect
hebben opdetransportkosten; het overbrengen vanalle agrarische
inputsnaarhet normale BTW-tarief zoudetoepassing vandezogenaamde landbouwregeling ernstig bemoeilijken enhet overbrengen
vande sierteeltprodukten naarhetnormale tarief zoudeafzet
vandeze Produkten nadelig beïnvloeden.

Glastuinbouwsector

meest gebaat bij

H

1992n7

Dat laatste zoudegunstige effectenopdeafzetmogelijkheden alsgevolg vande sterkere inkomensgroei doordeEuropese
eenwording voordesierteelt vooreendeelweer ongedaankunnen
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maken.Toch zoudeNederlandse (glas-)tuinbouw, gezien zijn sterke concurrentiepositie, persaldowel eensvrij gunstige gevolgen
kunnen ondervinden vanhet eenwordingsproces.Een specifiekprobleemvoordeze sector zoukunnen zijndatdoorhet verdwijnen
vandekwaliteitscontroleaandegrensmoeilijkvoorkomenkan
worden dat produktenvanmindere kwaliteit worden geëxporteerd,
tenzij ook ineengeïntegreerde markt nog bepaaldepubliekrechtelijkekwaliteitsregelingen mogelijk blijven.Voor eendeel zou
dit probleem kunnenworden ondervangen doormeerprivaatrechtelijke regelingen inde sfeervanmerknamen enetikettering (zie
ookCPB, 1989a:87).
Ookvoorde (intensieve)veehouderij krijgt eenverdere uitbouwvan systemen voorkwaliteitsbewaking en-garantiemeerbetekenis. Indie sectorkandepreventie enbestrijding vandierziektenmoeilijkerworden,doordat decontroles inhet landvan
herkomst minder streng zijndandehuidige grenscontroles.Vanuit
de consument geziengeldt ietssoortgelijks:zo isalgemeenbekend dat de strengheid vandecontrole ophet toedienenvanhormonen aan rundvee per lidstaat nogaluiteenloopt. Zowel tervoorkoming vanmogelijke kopersstakingen alsvanuit de invalshoekvan
eerlijke concurrentieverhoudingen lijken strenge,uniforme controleprocedures, ookaandebuitengrenzenvandeGemeenschap,zekervoor een "dichtbedierd"veehouderijland alsNederland van
grote betekenis. InhaarLandbouwverslag wijst deEG-Commissie er
opdat eind 1988pas 22vande 94voorgestelde maatregelen opdit
terreinwaren aanvaard doordeMinisterraad (CEG, 1989b:25).

Verhandelbare melkquota In een voltooide

Interne markt?

Voordegevolgenvan "1992"voordeNederlandse melkveehouderij isvooralvan belang devraag hoenadiendemelkquotering
wordt aangepast, erdaarbij evenvanuit gaandedat deze regeling
als zodanig voorlopig blijft bestaan (zieparagraaf 1.3.6).Binnenhet apparaat vandeEuropese Commissie lijkt deopvatting te
levendat nationale quota nietverenigbaar zijnmet de bedoeling
vandevrije internemarkt 1).Doormet name hetNederlandse bedrijfslevenwordt naarvorengebracht dat demelkquota overde
nationale grenzen heenoverdraagbaarmoetenworden enduslosgekoppeld zoudenmoeten zijnvandegrond. Indit geval zouden
vooral deNederlandse en inminderemate eendeelvandeFranse
zuivelsector eengrotermarktaandeel kunnen realiseren.Als reden
daarvoorwordt aangevoerd dat deconcurrentiepositie vandezedelenvandeEG-zuivelsectordeafgelopen tienjaar isversterkt,
zoals ookblijkt uit demelkstroomdie zichonderhet huidige regime naarNederland ennaarWest-Frankrijk beweegt 1).Devraag
isofdeze conclusievoorwat betreft deNederlandse melkveehouderij niet teoptimistisch isenofdemilieuproblemen, althans

1)

Zie:AgraEurope (London), 3maart 1989.
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voorlopig, niet denieuwe beperkende factor zullenvormen,die
een substantiële toenamevanproduktie enmarktaandeel belemmert
(vergelijk ookCPB, 1989a:88).Hieraan kanworden toegevoegd dat
eenhernieuwde uitbreiding vandemelkveehouderij ookrepercussieskanhebbenvoordeomvang vande intensieveveehouderij.
Nog afgezienvandetoenemende uitvoeringsproblemen, dienu
alniet gering zijn, zalbijdediscussie over een onbeperkte
verhandelbaarheid vanmelkquota binnendeEGniet alleenhet zogenaamde specialisatiebeginsel inogenschouwwordengenomen,maar
ook sociale enregionale aspecten.Andersgezegd, bijhet adagium
"producerenwaardit hetgoedkoopst kan"zullen ookdemaatschappelijke kosten een rol (moeten)spelen.Hierbij gaat het vooral
omdedreigendeverdere leegloopvanmeer landinwaarts gelegen
gebieden indeEG enerzijdsenomde toenemende drukophetnatuurlijkmilieu indegebiedenmet eenhogeveedichtheid anderzijds.Overigens ishiervoor niet zozeerde (her-)verdelingvan
dequota tussende lidstaten, alswel overde regio'svanbelang.
Na 1992 geen MCB 's meer
Vrij algemeen isde opvatting datgrensheffingen indevorm
vanMCB'swezensvreemde elementen zijn ineenvoltooide interne
EG-markt. IneennotavanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij
(MLV, 1989a)wordt gesteld datdeMCB's "in 1992definitiefmoetenverdwijnen".Wanneer erbinnendeEGéén gemeenschappelijke
munt zoukomen ofwanneer ersprake zouzijnvanvastewisselkoersen, zouditgeenproblemen opleveren. Zover ishet voorlopig
echternog niet enookbijeenverderemonetaire en economische
samenwerking bestaan ergeengarantiesdatde wisselkoersverhoudingen stabiel blijven.Het zalvooralmoeilijk zijnomdemunten
vandeEG-landendienunog niet deelnemen aanhetEuropeesMonetair Stelsel (EMS)inhetgareel tebrengen entehouden.Terillustratie: indetweedehelftvan 1988 isdeGriekse Drachmemet
ongeveer 5Zgedevalueerd tenopzichte vandeEcu.Menmag aannemendat bijafwezigheid vanMCB'sna 1992deagrarische producenten (en inminderematede consumenten)ookvoordemarktordeningsprodukten van tijd tot tijd geconfronteerdwordenmetwellicht beperkte,maarwelvrij abrupte veranderingen insteunbedragen ensteunprijzen.Hoewel de betekenisvande laatstevoor
de feitelijke prijsvorming waarschijnlijk zalverminderen,bestaat tochdekansdat indatgeval de roepomnationale compenserendemaatregelen sterkerwordt.AfschaffenvandeMCB'szal
voortstotgevolg hebbendatdeprijzen indezuidelijke lidstatenglobaal gesprokenwat omhoog gaan invergelijking met die in
denoordelijke landen (vergelijk tabel1.6).

Produktie

in Nederland sterkst

gestegen ...

Hoe hebbende agrarische sectoren inde lidstatenvandeGe20

meenschap zichde laatstejarenontwikkeld?Eenglobale analyse
daarvanvoordeperiode 1975-1984 isverricht doorHockmann
(1988), aanwie hetvolgende grotendeels isontleend. Het totale
Produktievolume indeE6-9 isvolgensdeze berekeningenmet bijna
2,4Zperjaartoegenomen, duidelijkmeerdan indeVS (tabel
1.3). De sterkste produktiegroei deed zichvoor inNederland, gevolgd doorDenemarken, terwijl België en Italië dekleinstetoename te ziengaven.
De arbeidsinzet,waarvan de statistische registratie niet
altijd geheel betrouwbaar is,verminderde voordeheleEGmet een
kleine 3Zperjaar.Erdeden zichhierbij groteverschillen voor
tussen de lidstaten.Veruit hetkleinst wasdedaling inNederlandmet slechts ruimeenhalfprocent perjaar;verreweg het
grootst inItaliëmet ruim42perjaar.Er iseen zwaknegatief
verband tussendegroeivandeproduktie enhet tempowaarmeehet
arbeidsvolume terugloopt. Deoppervlakte landbouwgrond isinde
EGmet enkeletiendenvanprocentenperjaar ingekrompen. Alleen
inhetVerenigd Koninkrijk,waarnogwat heidevelden etc.zijn
"ontgonnen", deed zicheen lichteuitbreiding voor. InIerland
bleef het areaal vrijwel oppeil,terwijl de sterkste afname
-meerdan 1Zperjaar-optrad inde Bondsrepubliek.
Devermindering vanarbeid engrond vond haar tegenhangster
ineen toenamevandehoeveelheid kapitaal enaangekochte produktiemiddelen.Als indicatie vandehoeveelheid kapitaal isinde
tabel hetvolume vandegebouwen opgenomen, hoewelmen, zoals
Hockmann ookdoet, ookdeveestapel endeoverigeuitrusting in
deberekening moet betrekken.Opmerkelijk isde teruggang vanhet
volume vanhet ingebouwenvastgelegde kapitaal indeBondsrepubliek.De sterkste toename deed zichvoor inIerland, gevolgd
Tabel 1.3
Land

Ontwikkeling van produkt ievolume, inputvolume en bruto produktivste
de landbouw in de EGen de VS, 1975-1984 (in % per jaar)
Froduktievolume

Arbeids- Landbouwinzet
areaal

Volume
gebouwen

Volume
Volume
non-fac- totale
input
tor input

it in

Bruto
totale
produktiviteit

Produktieper
hectare

BR-Duitsland
2,04
1,85
Frankrijk
1,49
Italië
4,05
Nederland
België/Luxem1,50
burg
Ver.Koninkrijk 2,90
3,21
Ierland
3,76
Denemarken

-2,96
-2,09
-4,01
-0,54

-1,10
-0,30
-0,12
-0,37

-1,08
2,40
0,55
3,95

1,57
2,93
2,89
3,22

0,16
0,53
-0,89
1,95

1,88
2,31
2,40
2,07

3,19
3,11
1,53
4,44

-2,59
-1,27
-2,20
-2,39

-0,83
0,20
-0,01
-0,24

1,27
2,63
8,44
1,80

0,33
0,72
4,93
2,34

-0,23
0,18
1,28
0,43

1,73
2,72
1,90
3,32

2,35
3,06
3,04
4,00

EG-9

2,35

-2,80

-0,31

1,54

2,19

0,18

2,16

2,67

Ver.Staten

1,53

-3,11

0,04

1,34

1,16

-0,47

1,50

1,50

Bron:Ontleend aanHockraann,1988.
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doorNederland. Deze twee landengavenookde sterkste groeite
zienvandehoeveelheid aangekochte produktiemiddelen,waarvan
veevoederhet belangrijkste is.Insamenhangmet hetvoorgaande
vertoonde hetvolume vandetotale input,dat indeEG-9 inde
periode 1975-1984slechtsweinig istoegenomen, inNederland en
Ierland eenveel sterkere groeidan inde andere lidstaten (tabel
1.3). In Italië enBelgië/Luxemburg gafdesterke terugloopvan
het aantal arbeidskrachten dedoorslag enverminderde het volume
van de totale input.Datwastrouwensookhetgeval indeVS,
waar een relatief sterke afvloeiing van arbeid gepaard gingmet
eenvrij beperkte toename bijdeandere produktiemiddelen.

... maar produktiviteit

niet

Een enander leiddevoordeEG-9 tot eenstijging vande
bruto-produktiviteit met gemiddeld ruim 22perjaar.Hetvalt op
dat de onderlinge verschillen tussende lidstaten indit opzicht
kleiner zijndan bijdeontwikkeling vandeproduktie.Desterksteproduktiviteitsstijging werd gerealiseerd inDenemarken,de
kleinste inBelgië/Luxemburg.De stijging vandeproduktiviteit
vandeNederlandse land- entuinbouwwasongeveer evengroot als
die indeheleEG,dieoverigensduidelijksterkerwasdan inde
VS.Eenovereenkomstige conclusie valt tetrekkenuit berekeningenvanHenrichsmeyer enOstermeyer-Schlöder (1987),dievoorde
periode 1965-1985voordeheleEGopeentoenamevandetotale
factorproduktiviteit komenvan 1,7%perjaarenvoorNederland op
1,5%perjaar.Deze auteurs constateren trouwens ookdat deproduktiviteitsgroei indeEG-landbouwgeleidelijk tragerverloopt:
indeperiode 1965-1970 2,4%perjaar, in 1970-1980 ruim 1,6%per
jaar en inde 1980-1985 1,3%perjaar.Ditwasvooral het gevolg
vandetragere afvloeiing vanarbeidskrachten en,voorde laatstgenoemde periode,vandekleinere produktiegroei.
VolgensHockmann (1988)washetniveauvandeproduktiviteit
inNederland in 1985duidelijkhogerdan inde andereEG-landen,
al isdevoorsprong opmet name Denemarken enhetVerenigd
Koninkrijk indebeschouwdeperiode kleinergeworden.Deproduktieperhectare namhet sterkst toe inNederland, gevolgd door
Denemarken.Afgezienvan Ierland ishetvolume vandenon-factorinputsperhectare inNederland hetmeest gestegen. Datvormt
wellicht eenaanwijzing dat dedrukvandeagrarische sectorop
het natuurlijkemilieu inons land sterker istoegenomen danelders indeEG.Almet alkanworden geconcludeerd dat deNederlandse land-entuinbouw binnenhetgeheelvandeGemeenschap in
deperiode 1975-1984de sterkste expansie teziengaf,maardat
aandemanierwaarop ditwerd gerealiseerd ooknadelen kleefden.
1.3.3 Produktie en inkomen
Volgens ramingenvanEurostat (1989)ishetvolume vande
landbouwproduktie indeEG-11 in 1988met ongeveer 1%toegenomen.
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Ditwashetresultaatvaneenvrij sterkegroeivandeplantaardigeproduktie (+2,5Z)eneenbeperkte daling (-0.2Z)vanhetvolumevandedierlijke produktie.Ondermeerdeproduktievangranen, fruit,varkens-enpluimveevlees istoegenomen, terwijldie
van aardappelen,melk, rundvleesenvooralwijn (-13%)isafgenomen.Eenrelatief sterkegroeivanhettotale produktievolume
deed zichvoorinDenemarken, Griekenland enSpanje,terwijlin
Italië,Luxemburg, Nederland enhetVerenigd Koninkrijkdeproduktie enigszins terugliep (tabel 1.4).Degroeivanhetproduktievolume ging voordeheleEGgepaardmeteenevenredige toename
vanhetvolumevandeaangekochte produktiemiddelen.
Degemiddelde opbrengstprijsvandeagrarische produktiein
deEG-11lagin19881,5à2%bovendievan1987.Daarmee bleef
de geraamde prijsontwikkeling vanagrarische produkten ruim2Z
achterbijdealgemene prijsontwikkeling,hetgeen trouwenseen
vrij normale verhouding is.Deprijzenvandeaangekochte produktiemiddelen gingen indoorsneemeteenkleine2,5%omhoog, zodat
de prijsverhouding tussenopbrengstenenaangekochte produktiemiddelenvolgens deze raming ietsachteruit isgegaan (tabel
1.4).
Deafschrijvingen,debetaalde renteenhetbetaald loon
gingenmet2à41omhoog.Hetresultaatvaneenenanderwasdat
het "agrarischgezinsinkomen" indeEG-11 in1988eenprocentof
Tabel 1.4 Produktievolume
Land

van de landbouw, ruilvoet

Volume brutoprodukt ie a )

Ruilvoet b )

en agrarisch

inkomen in de EG

Reëel agr.
inkome n per
gezinsarb.kracht a)

Ge zinsinkomen
pe r gezinsarbeidskracht
X 1000Ecu

1987

1988

1987

1988

1987

1988

(v)

(r)

(v)

(r)

(v)

(r)

België
Denemarken
BR Duitsland
Griekenland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Spanje

-1,0

+2,7
-0,7
-0,4
+4,0

-6,2
-42,1
-26,5
+4,7
-1,8
+26,4
-0,4
-0,6
-7,5
-1.1
+9,8

18,4

-1.1
+8,9
+0,4
+8,2
+3,3
-0,6
-2,7

-0,2
-2,6
-0,5
+2,2
-1,8
+5,0
-0,3
+0,2
-0,9
-3,7
+2,1

+8,5

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

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

-11,1
+29,0
+9,6
-3,8
+21,1
-6,3
+4,7
+1,6
-20,5
+13,7

6,0
8,7
5,0
8,1
6,0
7,6

EG-11

+0,5

+1,1

+0,6

-0,5

+3,1

+2,6

0,0

1986/87

13,1
19,9
12,0

7,6
7,7 c )

a)
b)

InZtenopzichtevanvoorgaand jaar.
Verhouding opbrengstprijzenenprijzen aangekochte produktiemiddelen, inX
ten opzichtevanvoorgaand jaar.
c) EG-12.
Bronnen: Eurostat, Agricultural Income 1988.Sectoral income index analyses1988,
1989.
EG-Commissie, Detoestandvandelandbouw indeGemeenschap,
Verslag 1988, 1989.
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vierhogeruitkwam dan in1987.Rekening houdendmet een inflatie
van ruim3,5Zeneenvermindering vande ingezettegezinsarbeid
met zo'n 2,5%, leiddedit tot eengeraamde reëleverbetering van
het "agrarischgezinsinkomen"pergezinsarbeidskracht met in
doorsnee ongeveer 2,5Z (tabel1.4).

Sterk uiteenlopende

inkomensontwikkeling

De inkomensontwikkeling indeverschillende lidstaten liep
sterkuiteen.Een forsedaling werd geregistreerd voorhetVerenigd Koninkrijk,voorDenemarken en inminderematevoor Italië.
VoorhetVerenigd Koninkrijkgavendeongunstige prijsontwikkelingvan akkerbouwprodukten ende relatief sterke stijging vande
rente dedoorslag.De laatste factor speelde ookeen rol bijde
inkomensontwikkeling vandeDeense landbouw, die inhet algemeen
eenminder gunstige financieringsstructuurheeft.Dedaling van
het Deense agrarisch inkomenwasdevierde insuccessie en leidde
ertoedat dit inkomen sinds 1984reëelgezien ruimschoots isgehalveerd.
Aandegoedekant bevonden zich in 1988deDuitse,deGriekse,de Ierse ende Spaanse landbouw (tabel 1.4).VoordeBondsrepubliekwasde stijging ongeveervoldoende omdeteruggang van
1987ongedaan temaken,maaropwat langere termijn gezien blijft
het Duitse agrarisch inkomen achterbijdat inde restvandeGeIndex
120p
algemeen inkomen
landbouv/inkomen

I15I10
105
100
95
90
85
80

t*
1978

Figuur 1.1

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Ontwikkeling van het agrarisch inkomen in relatie
de algemene inkomensontwikkeling in de EG

1987

1986

tot

Toelichting: bruto-toegevoegde waarde perhoofdvande totalebevolking inconstante prijzen,EG-12, 1978-100;gezinsinkomen pergezinsarbeidskracht inde agrarische
sector inconstante prijzen,EG-10/EG-11,driejaarlijksvoortschrijdend gemiddelde, 1977-1979-100.
Berekend uit gegevensEurostat.
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meenschap. Dit integenstelling totde relatief gunstigegang van
zaken in Ierland,waaraan depositieve ontwikkeling vandemelkprijs eenbelangrijke bijdrage levert.
VoordeheleEGgezienwasde inkomensverbetering in1988
niet voldoende omde achteruitgang vanhetvoorgaande jaarweer
ongedaan temaken (tabel 1.4).Ookhetverderuiteengroeien van
de agrarische enniet-agrarische inkomens,dat zichde laatste
jarenvoordoet,werd doordezeverbetering niet voorkomen (figuur
1.1). Indetweede helftvandejaren zeventig bleef het agrarisch inkomenookachter bijdatvandegeheleEuropese samenleving. Inhet beginvandejaren tachtig werd de "kloof"watkleiner.OpbasisvangegevensvanhetEG-boekhoudnet concludeert de
EG-Commissie datde inkomens inde agrarische sector indeEG-10
in 1985/86gemiddeld ongeveer 30Z lagerwarendan inde restvan
de samenleving (CEG, 1989b:63).Bijdeze gegevenspast dekanttekening dat deneveninkomsten buitenbeschouwing zijngelaten.Er
zijnaanwijzingen -de statistieken zijnopditpunt nog zeeronvolledig -dat inverschillende landendeteruggang vanhet inkomenuit het agrarisch bedrijf voor eendeel isgecompenseerd door
een toename vande neveninkomsten.

Broduktie EG-landbouw groeit

laatste

jaren

trager

Met dehiervoor genoemde produktiegroei van ruim 1Zin1988
kwamde toenamevande landbouwproduktie indeperiode 1983-1988
uit opgemiddeld ietsminderdan 1Z.Dat isduidelijk tragerdan
indevoorafgaande vijfjaartoenhetnog ging omongeveer 2Zper
jaar (zieookparagraaf 1.3.2).Dezevertraging inhet groeitempo
komt geheelvoor rekening vandedierlijke produktie,waarvanhet
volume indejaren 1978-1982met zo'n 2Zperjaar steeg,maar in
de afgelopen vijfjaarafnammet gemiddeld ruimeenhalf procent
perjaar.Devolumegroei vandeplantaardige produktie (akkerbouw-entuinbouwprodukten samen)vertoont daarentegen nog geen
vertraging,maar blijft opeenvrij constant niveauvan ongeveer
2%jaar.
DeFAO (1988)schat devolumegroei vanhetverbruikvan
voedsel indeEG-12voordeperiode 1971-1986 op ruim IXper
jaar. Indenoordelijke lidstaten bedroeg dezegroeimet 0,7Z per
jaarongeveer dehelft vandie indezuidelijkeEG-landen.Voor
eengoede interpretatiemoet er indeeerste plaats opworden
gewezen dat indeplantaardige sectordegroeivande produktie
de toenamevandeafzet nog steedsduidelijk overtreft. Dat isde
laatstejarenwaarschijnlijknog sterkerhetgeval danvoorheen,
vanwege de stagnatie indedierlijke sector. Indie sector blijft
de ontwikkeling vandeproduktie tegenwoordig achter bij dievan
devraag,maardaar is indejarenvóórdemelkquotering wel een
forse overcapaciteit opgebouwd. Diemoet eerstverdwenen zijn
voordat de produktieteugelsweerkunnenwordengevierd (zieook
paragraaf 1.3.6).
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In toekomst minder groei

afzetmogelijkheden

Bovendienmoet er rekeningmeeworden gehouden dat devraag
naarvoedsel indeGemeenschap dekomendejaren (nog)aanzienlijk
langzamer zalgroeien dan inhet recenteverleden.Een projectie
vandeFAO (1988)komtvoordeperiode 1985-2000uit op eenvolumetoenamevan slechts0,4Zperjaar (noordelijke landen0,2Z,
zuidelijke 0,8Z). Dat betekent dusmeerdaneenhalvering tenopzichtevandejaren 1971-1986.Aandeanderekant zalvolgensde
FAOde toename vandeproduktie perhectarevoordemeestegewassen indekomendejaren slechtsweinig tragerverlopen dan inhet
recenteverleden (FAO, 1988:51).
DeFAOvoegt daaraan toedat ookdeexport naarderde landen
dekomendejarenwaarschijnlijkminder sterk zalkunnen groeien,
alsgevolg vande tragere economische groeienhet gebrek aandeviezenvan zoweldeontwikkelingslandenalsdeOostbloklanden en
doordat enkele belangrijke importeurs inmiddels inbelangrijke
mate zelf inhun behoeftenkunnenvoorzien (FAO, 1988:11). Deafzetmogelijkheden indevoedingssector lijkendekomende tijd dus
duidelijk (nog)trager tezullengroeiendan inhet recenteverleden.

Nieuwe gewassen vergen grote

inspanningen

,Inhoeverre kaneenversterkte afzetgroeivan agrarische
Produkten buitendevoedingssector hiersoelaas bieden?Bijde
afzet indenon-foodsector kan zowelgedachtworden aannieuwe
aanwendingenvanProduktendienualopbehoorlijke schaalworden
voortgebracht (zoalsethanoluit granen)ofaan "echtnieuwe"
teelten (zoalshennepvoordepapierindustrie).Aandeeconomischehaalbaarheid vandeproduktievanbio-ethanolwordt nog
steedsgetwijfeld 1).Zolang zichgeen forse stijging vande
olieprijzen voordoet, zouhetneerkomen ophet inleven roepen
van eenbedrijfstak diealleenkan blijvendraaiendoorsubsidies, inwezenvooralsnog eennieuwe,durevormvan overschotten
opruimen (EG, 1987;FAO, 1988:38).
Behalve aanbio-ethanolwordt ookwelgewerkt aanplantaardige oliën alssmeermiddel ofgrondstof voorde chemische industrie (Schoonen, 1989). Daarnaast lijken erkansen te zijnvoor
vezels, zoalshennep enhout,onder andere alsgrondstoffen voor
depapierindustrie, envooreenaantalkleine Produktenvoorondermeerde farmaceutische industrie (Hutten, 1989). Inditverbandwordtwelgesprokenoveragro-raffinaderijen, betrekkelijk
kleine bedrijvenwaarin complete plantenworden "ontleed" inal-

1)
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Ziebijvoorbeeld uitsprakenvanProf.deBont inAgrarisch
Dagblad 12-11-1988,pag. 2.envanDr.Hutten en Ir.Slisin
Boerderij van 30mei 1989,pag.25.

lerleivoorde industrie interessante componenten (VandePol,
1989).Eenpluspunt vandeze benadering, enmeer inhet algemeen
dievanhet ontwikkelen van nieuwe teelten, isdatdaarmee echt
wordt ingespeeld opde (toekomstige)vraag endatdeprijsvande
huidige produktengeendoorslaggevende rol speelt.
Er zijnechternog zoveel technische eneconomische barrièresteoverwinnen dat degeschetstemogelijkheden pasop langere
termijn perspectief kunnen bieden (zieookBormetal., 1989).
Voordit soort "nieuwe"gewassenmoetenminofmeer complete
nieuwe bedrijfstakkenworden opgezet endatvergt tijd engeld.
Bovendienmoeten op langere termijn deperspectieven duidelijk
opwegen tegende risico's.Deoverschottenproblematiekvande
korte termijnwordt hiernietmee opgelost.Ookvoorde lange
termijn ishet nog eenopenvraagwelke omvang denon-food-produktie zalkunnen krijgen entegenwelkeprijsdebetrokkenprodukten kunnenworden afgenomen.Gezienhetveelal sterkmulti-nationale karaktervandeverwerkende industrie ende toenemende
substitutiemogelijkheden vandediversegrondstoffen,zaldit
prijsniveau inhet algemeenniet veel bovenhetwereldmarktpeil
kunnen liggen.

Non-foodsector

kan potentiële

aanbodsgroei niet opvangen

Momenteel wordt, afgezien vande sierteelt, naar schatting
nog geen IXvande landbouwproduktie indeGemeenschap, aldan
nietmet subsidies,afgezet indenon-food-sector (instrikte
zin,dusexclusief brouwgerst, veevoeder e t c ) . Het betreft ondermeer graan, suiker,aardappelzetmeel, katoen, huiden etc.Om
deeerdervermelde,doordeFAOverwachte vertraging indegroei
vandeafzet indevoedingssector optevangen, zoudeafzet naar
deniet-voedingssector dekomende jarenmoeten toenemenmetminstens 10à 152perjaar.Enomdepotentiële produktiegroeivoor
te blijven zoueennog aanzienlijk snellere toename nodig zijn.
Dat lijkt niet haalbaar, zekernietvoordeeerste helftvande
jaren negentig.
De totale afzetmogelijkhedenvan agrarische produkten zullen
dus inhet komende decenniumwaarschijnlijknogminder toenemen
dan inde afgelopen tienàvijftienjaar.Mogelijk zaldemilieuproblematiek inenkele sectoren eennegatief effect hebben opde
groeivandeproduktie,maardaar staat tegenoverdat ernoggrotemogelijkheden zijnvoorproduktieverhoging endat deze opwat
langere termijn nog toenemendoorde (bio-)technologische ontwikkelingen.Almet al isdekansgroot datdegroeivanhet aanbod
van landbouwprodukten indeEG indejarennegentig nogmeerdan
voorheen deneiging zalhebben degroeivandeafzetmogelijkheden
te overtreffen.Alsdeze taxatiewordt bewaarheid betekent dat,
dat indekomende jaren ófde agrarische prijzen sterkermoeten
dalen, ofdat ermeeraandirecteproduktiebeperking moetworden
gedaan.
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1.3.4 Budgettaire aspecten
Indevorige paragraaf isalgewezen opdedalende tendens
vande landbouwinkomens indeafgelopenjaren.Dezedaling vond
plaats ondanksdevoortdurende reële enrelatieve toename vande
(netto-)uitgaven voorhetmarkt-enprijsbeleid. Rond 1975 kwamen
deze overeenmet ongeveer 10Xvandenetto-toegevoegde waardevan
de agrarische sector indetoenmalige EG-9. Inhet beginvande
jaren tachtig wasdit percentage opgelopen tot ruim 15,terwijl
het in1987voordehuidigeEG-12naar schattingmeerdan 25Xbedroeg (zietabel 1.5).Dezecijferswijzen eropdat hetmarkt-en
prijsbeleid uit het oogpunt van inkomensondersteuning geleidelijk
minder effectief isgeworden.Datkomt voornamelijk doordatde
uitgavenvoorhetwegwerkenvanoverproduktie progressief stijgen
naarmate deoverproduktie toeneemt.Ditwordt versterkt dooreen
daling vandewereldmarktprijzen.
Hoge landbouwuitgaven

in 1987

Eenjuisteweergavevan hetverloopvandeuitgavenvoorhet
EG-markt- enprijsbeleid inde laatstejarenwordt bemoeilijkt
doorverschillende "boekhoudkundige"wijzigingen diedeEGheeft
toegepast. Zowerden inverband methet tekortschieten vande
middelen in 1987deuitgaven inde laatste tweemaandenvandat
Tabel 1.5 Enkele gegevens over het BG-budget (in miljarden ECU) a)
1984

Totale EG-budget
Idem, inXBNP EG-10/EG-12
Totale bruto-ultgaven Landbouwfonds
(afd. Garantie)
Idem,mut. inZt.o.v.voorg. jaar
Idem, inXtotale EG-begroting
Netto-uitgaven afd. Garantie inX
netto toegev.waarde agr. sector
Eigenmiddelen landbouwsector
Uitgaven naar sectoren:
- zuivel (naaftrekmedev.heffing)
- rundvlees
- granen (naaftrekmedev. heffing)
- oliën envetten (excl. olijfolie)

1985

1986

1987

1988

1989
(v)

27,21
0,98

28,09
0,94

35,17
1,00

35,78
0,96

42,70
1,07

44,80
1,08

18,35
+16

19,74

22,14
+12

22,97

27,69

+4
64

+21
65

28,20
+2

67

+8
70

63

63

_

22

21

23

29

27

2,44

2,18

2,29

3,10

2,90

2,50

5,44
2,55
1,65
0,66

5,93
2,75
2,31
1,11

5,41
3,48
3,39
2,03

5,18
2,15
4,14
2,69

5,92
2,48
4,26
2,48

4,80
2,60
3,90
3,10

a) ECU -European Currency Unit -Europese Valuta Eenheid (+ƒ 2,30).
b) Gewijzigde begroting.
Bron:Berekend uit diverse documenten van de EG-Commissie, aangevuld met schattingenvan hetLEI.
Toelichting: De landbouwuitgaven voor 1987hebben betrekking opde periode januari
1987totenmet oktober 1987;dievoor 1988opde periode november
1987 tot ISoktober 1988.De totale landbouwuitgaven voor 1988 en 1989
zijn exclusief demonetaire reserve,maar inclusief het bedrag voor
waardevermindering van devoorraden. Dit laatste bedrag isniet toegerekend aandeverschillende produktgroepen.
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b)

jaar "overgeheveld"naarde begroting van 1988.De intabel 1.5
weergegeven uitgavenvoor 1987hebbendus slechts betrekking op
tienmaanden. Inde laatste tweemaandenvanhetjaarwerd ongeveer4,5 miljard ECUuitgegevenvoorhetmarkt-en prijsbeleid.
Dewerkelijke uitgaven in 1987 lagendusbijna eenkwart hoger
dan in 1986.De belangrijkste oorzakenvandeze sterke stijging
warendetoenemende overproduktie indeGemeenschap endeten
opzichtevandeECUongeveer 15Zlageredollarkoers.
Deuitgavenvoorhet opruimenvanoude botervoorraden -in
1987en 1988 intotaal eenbedrag van ruimdriemiljard ECUzijndoorde lidstatenvoorgeschoten enzullen indeperiode
1989-1992doordeEGworden terugbetaald. Deze betalingen vinden
vooral plaatsuit deafzonderlijke kredieten, diemet ingang van
1988zijnuitgetrokken voordewaardevermindering vanvoorraden
(voor 1988 1,2miljard ECU, in 1989 ruim 1,4miljard ECU). Ookom
deze redengevendevoor 1987weergegeven bedragen eentegunstig
beeld.
Financiële

meevallers

in 1988

Deofficiële uitgavencijfersvoor 1988geven eenstijging te
zienmet ruim 20% (tabel 1.5).Wanneermenechter rekening houdt
met de "overloop"van 1987enhet bedragvoordewaardeverminderingvandevoorraden,warendewerkelijke uitgavenvoorhet
markt- enprijsbeleid in 1988 iets lagerdan in 1987.De stijging
vandewereldmarktprijzenmet gemiddeld 20Zvoor zuivelprodukten,
rundvlees,granen ensuiker (zieparagraaf 1.2) levert voordeEG
eenbesparing opaanexportrestituties van zo'n 1,5miljard ECU.
De beperkte vermindering vandeuitgavenvoorhetmarkt-en
prijsbeleid in 1988-overigens tenopzichtevanhet hoge niveau
van 1987-kandanookgeheelworden toegeschreven aandeontwikkelingen opdewereldmarkt. Wat betreft de zuivelprijzen hangen
deze ontwikkelingenvooreenbelangrijkdeel samenmet dequotering indeEG.Voorwat betreft de stijging vande wereldmarktprijzenvoorgranen enoliehoudende zaden in 1988meent deEGCommissie,waarschijnlijkterecht, "dat deze als een
uitzonderlijke gebeurtenis
moeten worden beschouwd en niet als een ombuiging van de trend" (CEG, 1989b:9).
Voordemeeste belangrijke produktgroepen lagdewerkelijke
uitgavendaling in1988tussen 5en 15Z.Deuitgavenvoordezuivelsector bleven ongeveer gelijk, afgezienvandekosten voorhet
opruimenvan oude botervoorraden.Een forse stijging deed zich
voor bijwijn (+65%), alsgevolg vandeproduktietoename ende
uitbreiding vandeGemeenschapmet Spanje enPortugal.Eennog
sterkere uitgavenstijging werd geregistreerd voorschapevlees.
Ookhierbij speelt detoetreding vande Iberische landen-waar
meerdaneenkwart vandeEuropese schapengraast -een rol,maar
deuitbreiding vandeproduktie isvangroter belang. Bovendien
isde aard vandemarktordening -met vrij sterkdenadrukopdirecte toeslagen -zodanig dat eenverslechtering vandemarktsi29

tuatie onmiddellijk leidt tot eenrelatief sterke stijging vande
uitgaven. Inmiddels komendezeovereenmetmeerdandehelftvan
deproduktiewaardevande schapen-engeitensector.DeEG-Commissieheeft dan ook indeherfst van 1988nieuwe aanpassingenvan
demarktordening voor schapevleesvoorgesteld,waarover deRaad
vanLandbouwministers beginjuni overigensnoggeen besluit had
genomen.

Begroting voor 1989 tijdig

vastgesteld

De begroting voor 1989-die inafwijking vandegang van
zaken indeafgelopenjarentijdig doorRaad enParlement werd
vastgesteld -komtuit opongeveer gelijkblijvende uitgavenvoor
hetmarkt-enprijsbeleid tenopzichte van 1988 (tabel 1.5).Dat
was inclusief dewaardevermindering vandevoorraden eneenbescheiden bedrag voorhetdeelvandeuitgavenvande braaklegregeling dat ten laste komtvandeafdeling Garantie.Voor sommige
Produkten tekent zichweleen sterke toenamevandeuitgavenaf,
met namevoor olijfolie en (opnieuw)schapevlees. Inmiddels ziet
het ernaaruit dat in 1989deuitgaven lagerzullen zijndan
aanvankelijkwerdverwacht.Devoornaamste redenvandemeevallendeontwikkeling isdeprijsstijging opdewereldmarkt. Daarnaast gaanvoor sommige sectorende recentebeleidswijzigingen
effect sorteren.Ondanksdezebesparingen,die zoalsgezegd voor
een belangrijkdeel samenhangenmet eenwaarschijnlijkvrij kortstondige,gunstige situatie opdewereldmarkt, zullendeuitgaven
voorhetmarkt-enprijsbeleid in 1989nogminstens eenkwarthogeruitkomen dan in 1986.Het lijkt daarom tevroeg omte spreken
vaneenkeerpunt indit opzicht.
1.3.5 Frijsbesluitenenagri-monetairemaatregelen
Pas ineenzeer laat stadium-mediojuni 1988-bereikten
deLandbouwministers vandeEG-landeneenakkoord overdeprijzen
voorhet seizoen 1988/89.Overeenkomstig devoorstellen vande
Commissie werden de officiële steunprijzen inEcuvoordemeeste
Produktenvrijwel niet gewijzigd.Alleenvoordurumtarwe entabak
werdende interventieprijzenverlaagd, terwijlvoorwijnen
olijfolie een beperkte verhoging plaatsvond. Dooraanpassingen in
de agri-monetaire sfeerkwam er innationalemunt gemiddeld een
verhoging van ruim 1,5%uit debus (tabel 1.6).Rekening houdend
met de inflatie (zietabel 1.1)vond ereenreëleverlaging van
het officiële steunprijsniveauplaatsvan ongeveer 2%.Nominaal
gezien liependeprijsaanpassingenvoor 1988/89uiteen vaneen
zeerkleine daling voorNederland tot eenverhoging van ruim14%
voorGriekenland. Vanwege deverschillen ininflatie lagende
reëleprijsaanpassingenveeldichter bijelkaar;het ziet ernaar
uit dat deDeense agrariërsmet de sterkste reëleprijsdaling te
maken hebben gekregen.
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Tabel 1.6

Ontwikkeling

Land

steunprijzen

en monetaire compenserende

Mutaties steunprijsniveau in
nationale munt inZ a)
1986/87

Hoogte van deMCB
op zuivel inZper:

1987/88

1988/89

1989/90

2-4-88

1-5-89

0
0
0
0
-3,5
-3,5
-5,5
0
-12,2
-48,0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
-1,9
-18,6
+5,9

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

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

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

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

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

Gemiddeld c)
Idem, inECU

2,2
-0,3

3,3
-0,2

1.6
+0,0

1,3
-0,1

a)
b)
c)

bedragen

_
-

_
-

Interventieprijzen e t c , inclusief effecten agri-monetaire aanpassingen inde
aande prijsbesluitenvoorafgaande 12maanden.
Inclusief aanpassing opgrond van Toetredingsverdrag.
1986/87 en 1987/88EG-10, 1988/89 en 1989/90EG-12.

Bron:Als tabel 1.5 enAgra Europe van 28april 1989.

Degenoemde reëleverlaging vanhet niveauvandesteunprijzenmet bijna 21wasgroterdandie in 1987/88,maarkleinerdan
die inde tweedaaraanvoorafgaande jaren (1987/880,6Ï, 1986/87
32en 1985/86 42).Medegezien de produktiviteitsontwikkeling
-dievoordeperiode 1975-1984voordeEG-10geschat wordt op
ruim 2Zperjaar (zieparagraaf 1.3.2)-ziet het erophet
eerste gezicht niet naaruit datdeprijsbesluitenvoor 1988/89
eengrote bijdrage hebbengeleverd aanhet herstelvanhet evenwicht opdediversemarkten.Voor eengoede beoordeling moetmen
erechter rekening mee houdendat hetmarktgerichte venijnvan
deze prijsbesluitenvooralwastevinden indebegeleidende maatregelen inhet kadervanhet stabilisatorenbeleid. Dat behelsde
ondermeer eenextramedeverantwoordelijkheidsheffing opgraanen
beperkingen inde sfeervanhet interventiebeleid. Dat dergelijke
beperkingen niet onbelangrijk zijnvoordewerkelijke prijsvorming blijkt uit het feitdatdegemiddelde, doordeNederlandse
telerontvangen tarweprijstussen 1983 en 1987met ongeveer20%
isgedaald, terwijl deofficiële interventieprijs (inguldens)in
dieperiode slechtsmet eenprocent ofacht naar benedenging.
Aande anderekant isookdemarktsituatie,diewordt beïnvloed
doorhet afzetbeleid vandeEG,vangrotebetekenisvoorde
prijsvorming. Zogingen in1988deproducentenprijzenvoormelk
en rundvlees aanmerkelijk omhoog (4à 5Z), terwijl de interventieprijsvoordeze twee produkten gemiddeld metminder dan 1%
werd verhoogd.
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Vrij snel overeenstemming over prijzen

voor 1989/90

Inhaaroverwegingenvoordevoorstellen voorde landbouwprijzenvoor 1989/90wijst deCommissie eropdat degunstige ontwikkelingen opdewereldmarkt endedaarmee samenhangende budgettairemeevallers,niet totdeconclusiemogen leidendat deteugelsvanhet "restrictieve prijsbeleid"weergevierd kunnenworden.Uit projectiesvoor 1994/95 leidt zijafdatvooronderandere granen enoliehoudende zadenvraag enaanbod indeGemeenschapnog steedsverderuiteendreigen te lopen endat dit bij
afzwakking vanhet restrictieve prijsbeleid alleenmaarergerzou
worden. DeCommissievoorstellen voordeofficiële interventieprijzen kwamendanookopnieuwneeropeenbevriezing inECUen
een zeerkleinegemiddeldeverhoging innationalemunt (+0,62).
Voordurumtarwe, suiker,tuin-enveldbonen en citrusvruchten
stelde deCommissie prijsverlagingen voorvan 5tot 7,5Z.
DeLandbouwministers werdenhetvrijvlot - inapril 1989eensoverdenieuwe landbouwprijzen. Zoalsgebruikelijkvieldeze
besluitvorming, dieomlijst werd doorprotestacties vanvooral
akkerbouwers,watminder restrictief uitdande Commissievoorstellen. InEcugemetenwerden de steunprijzen gemiddeld niet
verlaagd (tabel 1.6).Deprijzenvandemeeste produkten bleven
ongewijzigd. Voor citrusvruchtenwerd devoorgestelde verlaging
aanvaard, terwijlde steunprijzen inde suikersector ende interventieprijs voor botermet 2%werdenverlaagd.Voorde zuivelsector stond daartegenover datdemedeverantwoordelijkheidsheffing
opmelkwerd teruggebracht van 2%tot 1,5X.
Doordemaatregelen opagri-monetair gebied gingende steunprijzen indoorsneemet bijna anderhalf procent omhoog (tabel
1.6). De aanpassing liepuiteenvanongeveer-IXvoordeBondsrepubliek tot +14?voorGriekenland. Rekening houdend met deverwachte inflatie in1989van 3,5 à4Zkomendeze besluiten neerop
een reëleverlaging vanhetgemiddelde prijsniveau van 2à 2,5X.
Voor 1989/90komendaarvooral indeplantaardige sectornogde
- soms flinke -prijskortingenbij alsgevolg vandeeerderovereengekomen stabilisatorenmaatregelen. Dezekortingen lopenuiteen
van 2%voor schapevlees en3Zvoorgranentot bijna 20Zvoorzonnebloemzaad enkatoen.Daarnaast zijnnieuwe beperkingen aangebracht indevoorwaarden bij interventie, zoalseenverkorting
vande interventieperiode. Het geheelvanmaatregelen kanvoor
granen bijvoorbeeld, wanneer in 1989/90deextramedeverantwoordelijkheidsheffingvolledig moetworden betaald, neerkomen opeen
nominale verlaging vande feitelijke steunprijsmet naar schatting 6à72tenopzichte vanhet seizoen 1988/89.Inreële termen
wordt het gemiddelde steunniveauvoordegraanprijzen danverlaagdmet eenprocent oftien. Inhoeverre dit ookzal leidentot
eenovereenkomstige daling vande feitelijkdoordeproducent te
ontvangenprijsmoetworden afgewacht.
Mededoordewaardestijging vanhetBritseFond leiddende
agri-monetairemaatregelen ertoedat nadevaststelling vande
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prijzenvoor 1989/90deMCB's,metuitzondering vandievan
Griekenland,beperktwaren,zowel inaantal als inomvang (tabel
1.6).
1.3.6 Hetbeleidvoordierlijke produkten

Melkquotering

leidt

tot lager

zuivelbudget

Onder invloedvandeverdere beperkingvandequotakwamde
melkproduktie indeEG in1988weerenkeleprocenten lageruit
dan in1987.Ookomdatdeproduktievanonderanderekaasencondenstoenam, leiddedittoteenaanzienlijkeverderedalingvan
deproduktievandebeide interventieprodukten,boterenmageremelkpoeder (zieookparagraaf 3.2.2).Omdattegelijkertijd extra
afzetbevorderendemaatregelenwerdengetroffen,zijndeinterventievoorraden drastischverminderd.Voormagere-melkpoederwaren
zeeind 1988zelfszogoed alsverdwenen.Voorboterwaren zeteruggelopen totruim 200.000ton,minderdaneenvijfdevanhet
recordpeil vanbegin 1987.Deze ontwikkelingen gingengepaard met
eenstabilisatievandeuitgavenvoorhetzuivelbeleid in1988,
terwijlvoor 1989eenvermindering isvoorzien (paragraaf 1.3.4).
Afgezienvandekostenvoorhetopruimenvanoudevoorraden is
hetaandeelvandezuivel indetotaleuitgavenvoorhetmarktenprijsbeleid in1988gedaald totruim 20Z,ongeveerevenveel
alshetaandeelvanmelk indetotaleproduktiewaarde vande
Europese landbouw.Toch ishet zuivelbeleid nogvrijduur:de
zuiveluitgaven kwamen in1988nogovereenmet zo'n 15centper
kilogrammelkenmetnaarschatting 40à50Zvanhetmetdemelkproduktieverdiende inkomen.Nudevoorradennagenoeg zijnweggewerkt kandesituatie dekomendejarengunstigerworden.

Nog steeds veel gesubsidieerde

afzet

Deontwikkeling vandezuiveluitgavenwordtgunstigbeïnvloed doordedalingvanhetoverschot,dusdoorvolume-effecten,
maarookdoorhetkleinerwordenvandeprijsverschillentussen
deEGendewereldmarkt.Destijgingvandezuivelnoteringen op
dewereldmarktkanevenwelniet loswordengezienvandeverminderingvandeproduktie indeEG,dienog steedsverrewegde
grootste zuivelexporteur is.HetaandeelvandeEG indewereldzuivelexport en-produktievertoonteendalende lijn.Het laatste
isverminderd vanongeveer 28%in1984totcirca 252in1988.Dezevermindering moetvooralwordengezienalseengezondecorrectieopdekunstmatige,wantmet forseoverheidssteungerealiseerdeexpansie ineerderejaren.Tegenheteindvan 1988isdeEG
danookbegonnenmethetverlagenvandeexportrestituties voor
deverschillende zuivelprodukten.
Devermindering vanhetEuropesemarktaandeel,de inrelatie
totdeverwerkingscapaciteit hierendaartegeringemelkaanvoer
endeoplopendemelkprijzen,wordendoordezuivelindustrieaan33

gegrepen omtebetogendat er inmiddels sprake zouzijnvaneen
tekortsituatie. Ineen recenteLEI-publikatiewordt erdaarentegen opgewezen dat nog eenaanzienlijkdeelvandeEG-zuivelproduktiewordt afgezetmet behulpvanoverheidsgeld (Ruttenetal.,
1989). Dooreengelijkblijvende produktie enerzijds eneen iets
toenemende vraag anderzijds,komt het omslagpunt vaneenoverschot-naar een relatieve schaarstesituatie natuurlijkweldichterbij.Essentieel is inditverband -even afgezienvanhetlopendeGATT-overleg -hoeveel geld deEGoverheeftvoorhet handhavenvanhaarpositie opdewereldzuivelmarkt. Insamenhang
daarmee kandan,globaal gesproken, het totalemelkquotum enhet
relatieve prijsniveau indeGemeenschapworden bepaald.

Risico 's bij hogere

zuivelprijzen

Bij deze afweging moetenvanzelfsprekend ookde consequentiesvan eenhogerof lagerprijsniveau voorde (interne)afzet
worden betrokken,vooral inhet licht vandedreigende verdere
opkomst van zuivelsubstituten. De technische en administratieve
mogelijkheden daarvoor nemende laatste tijd toe,zoalsonder
meer totuiting komt inde algemene toelating vanmengselsvan
boter enandere smeervetten, de zogenaamde spreads.Een schatting
vanhetNederlandse zuivelbedrijfslevenkomt eropneerdatbij
een "vrijekeuze"bijdehuidigeprijsverhoudingende substituten
indeheleEG zouden leidentot eenvermindering vandemelkvetconsumptie tergroottevan zo'nzesmiljoen tonmelk (Tinbergen,
1989). Dat komt overeenmet eenprocent of zevenvande totale
produktie.Een recenteDuitse studie komt tot een aanzienlijk
kleinere verdringing, namelijk eenverbruikvan substituten ter
groottevanmaximaal slechts 2à3Xvanhetmelkvetverbruik inde
Gemeenschap (Hamm enMuller, 1989). Deverdringing vanmelkeiwit
door substituten zouvolgensdeze auteursnog beperkter zijn.
Vrij algemeenwordt naarvorengebracht datdeopkomst van
zuivelvervangers wordt bevorderd doorhoge zuivelprijzen.Het is
echterdevraag inhoeverre dedreiging vande zuivelsubstituten
het hoofd kanwordengeboden doorprijsverlagingvanmelk. Hamm
enMüller (1989)concluderen dat bijmarketingactiviteiten indit
verband "niet zozeerdeprijspolitiek,maarveeleerhet produktbeleid enhet reclamebeleid van beslissende betekenis zijn".In
elkgeval zaldemelkprijsmeerdanevenredig moeten dalen omeen
bepaaldematevanafzetvermindering tevoorkomen.Vanuit de inkomenspositie vandemelkveehouder bezien ishetdusdevraag of
gekozenmoetwordenvooreengrotere produktie tegen een (veel)
lagereprijs inplaatsvan eenenkeleprocenten lagere produktie
onderhandhaving vanhet prijsniveau.

Melkquotering

niet echt ter

discussie

Met betrekking tot demelkquotering alszodanig valt over
het afgelopenjaarbetrekkelijkweinig nieuws temelden.Debe34

langrijksteverandering wasdat deLandbouwministers, daartoegedwongen dooreenuitspraakvan hetEuropese Hof,eenextrahoeveelheid melkquotum creëerden tenbehoevevandedeelnemers aan
de regeling voor slachting (vanmelkvee)enomschakeling, die
rond 1980van krachtwas.Met deextrahoeveelheid van 600.000
tonwerd slechtsvoor eendeel tegemoet gekomen aandeclaimsvan
de betrokkenen. Deze zogenaamde SLOM-boeren produceerden juist
voorhetvankrachtwordenvandequotaregeling geenmelkenkregendusookgeen quotum toegewezen.Deuitgetrokken extrahoeveelheid komt neeropeenverruiming vanhet totaleEG-quotummet
ruim0,652.Ter (gedeeltelijke)compensatie vanhet budgettaire
effect vandeze quotumtoenamewerd de interventieprijsvoorboter
met ï% extra verlaagd bovendeevengroteverlaging bijdevaststelling vandeprijzenvoor 1989/90 (zieparagraaf 1.3.5).
De quotaregeling lijkt inmiddelsvrij algemeen geaccepteerd
te zijn,hoewel erwelproblemenwaren rondde inning vandesuperheffing inFrankrijk,waarhet afgelopen seizoen (1988/89)
voorhet eerst sprakewasvan substantiële quotumoverschrijdingen.Er istotdusver opEG-niveau nognauwelijks eendiscussie
gaande overhet afschaffen ofgewijzigd voortzetten vandequotaregeling na 1992.De recente ervaringen indeakkerbouw zullen
vermoedelijk deanimovandeveehouders omdemelkquotering afte
schaffen en inplaats daarvan deprijzen fors teverlagen,niet
stimuleren.

Aanpassing

quotaregeling

Dediscussie zal zichvermoedelijk toespitsen opdevraag
hoedequotaregeling na 1991/92moetworden aangepast ofversoepeld.Deze aanpassing kaneigenlijkmaar inéén richting gaan:
eenwat lagere (gemiddelde)melkprijs enenigeuitbreiding vande
toegestane produktiehoeveelheid.Daarbij zijnverschillende varianten denkbaar, zoalseen systeemmet eenhogemelkprijs binnen
het quotum eneen lagerevoordemelkdiedaarbovenwordt geproduceerd. Dit kanookworden gerealiseerd doorvoor een beperkte
hoeveelheid "overmelk"een lagere superheffing opte leggen.Een
dergelijke aanpassing komt aaneendeelvandetegendequotaregeling ingebrachte bezwaren tegemoet, zijhet inbeperktemate:
demelkveebedrijvenmet de laagste (marginale)kostprijs kunnen
watmeeruitbreiden, hetuitwijken vanmelkveehouders naar andere
produktierichtingen wordt een beetje afgeremd, deverschillen in
behandeling tussenmelkveehouderij enakkerbouwworden ietsverkleind ende,althans inNederland, hoog opgelopen quotumprijzen
worden inneerwaartse richting beïnvloed. Eenprobleem indit
verband isweldat,doorhetgrote aandeelvandeEGopdewereldzuivelmarkt eenuitbreiding vandeproduktie alvrij sneleen
nadelig effect heeft opdeexportopbrengsten van binnen hetquotumgeproduceerde melk.Een toenamevandemelkproduktie met IX
komt overeenmet eenuitbreiding vandeuitvoer naarderde landen
met 5à 10%.Wanneermende zuivelexport naarderde landenvoor
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rekening vandeproducent wil brengen, zouduseerst het quotum
verdermoetenwordenverlaagd tot eenomvang dieovereenkomt met
de interne afzet.
Eenverdere tegemoetkoming aandehierbovengenoemde bezwarentegendequotaregeling zoukunnenwordengerealiseerd doorde
melkprijs binnenhet quotumteverlagen.Dat zouookdeopkomst
van zuivelsubstituten negatief beïnvloeden enhet spoort ookmet
deuitkomst van het GATT-overleg. Inditverband kanwordengewezenopeensuggestie vanConway (1989),dieeropneerkomt datde
melkprijswordt verlaagd,maardat binnenhet quotum eenprijstoeslag wordt gegeven.Eendergelijke gedachte -die ineenwat
anderevorm reedseerderwerd gelanceerd doorDeVeer (1985)sluit aan bijdesuggestiesdiedoor anderen zijngedaanvoorhet
graanbeleid enheeft dusookovereenkomstige voor-ennadelen
(zieparagraaf 1.3.7). Intheorie ishetmogelijkomeeneventuele prijstoeslag omsociale redenen naargebied of zelfsbedrijfsomvang tedifferentiëren,maardat stuit opvele politieke
enpraktische bezwaren.

Rundvlees: minder prijssteun,

meer premies

DeEG-rundvleesmarkt,diede laatstejarennogal verstoord
werd alsgevolg vandemelkquotering, gaf in1988eenwatgunstigerbeeld tezien.Deproduktie nammet 4à5%afterwijl deconsumptie ietsaantrok.De zelfvoorzieningsgraad daalde daardoor
van circa 108%in 1987tot ongeveer 101%in1988.De interventieaankopenwaren inhet laatstejaar aanzienlijk kleiner,maarde
hoeveelheid vleeswaarvoor steunwerd verleend inhetkadervan
de regeling voorparticuliere opslag, namtoe.Voor beidecategorieën samenging het omzo'n630.000ton:ongeveer 8%vande
produktie.Mede dooraanzienlijke verkopenverminderden devoorraden (interventie enparticuliere opslag)van 775.000toneind
1987tot naar schatting zo'n 675.000toneind 1988.Deuitgaven
voorhet rundvleesbeleid waren in 1988ongeveer evengroot alsin
1987.
Ondanksdezevrij gunstige gang van zakenwasde Commissie
vanmening dathet rundvleesbeleid, dat ook in 1987alwasherzien,verdermoest worden aangepast.Enerzijdsvanwege het feit
datde interventie nog steeds teveel alseenzelfstandig afzetkanaal functioneert enanderzijds omdat deCommissie voordemiddellange termijn eenhernieuwde groeivanproduktie enzelfvoorziening verwacht.Voordekorte termijn, tot rond 1991,wordt een
licht afnemende rundvleesproduktieverwacht. BijdedoordeCommissie ingediende voorstellen ende latere besluitenvandeMinisterswerd opde in 1986 ingeslagenweg voortgegaan.Met ingang
van 1989/90 is interventievan rundvlees pasmogelijk alsdegemiddelde prijs indeEG isgedaald tot beneden 88%vandeofficiële interventieprijsendanalleennog indie landenwaarde
marktprijs lager isdan84%vande interventieprijs.Bovendien
geschiedt deze interventie doormiddelvaneensysteemvan in36

schrijvingen entot eenmaximale hoeveelheid van 220.000tonper
jaar.Wanneer demarktprijs dannogverderdaalt -totminderdan
78%vandeofficiële interventieprijs -treedt depermanente interventieweer inwerking.
Omdenadelige gevolgenvandeze aanpassingenvoorde inkomensvandeveehouders althansvooreendeeltecompenseren, werd
depremievoor stieren envoor zoogkoeien verhoogd van 25ECUtot
40ECUperdier.Voordestierpremiegeldt voortaan eenmaximum
van90dieren perbedrijf.
Gezien deverwachtingen voordeEG-rundvleesmarkt zullendezebeleidswijzigingen deeerstkomende jaren betrekkelijkweinig
effect hebben opde rundvleesprijzenendusopde inkomensvande
veehouders.Doordeuitbreiding vandepremieregelingen zullende
uitgavenvoorde rundvleessectorwellichtminderafnemendanzonderbeleidswijzigingenhetgeval zouzijngeweest.Alsdeprojectiesvan deCommissie voordejarenna 1991worden bewaarheid,
zullende rundvleesprijzen,die tussen 1980en 1988reëelalmet
ruim 20%zijngedaald,waarschijnlijkverder onderdrukkomen.De
gerealiseerde beleidswijzigingen zullendanbudgettaire vruchten
gaanafwerpen.Deverwachte uitgavenvoordepremies liggen inde
ordevan 300miljoenEcuperjaar (VanLeeuwen, 1989). Ditkomt
overeenmet ongeveer 1,5%vandewaardevande rundvleesproduktie
indeEG, zodat dekans reëel isdatde inkomensvande rundveehouders doordezewijzigingen naverloopvantijd nadelig worden
beïnvloed.
1.3.7 Het beleid voorplantaardige produkten
Bij de bespreking vande budgettaire situatie isalgewezen
opdemeevaller die zich in 1988alsgevolg vandehogere wereldmarktprijzen voordeed indeuitgavenvoorhetgraanbeleid. Het
gebrekaanevenwicht opde internemarkt vandeGemeenschap isin
1988nog grotergeworden dan in1987.Deproduktie indeEG-12
kwam in 1988minstens tienmiljoen tonhogeruit dandievanhet
vorige seizoen, terwijl de interne afzetmet slechts ongeveer
driemiljoen ton istoegenomen.Bijdat laatstemoetwordenbedacht dat hetverbruikvanEuropeesgraan inhetveevoederpositief isbeïnvloed doordehogerewereldmarktprijzenvoorandere
veevoedergrondstoffen.Hetverschil tussenproduktie en interne
afzetwas in 1988groterdanooit,met uitzondering van 1984(figuur 1.2),maardoordevrij gunstige situatie opdewereldmarkt
werd ereen zeergrote hoeveelheid graan geëxporteerd.
Degraanproduktie oversteeg in 1988degarantiedrempel van
160miljoen ton,zodatdevoordatgeval afgesproken korting van
3%opde interventieprijzen inhet seizoen 1989/90ookdaadwerkelijkmoest worden toegepast.Wel kregendegraantelers eendeel
vandevooraf reedsopgelegde extra medeverantwoordelijkheidsheffing van 32terugbetaald. Gelet opdegeschetste ontwikkeling van
produktie enafzet washetnietverwonderlijk datde EG-Commissie
erbijdevoorstellen voorde landbouwprijzenvoor 1989/90blijk
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vangaf de interventievangranenverdertewillen beperken.De
daartoe strekkendevoorstellen zijndoorde Landbouwministers
voor eendeel overgenomen.

Trends EG-graanmarkt nog onvoldoende omgebogen
Ondermeervanwege defluctuaties indegraanproduktie en
vanwege dewisselingen indeexterne situatie ishetmoeilijkom
opbasisvandecijfersvanenkelejareneenuitspraak tedoen
over eventuele ombuigingen intrendmatige ontwikkelingen.Toch
wijzende infiguur 1.2weergegevenontwikkelingennietopeen
zodanige ombuiging indegraanproduktie en/ofhet graanverbruik
indeGemeenschapdatdebeide lijnenvanproduktie en intern
verbruikdichter bijelkaarkomen.Het zieterdusnaaruitdat
detotdusverre gerealiseerdemaatregelennog onvoldoende hebben
bijgedragenaanhetherstelvanhetmarktevenwicht.Hierbijmoet
danwelworden bedachtdatdegevolgenvande in1988genomen
maatregelen nog niet zichtbaarkunnenzijn.Ditgeldtvoorde
braakregeling,diepas in1989eenbijdrage gaat leveren (zie
verderop), enookvoordeextraprijsverlagingen inhetkadervan
het stabilisatorenbeleid.
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Toelichting: graanprijs gedefleerd met prijsontwikkeling Bruto
InternProdukt. Berekend uitdiversepublikatiesvan
EG-Commissie enEurostat.
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Prijsdalingen

hebben maar beperkt

effect

Het isoverigensdevraag ofhet stabilisatorenbeleid op
korte termijn aleenbijdrage aanhetmarktevenwicht kan leveren.
Degraanprijzen indeGemeenschap zijn immersde laatstejarenal
vrij sterkverlaagd, sinds 1980reëelgezienmet ruim30X (zie
figuur 1.2).Ten opzichtevandegemiddeldeprijzenvanalle
agrarische produkten zijndegraanprijzen indieperiodemet ruim
10Zgedaald. Vooral doorhetgebrekaanalternatieven, zowel
landbouwtechnisch als financieel gezien,hebbenprijsdalingen
slechts eenbeperkt effect ophet aanbod.Totvoorkort vormden
eiwithoudende gewassen enoliezaden eenredelijk alternatief voor
degraanteelt,maardit alternatief isminder aantrekkelijkgeworden doorde forseprijsverlagingenvoordezeprodukten inhet
kadervanhet stabilisatorenbeleid. Wat betreft de afzetkant
leidt een lagere graanprijs tot eengroteraandeelvangraan in
het veevoeder.Maarvanwege de stagnatie ofzelfs inkrimping van
deveehouderij enomdat deprijzen vangraansubstituten totop
zekere hoogtemet degraanprijzenmee omlaag gaan,moet een
prijsdaling vrij fors zijnomeensubstantiële extra afzet van
graan inhetveevoeder tekrijgen. Zekervoordekortere termijn
geldt dusdat het prijsniveau vangranen "slechts een
beperkte

bijdrage

kan leveren aan de vermindering van het

overschot"

(Blom, 1988:143).Voorde langere termijn ligtditwellicht anders, omdat bij lagere prijzen alternatieve aanwendingen vangranen,vooral buitende sfeervanmenselijke ofdierlijke voeding,
eerder eenkanskrijgen (Blom, 1988:145).
Deproblemenvandekorte termijnwordenmet deze toekomstperspectieven echterniet opgelost.Endie problemen zijnenerzijdsdenog steeds (te)grote overschotten enanderzijds deverslechterde inkomenssituatie indeakkerbouw. Dit laatste heeft
zichvooralvoorgedaan inFrankrijk,België enNederland.

Produktiebeperking

in de

graanteelt?

Indie situatie ishet tamelijkvoordehand liggend datde
gedachten gaan inde richting vandirect opproduktievermindering
gerichtemaatregelen. DeFAO,dienietveelmogelijkheden ziet
vooreenvergroting vandegraanuitvoervandeEG, achtdergelijkemaatregelen, alsaanvulling opeenrestrictief prijsbeleid,
onvermijdelijk (FAO, 1988:11-16). Indevormvande regelingen
voorbraaklegging enextensivering isdaarmee aleenbegingemaakt (zievolgende paragraaf),maardevraag isofdeze,vrij
dure,vrijwillige regelingenvoldoende soelaas zullen bieden.Het
ligtdaarom inde rededat dediscussies overniet-vrijwillige
produktiebeperkingen inkracht zullen toenemen.
Het isdevraag ofdezediscussie,evenalsdie rond hetzuivelbeleid enkelejarengeleden, zaluitmonden ineen "simpele"
quotering voorgraan, zoalsvoormelkensuikeralbestaat.Vrij
algemeenwordt inditverband gewezen opdeuitvoerbaarheids-en
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controleproblemen (ziebijvoorbeeld:Neville-RolfeenThomson,
1985;Meester enStrijker, 1985;Blom, 1988;FAO, 1988enDe
Veer, 1989).Eengraanquotering zondermeer zal leiden toteen
verdereverstoring vandeprijsvorming van andere (akkerbouw-)produkten.Een regeling voorproduktiebeperking inde graanteelt
zaldanookopeenofanderemaniergekoppeld moeten zijnaan
hetzij hetuit produktie nemenvangrond,hetzij eenextensivering ophet bestaandeareaal.
Bijproduktiebeperkendemaatregelenmoet ookzoveelmogelijkwordenvoorkomen dat lange-termijnperspectieven -alternatieve aanwendingenvangranen-erdoorwordengefrustreerd endat
de spanningen ophetgebiedvande internationale handel inagrarischeproduktennoghoger oplopen.Vanuit dat laatstegezichtspunt kanworden gesteld datdeafstand tussengraanprijzen inde
EG endieopdewereldmarkt ingeengevalgrotermagworden,maar
eerdermoetwordenverkleind. Dithoudt indat eenproduktiebeperking niet gepaard kangaanmet hogere steunprijzen.Een complicatie hierbij isdat hetvoordeEGom interne redenenvermoedelijkergmoeilijk isomdegraanprijzen tehandhaven bovenhet
wereldmarktpeil enbeperkingen opte leggenaandegraanproduktie
entegelijkde invoervangraansubstitutenvrij te laten.Aande
andere kant isinternationaal gezieneenbeperking vandesubstituteninvoer zeermoeilijk, zekerwanneerdaargeenconcessiesbij
andere (akkerbouw-)produkten tegenoverstaan.

Combinatie van

beleidsinstrumenten

Devoorgaande overwegingen inaanmerking nemend ligt een
quotering vandegraanproduktie zoals bijmelkofsuikerniet
voordehand.Eerdermoet voorhet toekomstige beleid voorakkerbouwprodukten wordengedacht aaneencombinatie van relatief lage
prijzenmet prijs-en/of inkomenstoeslagen gekoppeld aanvoorwaarden inde sfeervanhetproduktievolume.Gedachten die indezerichting tenderen zijnaleerdergelanceerd doorondermeer
Meester enDeVeer (1986),Hubbard enHarvey (1988)enDeVeer
(1989).Eendergelijk beleid zou lijkenopdat indeVSenin
feiteneerkomen opeen "semi-verplichte"braakregeling.Bijwijze
vanvariant hierop zoudeproducent ookdemogelijkheid kunnen
krijgen om zijnproduktie teverminderen doormiddelvanextensivering.Voorde intensieve teeltgebieden indeEGverdient dit
uitmilieu-oogpunt waarschijnlijkdevoorkeur boven braaklegging
(DekkerenSchroder, 1988),maardeuitvoerings-encontroleproblemen zijnvermoedelijk groter. Inditverband kanwordengewezenopeensuggestievanHarvey 1)omdeprijzen teverlagentot
hetwereldmarktpeil enhetverschil tecompenseren doorprijstoeslagen,die beperkt zoudenmoetenworden toteenbepaald quotum
perbedrijf.

1)
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ZieAgraEurope (London), 3februari 1989.

Dezedenkrichting isoverigenswel rijkelijk bezaaidmet
voetangels enklemmen.Eéndaarvan ishet budgettaire probleem:
Een redelijke inkomenscompensatie voordeproducent indevorm
vandirecte toeslagen zal immersmeeruitgavenvergendanhet
huidige beleid.Aande andere kant blijkt uit diverse studiesdat
bijeenprijsverlaging devoordelenvoorde consument envoorhet
overheidsbudget samenveelal ruimschootsvoldoende zijnomde inkomensnadelenvoordeproducent optevangen. Inditverband tamelijkvoordehand liggend iseensuggestievanDeVeer (1989)
omaande consument eendeelvan zijnvoordeel teontnemendoor
eenhogere BTWopvoedingsmiddelen teheffen endaaruit detoeslagenvoordeagrarische producenten te financieren.

Graanbeleid

beïnvloedt

beleid andere produkten

Eenverlaging vandegraanprijzen heeft ookgevolgenvoorde
prijzen vanvele andere produkten. Indeeerste plaats zijn sommige steunbedragen of-prijzen inhet kadervanhetEG-markt-en
prijsbeleid direct gekoppeld aandehoogtevande graanprijzen.
Dit geldt ondermeervoordeverwerkingspremie voor aardappelzetmeel. Indetweede plaatsheeft eenverlaging vande graanprijzen
eennegatief effect opdeafzet van sommige andere produkten,
bijvoorbeeld veevoedergrondstoffen. Indederdeplaats zullende
graantelers bijdalende graanprijzen sterkerdeneiging hebbenom
andere teeltenuit tebreiden (H.Rutten, 1989).Hoeweldeze substitutie omteelttechnische enbedrijfsorganisatorische redenen
opkorte termijnvrij beperkt zal zijn,kan zijwel tot belangrijkemarktverstoringen leiden,omdat deoppervlakte granen inde
EGvelemalengroter isdandievananderegewassen.ZokwamIX
vanhet graanareaal in 1987overeenmet ruim 20Zvandeoppervlakte peulvruchten enmetmeerdan40Zvandeoppervlakte aardappelen.Ookde laatstejarenheeft aleenverschuiving plaatsgevonden: tussen 1984en 1987 isdeoppervlakte graanmet 1,4miljoenhectare ingekrompen endievankool-,raap-enzonnebloemzaadmet 1,3miljoen hectare uitgebreid. Dit ging voordeze zaden
gepaard met eenverhoging vandeproduktiemet 40%enmet een
verviervoudiging vandeuitgaven.
Via een sterkere concurrentie door iso-glucose,datuit
graanwordt geproduceerd, zoueenverlaging vande graanprijzen
inprincipe ookeennegatief effect hebbenopdeafzet vansuiker.Deproduktievan iso-glucose indeEG isechter gequoteerd.
IndeVS isdit niet het geval endaarwordt inmiddelsmeerdan
60%vandemarkt voor "zoetmakers" ingenomendoor iso-glucose en
andere zoetstoffen, zoalsaspartame (Silvis, 1989:66).Voor zover
het industriële toepassingen betreft speelt deprijsverhouding
hierbij eenrol,maarvoordeconsument ishetgebrek aancalorieënvandeze stoffen belangrijker.Vooral dedreigende opkomst
van suikervervangerswerd doordeEG-Commissie alsargument aangevoerd omvoor testellende steunprijzenvoor (suiker-)bieten
voor het seizoen 1989/90met 5%teverlagen.De Landbouwministers
meenden temoetenvolstaanmet eenverlaging van2%.
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1.3.8 Deverbreding vanhetEG-landbouwbeleid
Deherziening van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in
verbandmet deoverschottenproblematiek isvoordeCommissie aanleiding omzichtebezinnen overderolvande landbouw inde
economie en inde samenleving.Nadeopmerkingen die hierover
reedswerden gemaakt inhet zogenaamde Groenboek (CEG, 1985)publiceerde deCommissie in1988eendocument overMilieu enLandbouwenéénoverdeToekomst vanhetPlatteland (CEG, 1988aen
1988b). Inhet eerste documentwijst deCommissie opdenadelige
gevolgenvande intensieve landbouw (zoalsverontreiniging van
water, bodem en lucht enhet teloorgaanvan leefgebiedenvoor
flora en fauna)maar ookopbodembederf enbodemerosie inbergenheuvelgebieden -vooral inhetMiddellandse-Zeegebied -waar
de landbouwwordt gestaakt.
DeCommissie meent datmet eendeelvandemaatregelengericht ophetverminderen vandeoverproduktie ookmilieudoelstellingenkunnenworden bereikt.Dat betreft danvooral deregelingenvoor extensivering, braaklegging envervroegde uittreding van
landbouwers.Verder zalvolgensdeCommissie "het
rigoreuze

markt- en prijsbeleid
... de landbouwers ook afhouden van onverantwoorde en voor het milieu zeer schadelijke intensivering
van
de produktie" (CEG, 1988a:16). Inhet algemeen streeft deCommissienaareen integratie vaneconomische, sociale enmilieu-aspecten inhet landbouwbeleid. Zijwijst indatverband opreedsgenomenmaatregelen zoalseenCommunautaire steunregeling voor
agrariërsdieecologischverantwoorde landbouwmethoden toepassen
enophetverbod van eenaantal schadelijke bestrijdingsmiddelen.
Verderdenkt deCommissie aanverplichtemilieu-effectrapportages
bijgrootschalige projecten inde landbouw,maarookbijdeoprichting enuitbreiding van intensieve-veehouderijbedrijven, aan
beheersvergoedingen, deaanleg van "ecologische corridors",verdere beperkingen inhet gebruikvan bestrijdingsmiddelen, eenaccentverlegging vandevoorlichting inderichting van "minder intensieve enminder schadelijke"vormenvan landbouw enmeeronderzoeknaargeïntegreerde bestrijding.

Meer aandacht voor betekenis

landbouw voor Europese

platteland

Inhet tweededocument komt eendeelvandeze problematiek
opnieuwaandeorde.Daarinwordt ondermeerdeverwachting uitgesproken datdoordeaanpassingen vanhet landbouwbeleid deherstructurering vande landbouw, endusvanhetplatteland, iets
zalversnellen. DeCommissie wijst ookopdenoodzaak omeen
werkgelegenheidsbeleid tevoeren teneindedeachteruitgang van
het platteland eenhalt toete roepen.Indesterk achtergebleven
gebiedenmoet eenverdere vermindering vandehoofdzakelijkuit
landbouwers bestaande plattelandsbevolking wordenvoorkomen en
moeten ondermeerde ambachtelijke bedrijvigheid enhet toerisme
wordenversterkt. Omaandeproblemen hethoofd tebiedenmoet
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volgensdeCommissie inhet kadervanhet landbouwbeleid eenverdereverschuiving plaatsvindenvanprijsondersteuning naartoeslagen eneennog sterkere differentiatie tengunstevankleinere,economisch zwakke gezinsbedrijven envangebiedenmet natuurlijke enstructurele handicaps.Voortsmoet debosbouwwordengestimuleerd, overeenkomstig eenmedio 1988voorgesteld actieprogramma enmoeten deprogramma's voorhetonderzoeknaarende
toepassing vannieuwe technologieën beterworden afgestemd opde
economische ontwikkelingenvanhet platteland.

Meer middelen voor

structuurfondsen

Deze ontwikkelingenmoetenworden ondersteund doordestructuurfondsen (Landbouw-oriëntatie-, sociaal-enregionaal fonds).
Medio 1988werd reedseenkaderverordening vastgesteld, waarin is
vastgelegd dat deze fondsenworden gericht opeenbeperkt aantal
doelstellingen, namelijk debevordering vande structurele ontwikkeling inachtergebleven regio's,deomschakeling van regio's
waarde industriële activiteit terugloopt, de bestrijding van
langdurigewerkloosheid, de inschakeling vanjongeren inhet arbeidsproces,een snellere aanpassing vande landbouwstructuur en
de bevordering vandeplattelandsontwikkeling. Omdezedoelstellingen tekunnen realiseren zullendebeschikbaremiddelenvoor
deze fondsen tussen 1988en 1992ongeveerwordenverdubbeld. Toch
zalvolgensde ramingenvandeCommissie in 1992het budget voor
structuurmaatregelennogminderdandehelft belopenvandeuitgavenvande afdeling Garantie vanhetEOGFL (CEG, 1989c:69).
Dehiervoor aangegeven aanpassingen wijzen eropdat nietalleenhet instrumentarium, maar ookdedoelstellingenvanhetEGlandbouwbeleid eenverbreding ondergaan.Het afremmen vande
landbouw in intensieve gebieden enerzijds endeextra steunvoor
achtergebleven gebieden anderzijds,kanertoe leidendatde
Nederlandse agrarische sectorminder zalprofiterenvanhetEGlandbouwbeleid danvoorheen.DeEG-regelingenopmilieugebied
kunnen indepraktijkweinig meer zijndan raamregelingen.Gezien
degroteverschillen inondermeer intensiteit vande landbouw,
ecologische gevoeligheid enbevolkingsdruk, zullende concrete
regels per regionogaluiteen kunnen lopen.VoorNederland zullen
vermoedelijk strengere normenmoeten geldendangemiddeld inde
Gemeenschap het gevalis.

Nagestreefde

verbreding

nog slechts

beperkt

geconcretiseerd

De besluitvorming overconcretemaatregelen inde sfeervan
het zogenaamde flankerend beleid voltrok zich inhet afgelopen
jaar slechtsmoeizaam. Dat beleid is,behalve opdehiervoor aangegevenmeer algemene neven-doelstellingen, inconcretogericht
opbeperking van deproduktiegroei, bevordering vandeherstructurering enondersteuning vande inkomens.De inhetvoorjaarvan
1988doordeLandbouwministers aanvaarde facultatieve regeling
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voorvervroegdeuittreding 1)van landbouwerswerd inhetvoorjaarvan 1989alleentoegepast indeBondsrepubliek, inGriekenland en ineendeelvanSpanje.Overdevoorstellen inhetkader
vanhet bosbouw-actieprogramma, datmenook indeze rijkanopnemen,werd onlangseenakkoord bereikt,maarer isnog nietbegonnenmetdeconcreteuitvoering.
Ookwerdnog geenakkoord bereikt overdeconcrete invulling
vandezogenaamde omschakelingsregeling. Inhetkaderdaarvan
zoudenagrariërsmet steunvandeoverheid kunnenomschakelenvan
zware-marktordeningsprodukten naarandereProduktenwaarvoorde
Gemeenschap noggeenoverschotheeft.DeLandbouwministers waren
het echternog niet eensoverde lijstvanProduktenwaaropmag
wordenovergeschakeld.Hetgaatdaarbijveelalnietomecht
nieuwe,maaromreedsbestaande kleinere produkties,zoalslinzen,medicinale planten,sommige soortenklein fruitenangorageiten.OpdedoordeCommissievoorgestelde lijst stondenook
"bloemenenplanten",hetgeenkrachtigverzetvanmetnameNederlandse zijdeopriep.Demarktenvoordergelijke produkten kunnen
bijeendoordeEGondersteunde produktieuitbreiding vrij snel in
ernstigematewordenverstoord.
Overdeuitvoeringsmaatregelen vanderegeling terbevorderingvaneenextensievere produktiewerdmenhet infebruari 1989
eens.Ditprogrammawordt echterzeervoorzichtig gestartmet in
1989alleenwat proefprojectenvoorderundvleesproduktie,terwijl de lidstatenpasvoor 1991hunvolledigeprogramma'sbehoevenvasttestellen 2). Deaandeze regeling deelnemendeproducentenmoetenhunproduktie perhectaremetminstens 20%verminderentenopzichtevaneenreferentieperiode.

Facultatieve

regeling

voor

inkomenssteun

Namoeizame discussieswerd injanuari 1989eenCommissievoorstel aanvaard,waardoorde lidstaten voorlopig vooreenperiodevanvierjaar-demogelijkheid krijgenomdirecte inkomenssteun teverlenen aan landbouwbedrijven diedoor aanpassingen
vanhetmarkt-enprijsbeleid infinanciëleproblemenkomen.De
lidstaten zijnnietverplichtde regeling,dieookbedoeld isom
ongecoördineerde nationale steunmaatregelen tevoorkomen,toete
passen.De steunkanalleengegevenwordenaanbedrijvenmet een
vrij laag inkomen,namelijkduidelijkminderdanhet regionale
gemiddelde.Desteun,dieookkanwordenverstrekt indevormvan
eenkapitaalsubsidie,mag niethogerzijndan 2500ECU
(+ƒ6.500,-)perarbeidskracht perjaar.DebijdragevandeEG,
diemaximaal 1000ECUperjaarbedraagt,wordt invijfjaarafgebouwd.Ookdenationale steunmoetdegressiefzijn.

1)
2)
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ZieLandbouw-Economisch Bericht 1988,blz. 44/55.
AgraEurope (London), 17februari1989.

Het gaat dusduidelijk omeenbeperkte,alsovergangsregeling bedoeldemaatregel.Het isdaarbij devraag ofhij inalle
lidstaten zalworden toegepast,mede gezienhet feitdat deeraan
verbondenuitgavengrotendeelsvoor rekening komenvande lidstaten.Het tijdelijke endegressieve karaktervande steun lijkt
eroptewijzen datdeEuropese overheid degedachte koestert dat
deagrarische sector zichsnelkanaanpassen aande forseen
structurele prijsdrukdieuit het oogpunt vanmarktevenwicht
noodzakelijk is.Dieveronderstelling zouwel eens teoptimistischkunnen blijken tezijn.

Braaklegregeling

nog geen succes

De braaklegregeling, waartoe deEG-Landbouwministers inhet
voorjaarvan 1988definitief besloten,heeft geenvliegende start
gemaakt.Verschillende landenhaddenhunnationale uitvoeringsregelingenniet opdeafgesproken datum (1januari 1989)gereed. In
totaalwasmediomei 1989zo'n 280.000hectarevoorbraaklegging
aangemeld. Dit komt overeenmet 0,8%vanhetgraanareaal inde
Gemeenschap.Hetmeeste succesheeft de regeling inde Bondsrepubliek,waar zo'n 170.000hectare isaangemeld: 3à42vanhet
Duitse graanareaal.OokhetVerenigd Koninkrijk levertmet zo'n
60.000hectare (1,5%vanhetgraanareaal)eensubstantiële bijdrage. InNederland was beginjunieenkleine 2000hectare aangemeld, hetgeen overeenkomt met 1,3%vanhetgraanareaal.
Bij dezewatmoeizame start spelen,naast het algemene punt
dat de invoering vannieuwbeleid tijdvergt,verschillende factoren een rol:devergoedingen (maximaal 700ECUper hectare)
zijnvoor lang niet alleakkerbouwers aantrekkelijk en bepaalde
onderdelenvandeuitvoeringsregelingen sluiten onvoldoende aan
opde landbouwpraktijk.Denkbaar isookdat erbijdeakkerbouwers een zekere terughoudendheid bestaat omdat deelname aandeze
regeling naderhand nadelig zoukunnen blijken tezijn bijde
mogelijke invoering vanproduktiebeperkende maatregelen met een
meerverplicht karakter.Wellicht ishet enthousiasme bij sommige
nationale overheden niet groot omdat zij zelf eengroot deelvan
deuitgavenmoeten betalen, terwijl devoordelenvoordeEG zijn.
Dat laatste betreft dandevermindering vandeuitgavenvoor restituties en interventies.Bijdehuidige graanprijzenwegendeze
besparingen voordeEGendenationale overheden samennietop
tegendevoordebraaklegregeling benodigdeuitgaven.
1.3.9 Conclusies
Invoorgaande onderdelen isonder anderegebleken datde
ontwikkeling vandeuitgavenvanhetEG-markt-enprijsbeleid in
het afgelopenjaarmeeviel alsgevolg van externe ontwikkelingen.De agrarische inkomens blevenongeveergelijk,maardeongunstige tendens daarin invergelijking met andere sectorenwerd
niet omgebogen.Datzelfde geldt inwezenvoordeverhouding van
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vraag enaanbod, althansvoordeniet-gequoteerde produkten,en
het ziet erniet naaruit dat daardekomende jarenveelverbetering inzalkomen.Dit laatste ondanksdevoor enkele produkten
vrij forse prijsverlagingendievoortvloeiden uit het,minof
meer automatischwerkende, stabilisatorenbeleid. Ookde beide
laatste besluiten overde landbouwprijzenwarenvoorverschillendeprodukten nogal restrictief.Meer enmeerwordt echterduidelijkdat het realiserenvanmarktevenwicht doormiddelvan lagere
prijzen ernstige consequenties heeftvoorde inkomensvorming van
deagrariërs (vergelijk ookBraune enHenrichsmeyer, 1988).
Inditverband kanookworden gewezen ophetverschil inbeleid tussen enerzijdsde zuivel enanderzijds deakkerbouw.Dit
verschil zalgeleidelijkmeer spanningen oproepen.Eenverkleining ervan kanworden gerealiseerd doorwat "meermarkt"voorde
zuivelsector enwatmeerproduktiebeheersing voorde akkerbouw.
Inhet streven vandeEGnaareenverschuiving ineneenverbreding vanhet landbouwpolitieke instrumentarium komt dit alnaar
voren.Een tweede redenvoor eendergelijkeverbreding isgelegen
inde toenemende ongerustheid overdenadelige externe effecten
vandeontwikkelingen inde agrarische sector,vooral ophetgebied vanhetmilieu ende leefbaarheid vanhet platteland. Bijde
bedoelde verschuiving gaat hetvooral omeenvermindering vande
prijssteun eneenuitbreiding van dedirecte (inkomens-)steun.De
wijzigingen inhet rundvleesbeleid vormden hiervan inhet afgelopenjaarhet duidelijkste voorbeeld. Daarnaast werden enkele
(principe-)besluiten genomen inde sfeervande zogenaamde sociostructurele maatregelen, diegericht zijnop inkomensondersteuning, aanpassing vandeproduktie-omvang, bevordering vande
structuurontwikkeling enopeenvermindering van demilieubelasting doorde agrarische sector.
Toch zijndeontwikkeling ende toepassing vandit flankerend beleid tot dusver zodanig beperkt,dathet nog slechtseen
geringe bijdrage levert aandegenoemde doelstellingen. Opgrond
van een enander lijkt het niet uitgesloten dat de landbouwpolitieke discussie indeEGdekomende tijd,vooralwanneer dewereldmarktprijzenweeromlaag gaan,gaat inde richting vanminder
vrijblijvende produktiebeperkende maatregelen voor akkerbouwprodukten dieonder een zwaremarktordening vallen.
Degesignaleerde veranderingen leiden er intussenwel toe
dat het beleid minder globaal enmeergedifferentieerdwordt, zowel naar regioalsnaardeafzonderlijke landbouwbedrijven bezien.Eenconsequentie daarvan isdat denationale en regionale
overheden eengrotere rolgaan spelen indeuitvoering vanhet
beleid. Dit gaat gepaard met een relatieveverschuiving vande
uitgavenvoorhet beleidvandeGemeenschap naarde lidstaten.
Verder ziet het ernaaruit dat eengroterdeelvan hetEG-budget
tengoede zalkomen aanachtergebleven regio's,dievooral te
vinden zijn inde zuidelijke lidstaten.
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2. Structurele ontwikkelingen

2.1

B e d r i j v e n , a r b e i d s k r a c h t e n en s o c i a l e r e g e l i n g e n

2.1.1

De o n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j v e n

In mei 1988 waren er 130.000 g e r e g i s t r e e r d e l a n d - en t u i n bouwbedrijven van 10 sbe en meer. Dat was 1,7% minder dan een
j a a r e e r d e r . Deze d a l i n g was s t e r k e r dan i n de voorgaande d r i e
j a a r , t o e n h e t a a n t a l b e d r i j v e n per j a a r met 1,4% afnam.
Van de g e r e g i s t r e e r d e b e d r i j v e n waren er b i j n a 104.000
h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n . Het d a l i n g s p e r c e n t a g e van de hoofdberoepsb e d r i j v e n b e r e i k t e i n 1987-1988 weer het v r i j hoge tempo u i t de
p e r i o d e 1977-1982 ( t a b e l 2 . 1 ) .
Tabel

2.1

Ontwikkeling

Bedrijfstype

van het aantal
1977-1982

hoofdberoepsbedrijven

1982-1984

1984-1986

naar type

1986-1987

(X per

1987-1988

Melkveehouderij
Intens, veehouderij
Overige veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Gecombineerd

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

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

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

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

-4,0 41.242
-5,5 11.294
+ 2,3 11.166
-3,4 13.385
+0,2 10.095
- 2,3 12.223
+0,7
4.535

Alle typen

- 2,6

-0,8

- 1,3

- 1,6

- 2,6 103.940

jaar)
Aantal
in 1988

NB.: Door veranderingen Inde sbe-normenwijken de cijfers inenkele gevallen iets
af van die inhet LEB-1988.
Bron: Berekend uit CBS-Landbouwtellingen.

Sterke

daling

aantal

bedrijven

in de intensieve

veehouderij

Beleidsmaatregelen enverschillen inrentabiliteitsontwikkelingen hebbenwaarschijnlijk belangrijk bijgedragen aanhetgevarieerde beeld datdeontwikkeling vanhet aantal bedrijvennaar
type te ziengeeft. Zo isin 1987-1988aandejarenlange groei
vanhet aantal hoofdberoepsbedrijven inde intensieve veehouderij
eeneindegekomen (tabel 2.1).Demilieuregelgeving, maarvooral
de ongunstige resultaten indeze sectorkunnendaarbij eenbelangrijke rolhebbengespeeld. Bijdezedaling laghet accent op
het opheffen enhetverkleinenvan bedrijven tot beneden detelgrens.
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Bijdebedrijvenmet overwegend melkvee kwamdeteruggang
-met 1700 inéénjaar-daarentegen vakertot stand doorverandering vantype.Zogingennogalwat vandeze bedrijven overnaar
detypen "overigeveehouderij"en "gecombineerd". De aanscherping
vandequotaregeling ishierop ongetwijfeld van invloed geweest.
Deverminderingwasoverigenskleinerdan invoorgaandejaren.
Bijdeakkerbouwbedrijven isde lichte toeneming vanhet
aantal omgeslagen ineenduidelijke vermindering.Dealenigejarenslechte bedrijfsresultatenzullenhieropvan invloed zijngeweest.Tochkandeomslag niet alleenworden toegeschreven aan
eengroter aantal opheffingen.Dedaling kwamnamelijkvooraltot
stand doordat minder bedrijven overgingen naarhet type akkerbouw
endoordatmeerakkerbouwbedrijven werden omgezet vanhoofdberoeps- innevenberoepsbedrijven.
Het aantal gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven issinds
1986 licht gestegen, terwijldatvande overige-tuinbouwbedrijven
isgedaald. In 1987-1988wasdiedaling vrij sterk.Deafname
werd vooralveroorzaakt doorhet opheffen ofonderdetelgrens
geraken van bedrijven.
Uit tabel 2.1 krijgtmende indrukdatde reeds aanzienlijke
specialisatie vandebedrijven inéénproduktierichting tot 1984
verder toenam.Na 1984isaandeze ontwikkeling eeneinde gekomen
en lijkendemeergemengde bedrijven een sterkereminderheidspositie intenemen.

Aantal nevenberoepsbedrijven

toegenomen

Tussenmei 1987enmei 1988 ishetaantal nevenberoepsbedrijvenmet ruim550 (2,2%)gegroeid tot 25.800.Er zijnvooral
veelnevenberoepsbedrijven vanhet type "overigeveehouderij"
bijgekomen (1480).Ditwasvoor80procent het gevolg vaneen
netto-toestroom vanuit de hoofdberoepsbedrijven.
De toename inde sector "overigeveehouderij"isgedeeltelijkgecompenseerd door eenafnamevanhet aantal nevenberoepsbedrijven indecategorieënmelkveehouderij (-270),overige tuinbouw(-210)en intensieveveehouderij (-510).Vooral deafname
van het aantal nevenberoepsbedrijven inde laatstgenoemde sector
isopvallend, omdat zichhier in1986-1987 nog eentoenamevoordeed.De belangrijkste redenvoorde afname ishet opheffenof
onderdetelgrens gerakenvan bedrijven.
Op ongeveer 17procent vandenevenberoepsbedrijven washet
bedrijfshoofd "rustend agrariër", opruim60Xhad hij eennietagrarisch hoofdberoep en incirca 20%vandegevallen eenander
beroep indeagrarische sector.Overigens zijnerookophoofdberoepsbedrijven ondernemers dieberoepsactiviteiten buitenhet
bedrijf ontplooien; in 1988warendat er8000.
De rustende agrariërs buiten beschouwing latend,warener
dus ruim 29.000bedrijfshoofdendiedeeltijd-agrariërs kunnen
worden genoemd. In1986wasbijna tweevijfdevanhen ineen
zelfstandig beroep buitenhet agrarisch bedrijf werkzaam.
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2.1.2 Arbeidskrachten
Inmei 1988werkten er intotaal bijna 288.000 arbeidskrachten 1)opdegeregistreerde land-entuinbouwbedrijven. Datwaren
erbijna 17.000minder dan in 1983,toeneenvergelijkbare tellingwerd gehouden.Omdat indievijfjaarhet aantal bedrijven
relatief geziennog sterker isgedaald, isde arbeidsbezetting
perbedrijf licht gestegen.De stijging wasechterniet zosterk
als indeperiode 1978-1983 (tabel2.2).

Geleidelijk

meer vrouwelijke

bedrij fshoofden

Devermindering vanhet aantal arbeidskrachtenheeft zich
niet inalle categorieën ingelijkematevoorgedaan.Relatief
weinig gedaald ishet aantalmannelijke bedrijfshoofden,terwijl
het aantalvrouwelijke bedrijfshoofdenzelfs isgegroeid. Eénen
ander ishetgevolg vanhet toenemend aantalvader/zoon-enman/vrouw-maatschappen.Ongeveer éénopdezeven bedrijven heeft
thanstwee ofmeerbedrijfshoofden.
Tabel

2. 2 Arbeidskrachten

in de land-

Categorie

en

tuinbouw

Aantal arbeidskrachten

1978

1983

1988

218079 212589 206803
Mannen
157353 147894 142981
w.v. Bedrijfshoofden
20644
24982
21444
Meewerkende zoons * )
Ov. meewerkende familieleden
4913
5395
3390
Niet-gezinsarbeidskrachten * * ) 35169
34318
38988
Vrouwen
Bedrijfshoofden
Meewerkende echtgenotes
Meewerkende dochters * )
Ov. meewerkende familieleden
Niet-gezinsarbeidskrachten **)

94665

4218
82348
2971
1576
3552

92092

5785
74525
4164
1426
6192

81160

6402
60377
4039

919
9423

Jaarlijkse
verandering (Î)
1978-'83

1983-'88

-0,5
-1.2
+3,9
+1,9
-0,5

-0,6
-0,7
-3,0
-8,9
+2,6

-0,6
+6,5
-2,0
+7,0
-2,0
+11,8

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

Totale aantal arbeidskrachten

312744 304681

287963

-0,5

-1,1

Aantal bedrijven

151707

129753

-1,8

-1,3

138539

*)
In 1978 exclusief uitwonende kinderen.
* * ) Regelmatig werkzaam.
Bron: Als tabel 2.1.

1)

Exclusief deniet-regelmatigwerkzame niet-gezinsarbeidskrachten.
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Het aantalmeewerkendezoons ismet ruim3500gedaald inde
periode 1983-1988.Slechts opongeveer éénvandezesbedrijven
werkt nog een zoonmee ophet bedrijf.Hierbijmoet echterin
aanmerking wordengenomen datveel zoonstegenwoordig alsbedrijfshoofdworden geteld omdat zijdeeluitmakenvaneen
vader/zoon-maatschap.
Het aantalmeewerkende echtgenotes issindshetmiddenvan
dejaren zeventig voortdurend gedaald, indeperiode 1983-1988
procentueel gezien zelfs sterkerdanhet aantal bedrijven.Deafname heeft zichvooralvoorgedaan opdegespecialiseerde melkveebedrijvenwaarhet aantalmeewerkende echtgenotes tussen 1983en
1988daaldemet 6,5Z perjaar.Het aantalmelkveebedrijvennamin
die periodemet "slechts"4,9Zperjaaraf.Dat betekent dusdat
opdegecontinueerdebedrijvenminder echtgenotesmeewerken.Dit
hangtwaarschijnlijk samenmet demelkquotering,waardoorerop
veel bedrijvenminderwerktedoen is (zieookparagraaf2.3).
Opvallend isdegroeivanhet aantal niet-gezinsarbeidskrachten.Hoewel de totalewerkgelegenheid inde land-entuinbouwgeleidelijk afblijft nemen, iservoorwerknemers sprake
van eentoeneming. Ditgeldt inhet bijzondervoordeglastuinbouw,waarvooral het aantalvrouwelijkewerknemers sterk isgestegen.Alsgevolg vaneenenander ishetaandeelvandenietgezinsarbeidskrachten inhettotaleaantal arbeidskrachten op
agrarische bedrijven tussen 1978en 1988toegenomenvan 122tot
bijna 17X.

Belangstelling

voor

emigratie

Ongeveer 15.000boerenentuindersvan30-65jaar (17Z)spelenblijkens eenrecent LEI-onderzoekwel eensmet degedachteom
teemigreren (Hillebrand, 1989).Produktiebeperkendemaatregelen
enonzekerheid overtoekomstige landbouwmaatregelen vormendaarvoorbelangrijke redenen.
Overde feitelijke omvang vandeemigratie indekomendejaren isdaarmee echternogniet veelgezegd. Zoheeft slechtsongeveereenderdevandeboerenentuindersmet belangstelling
vooremigratie -vooral naarCanada -zichlatenvoorlichten over
emigratie ofeenverkennende reisnaarhet buitenland gemaakt.
Vandeze groep hebbencirca 900agrariërsvastomlijnde plannen
voor emigratie.Afgewachtmoetworden ofenwanneerdeze plannen
gerealiseerd zullenworden.
Het aantalvan 900komt overeenmet ongeveer éénprocent van
alle boeren entuinders indeze leeftijdsgroep.Voordevermindering vanhet aantal bedrijven heeft emigratie danook nauwelijks
betekenis.Tervergelijking mogedienendat indejaren 1985-1987
het aantal beroepsbeoefenaren inland-oftuinbouwdat na bemiddeling van hetMinisterie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid is
geëmigreerd, weliswaar verdubbelde tenopzichtevandedrievoorgaandejaren,maar tochbeperkt bleef totgemiddeld 130per
jaar.
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Minder leerlingen

in agrarisch

onderwijs

Het aantal leerlingen inhetagrarischonderwijs isnahet
schooljaar 1985/86voortdurend gedaald.Volgden indatjaarnog
60.300personen lager,middelbaar ofhogeragrarischonderwijs,
inhet schooljaar 1988/89ging hetnogmaaromeenkleine50.000.
Degrootste teruggang waser inhetLagerAgrarisch Onderwijs
(LAO)1).Daarnamhet aantal leerlingen sindshet schooljaar
1985/86met 11.000aftot 24.370:eengemiddeldejaarlijkse vermindering van bijna 12Z.Het afgelopenjaar bedroeg dedaling
zelfs 15%.Voor eendeelheeft dezevermindering eendemografische achtergrond: het aantaljongerendaalt.Het aantal leerlingen inhetLAO loopt echter sterkerterug danbijhet lagerberoepsonderwijs inhet algemeen het geval is,endatkrimpt op
zijnbeurtweer sterker indanhet algemeenvoortgezet onderwijs.
Ookbij hetMiddelbaarAgrarischOnderwijs (MAO)ishet
leerlingenaantal teruggelopen. Totvoorkortwasdezeverminderingvrij onbetekenend,maar in 1988/89teldehetMAO -met in
totaal 17.500 leerlingen -750studentenminderdan in 1987/88
(-4,2%). Integenstelling tothetLAOenMAO isinhetHoger
Agrarisch Onderwijs (HAO)het studentental indeafgelopenjaren
voortdurend gegroeid, zijhet inhet laatstejaarminderdan
daarvoor.Momenteel bedraagt het aantalHAO-studenten 7850.
Slechts ruimeenkwartvandeLAO-leerlingen isvanagrarischekomaf.OpdeMAO bedraagt ditpercentage 48enopdeHAO38.
Dezepercentages zijndeafgelopenjarennietveelveranderd.De
leerlingen zijnoverwegend jongens enookdat blijkt indeafgelopenjaren ongeveer hetzelfde tezijngebleven.De teruggang in
het aantal leerlingen inhet agrarisch onderwijswordt dusniet
afgeremd door eengrotere participatie vanvrouwen.Het aandeel
vandemeisjes inhet aantal leerlingen iskleinerdan gemiddeld
inhet beroepsonderwijs.Hetpercentagemeisjes inhet schooljaar
1987/88was inhet LAO 29,inhetMAO 18en inhetHAO22.

Boerinnen wensen

zwangerschapsverlofregeling

Anders danvrouwen inloondienst stoppendemeestemeewerkende boerinnen entuindersvrouwen tijdensde zwangerschap niet
metwerken (BlomenVandenHoek, 1989).Nadebevalling isdit
meestalwel het geval,maardanveelalvooreenkorteperiode.
Bijna altijd neemt demantijdensdezwangerschap ennadebevalling eendeel ofalhetwerkvandevrouw inhet bedrijf over.
Dit isvermoedelijk ookdebelangrijkste belemmering om (langer)
metwerken te stoppen.Niet alleenwordt demandaardoor zwaarder
belast,maarveelvrouwenvinden het ookeenbezwaardathun
echtgenoot daardoor zoweinig meekanmakenvande kraamtijd.
Zeventig procent vandejongemeewerkende echtgenotesvindt

1)

Inbegrepen het ILO (Individueel Landbouwonderwijs).
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dan ookdat ereenregelingmoet komenwaardoor hetmogelijk
wordt voor ennadebevalling eenperiodevan "verlof"optenemen.Vooreendergelijke regeling zijnverschillende vormendenkbaar.Zogevenveelvrouwenvanagrarische zelfstandigen devoorkeur aaneenvrijwillige regeling boveneenverplichte.Vooreen
regeling opbasisvanvrijwilligheid zalechterde belangstelling
navoltooiing vanhetgezinniet groot zijn.Het gevolg daarvan
iseenrelatief hogepremiewaardoorweinig vrouwen gebruikvan
zo'nregeling zullenmaken.Eenanderonderscheid isdietussen
regelingenwaarbij zondermeereen financiëlevergoeding wordt
verleend endiewaarbij dievergoeding alleenverstrekt wordt bij
daadwerkelijkevervanging. Inhet laatste geval looptmenniet
het risicodat devergoeding vooranderedoeleindenwordt aangewend.Vooral bijverplichte regelingen kan-gelet ophetdoel
vande regeling -zo'nkoppeling gewenst zijn.Veelvrouwen
denkenvoordevervanging ophet bedrijf vooral aandebedrijfsverzorgingsdiensten.
2.1.3 Sociale regelingen
Op 1januari 1987 ishetBijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ)
inwerking getreden.Dit besluit vervangt de Rijksgroepregeling
Zelfstandigen.HetBZ isbedoeld voorondernemers die infinanciële problemenverkeren ofdreigen tegeraken endieniet door
de bankofhetBorgstellingsfonds geholpenkunnenworden.HetBZ
iseenonderdeel vandeAlgemene Bijstandswet enwordt uitgevoerd
doordegemeenten.

Veel varkenshouders vragen

bijstand

In 1988zijnvanuit deagrarische sector 1395aanvragenvoor
deze regeling ingediend, ruim30Xmeerdan in 1987.Bijna 800
aanvragenwaren afkomstig uitdevarkenshouderij.Gezienhet aantalvarkensbedrijven inNederland -circa 8000- isdit bijzonder
veel. In 1987kwamen er "slechts"311aanvragenvanuit deze sector.Ookvanuit deakkerbouw zijn in1988aanzienlijkmeerverzoekenom bijstand ingediend dan in 1987 (respectievelijk 130en
68op ruim 13.000bedrijven).Tochkomt het indienenvaneenaanvraag indeakkerbouwverhoudingsgewijsveelmindervoordanin
devarkenshouderij ondanksdeeveneens ongunstige inkomenspositie.Wellicht isde redenhiervoordat akkerbouwersvaakoverteveel eigenvermogen beschikken omvoorde regeling inaanmerking
tekomen.Het aantal aanvragen uitde (glas-)tuinbouw nam indezelfdeperiode afvan400tot 227.Wat betreft deaanvragenuit
deandere sectorenveranderde ernietveel.
Bijnadehelftvandebijstandsverzoekenkwamuit NoordBrabant (353)enGelderland (325).Rekening houdend met hetaantalhoofdberoepsbedrijven met eenbedrijfshoofd beneden 65jaar
- degroepdie inprincipe vooreenBZ-uitkering inaanmerking
komt -wasookhet aantal aanvragen inFlevoland relatief groot.
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Ongeveer 800vande in 1988 ingediende aanvragen zijn inhet
afgelopenjaarbehandeld. In60%vandegevallenwerd hetverzoek
ombijstand toegewezen.Voordeaanvragenuit devarkenshouderij
bedroeg ditpercentage 68,voordieuitdeakkerbouw50.

Groeiende belangstelling

voor IOAZ

Dewet Inkomensvoorziening oudere engedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (kortweg: IOAZ)isop 1juli 1987van
kracht geworden.De regeling isbedoeld voor zelfstandigenjonger
dan 65jaardieminimaal 1225uurperjaar inhet eigenbedrijf
werken enhetzij ouderdan55jaar,hetzij arbeidsongeschikt
zijn.Deze zelfstandigenkunnenonder bepaaldevoorwaarden een
aanvulling krijgen ophun inkomen tot het sociaalminimum. Eén
vandievoorwaarden isdat binnen anderhalfjaarnahet indienen
vande aanvraag het bedrijf beëindigd wordt.
In 1988zijnbijna 800verzoeken omeen IAOZ-uitkering ingediend. Indeperiodejulitot enmet december 1987circa350.
Deze aantallenwijzenwaarschijnlijk opeenversnelling inde
vermindering vanhet aantal bedrijven.Demeeste aanvragen zijn
ingediend inNoord-Brabant (20%), Gelderland (18%), Limburg (12%)
enOverijssel (eveneens 12%).Ookhierwasde intensieve veehouderij oververtegenwoordigd. Duidelijk blijkt hieruit de overeenkomst indeherkomst vandeze aanvragenmet dievooreenBZ-uitkering.Vande bijna 800aanvragen zijner in 1988ruim 550behandeld, waarvan ongeveer 90%istoegewezen.

Aantal arbeidsongeschikte

agrariërs

toegenomen

Ultimo 1988ontvingen bijna 21.800agrarische zelfstandigen
eenAAW-uitkering. Datwaren er ruim 750meerdaneind 1987,hetgeen een stijging van 3,6%betekent.De uitkeringsgerechtigden
warenvoor bijna 16%vrouwen.Ongeveerdriekwartwasouderdan50
jaar.Ruimdehelftwasvoormeerdan 65%arbeidsongeschikt.
Ookhet aantal agrarischewerknemers (mannenenvrouwen)met
eenarbeidsongeschiktheidsuitkering ishet afgelopenjaargestegen (+2,5%), zij hetminder sterkdanhet aantal zelfstandigen.
Eind 1988ontvingen bijna 9000werknemers eenuitkering,vanwie
tienprocent vrouwen.Vandezeuitkeringsgerechtigden wasruim
55% ouderdan50jaarendriekwart vanhenwasvoormeerdan65%
arbeidsongeschikt.

2.2 Grondgebruik, landinrichting, pacht en grondprijzen
2.2.1 Grondgebruik
Degeregistreerde oppervlakte cultuurgrond bijdemeitelling
van 1988was ruim 2500hectare kleinerdaneenjaar tevoren.Van
jaaropjaar zijnerschommelingen indeontwikkeling vanhet
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areaal cultuurgrond. Fersaldo iserevenwel sprakevan eentrage
vermindering, dietotdusverre indejarentachtig gemiddeld ongeveer 1000hectare perjaarbedroeg:minderdaneentiendevan
deteruggang indejaren zestig enzeventig.
Een rol speelt hierbij datde laatstejarenmindergrondnodigwasvoorniet-landbouwdoeleinden.Zowerd bijvoorbeeld in
1987maar 3500hectare landbouwgrond overgedragen tenbehoevevan
eenvoorgenomen niet-agrarisch gebruik.Voorongeveer eenderde
betrof dit bos-ennatuurterrein,voor bijna eenderde terreinen
voor bedrijfs-enwoondoeIeindenenvoor twintig procent recreatieterrein.Aan bedrijfsterreinenbestond enkelejaren geleden
eenvrij grote reserve,dienudoordeeconomische expansiegeleidelijkkleinerwordt.Voorts zijnde laatstejarenverhoudingsgewijsmeerdanvoorheenwoningen binnende bestaandestadsgebieden gebouwd.
Meer grond voor

natuur

Indekomendejaren zaldebehoefte aanruimteverdertoenemen. IndeVierde nota overde ruimtelijke ordening (VROM, 1988)
wordt voordejaren 1985-2000gerekend opeengroeivande ruimtebehoeftevoorwonen,grote industrieterreinen, rijkswegen en
grote recreatievoorzieningen vangemiddeld circa 5000hectareper
jaar,dusexclusief bos-ennatuurterreinen. Verwacht wordtdat
nahetjaar 2000dezegroei aanzienlijk zalverminderen alsgevolgvandebevolkingsontwikkeling. Deuitbreiding vandezeterreinenvindtvoorhetgrootste deelplaatstenkostevanhet
landbouwareaal.
Mededoordeontwikkelingen inde landbouwenhet landbouwbeleid ligt het inde lijnderverwachting datmeerdanvoorheen
landbouwgronden zullenworden aangewend voorbos-ennatuurterrein.Zospreekt hetNatuurbeleidsplan (MLV, 1989c)overdetoepassingvande tweede tranchevan 100.000hectarevandeRelatienota.Bovendienmoet dannog50.000hectare beschikbaarkomen
voornatuurontwikkeling.
Deomvang envooral ookhet tempowaarindeze beleidsvoornemensgerealiseerd kunnenworden zullenmede afhankelijk zijn
vandeprijzenvoor landbouwgronden. Zospreekt de Structuurnota
landbouwweliswaar overeen "overtollig" areaal cultuurgrond op
macro-basis,maardaarwordt aantoegevoegd dat nietmag worden
verwacht dat diegrond spontaanuitdeagrarische produktie zal
gaan (MLV, 1989b).Bovendienvallendeplaatsenwaar,vanuit de
landbouw gezien, grond zoukunnenworden onttrokken niet zonder
meer samenmet de inhetNatuurbeleidsplan aangewezen locaties.
Daling

areaal

grasland

en

voedergewassen

Tot 1986bleefgedurende decennia detotale oppervlakte
grasland envoedergewassen vrijwel gelijk (tabel 2.3).Debelangrijksteverandering was,dat binnenditareaal de snijmaiseen
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steedsprominentere rolging spelen.Sinds 1986geeft deoppervlakte grasland envoedergewassen eendaling tezien.Kennelijk
isdetoeneming vanderundveemesterij ende schapenhouderij onvoldoende omdedaling vande ruwvoerbehoeftevandemelkveestapel tecompenseren. Opvallend isverderdat in1988voorhet
eerst het areaal snijmais ietsterugliep.
Het areaal bouwland geeft eentegenovergestelde ontwikkeling
te zien:tot 1986eenforsevermindering, daarna eenbeperkte
uitbreiding. Inde laatstejarennamvooral hetgraanareaal,maar
ookdat vanveldbonen engraszaad gestaag toe.
Zowel opde zeekleigronden alsopde zandgronden isgrasland
omgezet inbouwland (exclusief snijmais).Het sterkstwasdeze
ontwikkeling tot dusverre inhet zuidelijk zandgebied. Deze ontwikkeling lijktverband tehoudenmet eenverschil inhet gemeenschappelijk landbouwbeleid voordemelkveehouderij enerzijdsen
datvoorde akkerbouw anderzijds (ziehoofdstuk 1).Ondankshet
restrictieve prijsbeleid indeakkerbouw ishetkennelijk ineen
aantal gevallenvanwege degeringere ruwvoerbehoefte tochaantrekkelijk omgrasland omtezetten inbouwland.
Het grondgebruik indekomendejarenwordtmede bepaald door
hetEG- enhetnationale beleidmet betrekking tothetuitproduktienemenvangrond omdeproduktievan landbouwoverschotten
tegen tegaan.Vandehuidigevrijwillige set-aside regeling zal
inNederland in 1989,vanwege dehoogtevandepremies,slechts
voorenkeleduizenden hectaresgebruikwordengemaakt.Het grootTabel 2.3

Het nationale

bouwplan vanaf 1950 (oppervlakte z 1000 ha)
1987 1988

1950 1960 1970 1980 1965 1986
Totaal gereg. cultuurgrond a)
Grasland
Groenvoedergew. incl. snijmais

2.337 2 .3172 .1432 .0202 .0192 .012
1.3171 .3271 .3301 .1981 .1641 .141
141
180
200
27
12
11

2.0142 .012
1.1241 .114
201
199

Bouwland excl. snijmais
w.o. granen
suikerbieten
aardappelen

930
491
67
165

892
512
93
139

688
364
105
159

571
224
121
173

547
184
131
169

567 b)
170
138
167

590
176
128
168

595
197
123
161

Tuinland open grond
w.o. groenten
fruif
bloembollen

118
30
71
7

114
35
57
10

111
45
39
12

104
45
25
14

115
53
23
15

101 b)
44
22
16

97
39
22
16

101
42
22
16

Tuinbouw onder glas
w.o. groenten
bloemkwekerijProdukten

3,3
2,2
0.3

5,0
4,0
0,5

7,2
5,4
1,6

8,8
4,7
4,0

9,0
4,6
4,3

9,1
4,5
4,4

9,2
4,5
4,6

9,3
4,4
4,7

a)
b)

Vanaf 1970 excl.grond van bedrijven kleiner dan 10sbe.
M.i.v. 1986 zijn de groen teoogsten erwten, depoot- enplantuien, de
zaaiuien en de zilveruien (in 1986 samen 22.026 ha)van de opengrondsgroenten
naar de akkerbouwgewassen overgebracht.

Bron: Als tabel 2.1.
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stedeelvandezegrond ligt indeVeenkoloniën en inhet
Oldambt.Het gebruikvandepremieregeling heeft overwegend
plaats indevormvan braaklegging metgroenbemester en slechts
ingeringemate indevormvandeteeltvan snelgroeiend hout.
Weliswaar isde laatstgenoemde toepassing financieel niet onaantrekkelijk,maarde langetermijnwaarvoor het grondgebruikwordt
vastgelegd (15tot 25jaar)endeonduidelijkheid overdeuitvoeringvande regeling brengen specifieke risico'smet zichmee
(Rijk, 1989).
2.2.2 Landinrichting enbeheer
In 1988kwam erongeveer 24.000hectare aan landinrichtingsprojecten gereed, evenveel alshet gemiddelde vande afgelopen
tienjaar.Deoppervlakte inuitvoering waseind 1988ongeveer
647.000hectare (116projecten).Dezegetallen geven aandat
landinrichting eenprocesvan langeadem is.Hierbijmoet danook
nog rekening wordengehoudenmet detijddieverloopt tussende
aanvraag enhet invoorbereiding nemenvan eenproject enmet de
duurvandevoorbereiding.Eind 1988bedroeg de oppervlaktewaarvoor landinrichting wasaangevraagd, 168.000hectare endeoppervlakte invoorbereiding 404.000hectare.Mededoorde langeduur
iserveel belangstellingvoordeveel snellerverlopendekavelruil.Sindsde invoering vandeRegeling kavelruil in 1985zijn
2100kavelruilprojectenuitgevoerd met eentotale oppervlakte van
52.000hectare.

Landinrichting

wordt aangepast aan de veranderende

situatie

Landinrichtingsprojecten hebbentegenwoordig betrekking op
ruilverkavelingen, herinrichtingen, aanpassingsinrichtingen,
landinrichtingsprojecten opbasisvanbijzonderewetten enreconstructiesvan oudeglastuinbouwgebieden. Het zijndanooklang
nietmeer alleen agrarische belangen dieereen rolbij spelen.
Vanwege dieverbreding dienenook natuurbeschermingsorganisaties
aanvragen invoor landinrichting omdedoorhenbeoogde belangen
zogoedmogelijkveilig testellen.
Ookveranderingen inhet landbouwbeleid geven aanleiding tot
nieuwe afwegingen. Zo isinhet afgelopenjaarhet besluit genomen om inbeginsel geen rijksbijdrage meerteverlenenvoorverlaging vanhetwaterpeil inlageveenweidegebieden. Intotaal
heeft dit betrekking opongeveer 23.000hectare inzeven landinrichtingsprojecten.Vandit beginselbesluit wordt afgeweken indien bijhet achterwege blijvenvanpeilverlaging de duurzaamheid
vanhet landbouwkundig gebruik ingevaarkomt.Andereveranderingen inhet beleid, dievooral zijngericht opniet-agrarische belangen, zijn stringentere regelsvoorboerderijverplaatsing, vorming vanbufferzones rond reservaatsgebieden enbeperkteremogelijkheden voordeaanvoervan "gebiedsvreemd"water.

56

Beheers- en reservaatsgebieden:

verschillen

In doeleinden

Dequotering vandemelkproduktiedoet haar invloed gelden
opdebelangstelling voorhet afsluitenvan beheersovereenkomsten.Uit figuur 2.1 komt naarvorendathet aantal beheersovereenkomsten sinds enigejarenduidelijk toeneemt enevenredig
daarmee ookde betrokken oppervlakte cultuurgrond.
Eind 1988waren in110gebieden beheersplannen vankracht
met eentotale oppervlakte van38.500ha.Op 32%hiervan iseen
beheersovereenkomst geslotenmet agrariërs enop 12%isreservaatsvorming voltooid. Verwacht magworden dat onder invloed van
deproduktiebeperkende maatregelen indemelkveehouderij debelangstelling vanagrariërsvoorbeheersovereenkomsten zaltoenemen.Degenoemde veranderingen inhet landinrichtingsbeleid ten
aanzienvandeveenweidegebieden,alsmedededoorgevoerde vereenvoudiging van het relatienotabeleid zullenhierooktoebijdragen.Toch zalhet indit tempo nogwel enkelejaren durenvoorde
reservaats-enbeheersgebieden hetdestijds afgesproken niveau
van 100.000hectare zullenhebben bereikt.
Een belangrijk punt isdeverdeling tussen reservaats-en
beheersgebieden. De eerste tranchevan 100.000hectare voorziet
in60%reservaats-en40%beheersgebied, voordetweede tranche
van 100.000hectarewordt gedacht aaneenomgekeerde verhouding.
Hierbij isvan belang datdekostenvanbeheervan reservaten in

Aantal
deelnemers

ha
15.000
oppervlakte met beheersovereenkomst
aantal deelnemers
oppervlakte voltooide reservaatsvorming
10.000

-J
Figuur 2.1

Voortgang van het

relatienotabeleid

Bron: Dienst Beheer Landbouwgronden.
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doorsnee aanmerkelijk hogerzijndandievan beheersgebieden
(Beintema enRijk, 1989). Dat komtvooral doordeverdergaande
beheersdoelstellingen inde reservaten.Gezienhetverschil in
doeleinden vullen beidevormenvan beheer elkaaraan.
2.2.3 Pacht en pachtbeleid
Het instituut vandepacht isook indeafgelopenjarenverder inbetekenisverminderd. Tussen 1985en 1987daalde hetareaalpachtgrond met circa 57.000hectare totminderdan 36Zvande
oppervlakte cultuurgrond. Zo'ndertig jaargeleden bedroeg deoppervlakte pachtgrond nog ruimdehelftvanhet landbouwareaal.
Deze ontwikkelingwijkt sterkafvandie inde buurlanden.In
België ishet aandeel vandepacht indecultuurgrond vrij stabiel,terwijl het inWest-Duitsland zelfseengestage toeneming
teziengeeft (tabel 2.4).In 1966wasdit aandeel inWest-Duitslandnogniet dehelftvandat inNederland, terwijl hetnubijna
evengroot is (VanderKloet, 1989).
Ditverschil kannietworden geweten aaneen lager rendement
van pachtgrond zoalsdietotuitdrukking komt inde interne rentevoet. Daarbijworden denetto-pacht plusdewaardeverandering
vandepachtgrond gerelateerd aandeprijsvandegrond inhet
basisjaar (tabel 2.5).Evenmin kanworden gezegd dathet rendement vanpachtgrond tenopzichtevandatvan Staatsobligaties in
Nederland ongunstiger isdan inBelgië of inWest-Duitsland.
Tabel 2.4 Het verpachte areaal in X van de totale oppervlakte
derland, België en Duitsland, 1966-1987
Jaar

Nederland

1966
1970
1977
1985
1987

cultuurgrond

België

49
44
42
37
36

in NeDuitsland

71
71
72
69
n.b.

22
29
30
34
n.b.

Bron: CBS-Landbouwtellingen enEurostat Farm Structure, diverse jaargangen.

Tabel 2.5
Periode

De interne rentevoet van verpachten en het rendement van
ties in Nederland, België en Duitsland, 1965-1984

verpachten
1966/70
1970/75
1975/79
1979/85

obligaties

3,8
21,0
22,0
0,1

Bron:Van der Kloet, 1989.
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Duits land

Belg ië

Neder land

6,4
7,5
7,2
7,0

verpachten
2,0
3,8
16,0
-3,3

staatsobliga-

obligaties
6,9
7,6
9,3
10,9

verpachten
n.b.
3,4
16,7
4,3

obligaties
4,8
7,1
4,3
8,4

Vrije grondprijzen

en beheerste

pachtprijzen

Alsverklaring voordedaling vanhetpachtareaal inNederlandwordtwelgerefereerd aande "dubbeleprijzenstructuur"die
in 1963 isontstaan nadeafschaffing vandegrondprijsbeheersing
(VandenNoort, 1988).Datheeft geresulteerd ineenvrijeprijsvorming voor landbouwgrond enerzijdseneenbescherming vande
pachtersdoorpachtprijsbeheersing encontinuatierecht anderzijds.Het prijsverschil datdaardoor ontstaat tussenverpachte
enonverpachte grond stimuleert verpachters ompachtvrij komende
gronden teverkopen inplaatsvandezeopnieuwteverpachten.
Trachten het onverenigbare teverenigen leidt dusop langeretermijn totuitholling vanhet instituut vandepacht.
Bij deze algemene constatering passenwel enkele kanttekeningen.Zobleef de oppervlakte cultuurgrond verpacht doorinstitutionele beleggers enandere rechtspersonen (ruim52)inde loop
vandetijd vrijwel gelijk.Hierbij speelt een roldat dezeverpachtersvooral lange-termijndoelstellingennastreven. Indat
verband isvanbelang dathet rendement vanpachtgrond op lange
termijn inhetverledenvrij redelijk isgeweest.
Een tweede belangrijkeverpachter isdeoverheid met achtà
negenprocent vandeoppervlakte cultuurgrond. Het teruglopen
- zijhet inbeperktemate -vanditpercentage indejaren
tachtig heeft veelmeertemakenmet dealgemene financieringsproblematiek vandecentrale overheid danmet hetgevoerde grondbeleid.

Kinderen pachten minder van ouders
Indederde plaats isdeoppervlaktevandegrond diewordt
verpacht door oudersaankinderen sinds 1977bijna gehalveerd en
bedraagt dezenunog slechts circa 4à52vandeoppervlaktecultuurgrond. Deze terugloop houdtverband met veranderingen inde
wijzevanbedrijfsoverdracht,waarbij gewezen kanworden opde
groeiende betekenisvande vader/zoon-maatschap.
Indevierde plaatskomt het,andersdanvroeger, thans
vrijwel nietmeervoordat agrariërsgrond verpachten.Datkomt
doordat althans eendeelvandeze agrariërsdeverpachte grond
goed zelf kangebruiken.
Departiculiere verpachters (niet-agrariërs)vormenmet bijnavijftien procent vandeoppervlakte cultuurgrond, nog steeds
veruit de belangrijkste groepverpachters.Dezeverpachtershebbenechter tussen 1966en 1987eenkwart vanhunareaal afgestoten.Opvallend isoverigensdat bijdezegroep deterugloopvan
depacht tussen 1983en 1987nogmaarheel gering was.Tendele
kanditverband houdenmet deverwachting vaneenmeer liberale
pachtwetgeving, tendele echterookmet het feit dat nog nietdefinitief geregeld waswiedeeigenaar isvande zeerwaardevolle
melkleveringsrechten: depachterofdeverpachter.

59

Beleidswijzigingen

ompacht te behouden

Gezien het belang vandepacht alsfinancieringsmogelijkheid
enmede gelet opdenoodzakelijke verdere vergroting vandebedrijven, iseenaantal beleidswijzigingenen-aanpassingen in
discussie die beogendeafkalving vanhetpachtareaal testoppen
(zie ookMinisterievanFinanciën, 1988).Globaal komendezeneer
ophogere enmeergedifferenteerdepachtprijzen of,andersgezegd, opeenbeleid datmeeraansluit bijdeontwikkelingen opde
pachtvrije grondmarkt. Eénvandevoorstellen isomvooreendeel
vandebedrijfsoppervlaktedepachtprijs opdevrijemarkt telatenbepalen,voor zoverhetgaat omovereenkomsten van beperkte
duur (MLV, 1989b).Aangenomenmagwordendatdeze pachtprijsbelangrijk hoger zal liggendandiewelke opbasisvandehuidige
Pachtnormen mogelijk is.Eenvoordeelvaneendergelijke regeling
zoukunnen zijndat degrondmobiliteit erdoorwordt bevorderd.
Juist inhet kadervaneenmilieubeleid dat zichricht opeen
ruimerevruchtwisseling kanditvan belang zijn.
Een tweedevoorstel iseenverruiming vandepachtnormen
waarbijmeer rekening wordt gehoudenmetverschillen inrentabiliteit tussende landbouwgebieden (MLV, 1989b).Men denkt er
hierbij aandepachtprijs te latenoplopen tot bijvoorbeeld twee
procent vandevrijeverkeerswaarde.Hierbijwordt erdanvanuit
gegaandatdeze eengoede afspiegeling vormtvanderentabiliteit(sraogelijkheden)ineengebied.Eenderdemogelijkheid, die
bijhet bedrijfsleven indiscussie is,isde zogenaamde loopbaanpacht. Zoalshetwoord reeds aangeeft gaat hethierbij om langdurigepacht (bijvoorbeeld 24jaar).Ook inditgeval zaleen
tegenprestatie moetenwordengeleverd indevormvan eenhogere
pachtprijs.Persaldo strekken aldezevoorstellen ertoe deaantrekkelijkheid vandepachtvoorverpachters tevergroten,maar
dekeerzijde isdatdepacht voordezittende pachtersminder
aantrekkelijkwordt.
2.2.4 Grond- enquotumprijzen
Nadat degrondprijzen in1978/79 tot ongekende hoogtenwaren
gestegen,volgde er indedaaropvolgende driejareneen scherpe
daling.Dezedaling sloeg rond 1982om ineennieuwe stijging,
waarna in 1986opnieuw eenhoogtepunt werd bereikt, zijhet lager
dan in 1978/79.Sinds 1986 iserweer sprakevan eenperiodevan
grondprijsdaling. Vooronverpacht losgrasland bedroeg dedaling
tussen 1986en 1987ruim5000guldenperhectare entussen 1987
en 1988eenpaarhonderd gulden.Ookvoor bouwland zijnde prijzengedaald,maarvergelijkbare cijfershierover zijnnogniet
beschikbaar.
Degrondprijsdaling houdt verbandmet degedwongen produktiebeperking indemelkveehouderij,waardoor een extensivering
vanhet grondgebruik ingangwerd gezet,alsmedemet deweinig
florissante rentabiliteit envooruitzichten indeakkerbouw.Dat
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dedaling totnutoebeperkt isgeblevenheeft temakenmetde
goede resultaten indemelkveehouderij vande laatstejaren.Bovendien ondervond ineenaantal regio'sdegrondprijs eenopwaartse drukalsgevolg vandemestproblematiek.

Prijs melkquotum nog steeds in de

lift

Deprijsvanhet leveringsrecht vaneenkilo heffingsvrije
melk liepvolgensgegevensvandeDirectie Beheer Landbouwgronden
in 1988op totgemiddeld ƒ3,34:eenverdubbeling intweejaar
tijd (tabel 2.6).Hierdoor steeg het bedrag datvoorgrondmet
quotumwerd betaald tot 77.500guldenperhectare bijeenmelkquotumvangemiddeld 14.000kilogram. In 1988maakte degrond dus
nogmaar40%uitvanhet totaalbedrag, terwijl dit in 1987en
198650Z,respectievelijk 60Xwas.
Tabel 2.6

Prijzen (in guldens) van melkquota en van grond zonder en met melkquotum per hectare

Jaar

Grondprijs/ha
zonder
quotum *)

1986
1987
1988

35.000
31.700
30.400

*)

Gemiddeld
quotum in
kg perha

Quoturawaarde
perkg

Quotumbedrag
perha

13.250
14.600
14.100

1,71
2,30
3,34

22.600
33.600
47.100

Prijs
grond met
quotum per
ha *)
57.600
65.100
77.500

Gewogen met verhandelde oppervlakte grasland met quotum.

Bron: Berekening gebaseerd opgegevens van de Dienst Beheer Landbouwgronden.

Dehoogste gemiddelde prijzen perkilogrammelk-totvier
gulden -werden in 1988betaald indeGelderse Achterhoek enin
deNoordelijke Zandgebieden, de laagste inUtrecht enNoord-Brabant.Dit is inovereenstemming met deverwachting dat ingebiedenmet relatiefveelkoeienperhectarevoedergewassen, zoals
het Zuidelijk Zandgebied enUtrecht,de biedprijs voorhet quotum
relatief laag endievoordegrond relatief hoog zal zijn.Voor
gebiedenmet relatiefweinig koeienperhectare voedergewassen,
zoalshetNoordelijk Zandgebied,mag het tegenovergestelde worden
verwacht.Een tweede belangrijkaspect isdematewaarin degrond
ineengebied geschikt isomrendabel aangewend tewordenvoor
akkerbouw oftuinbouw.Hoe rendabeler deze alternatieve aanwendingsmogelijkneden zijn,deste lager isdequotumprijs.

Huren van melkquota

mogelijk

Vanaf 2april 1989mogenmelkveehouders,die aandezelfde
zuivelfabriek leveren,hunmelkquotum ofeendeeldaarvantijdelijkvanelkaarhuren zonderdatdaarbij deaanhet quotumgebon61

dengrondwordt verhandeld.Menmag onderdeze regeling nietmeer
dan 75.000kilogram huren ennietminderdan 10.000kilogramverhuren. Inhetvolgende jaarkanhetverhuurde quotum permanent
worden overgedragen,maardandient erwel eenevenredig deelvan
debedrijfsoppervlakteovertegaan.Ookpachters kunnenmelkquota (ver)huren. Zijdienen erechterwelvoortezorgendat zeaan
het eindevandepachtovereenkomst dequota aandeverpachter
terug kunnen geven.
Voor enkeleduizendenmelkveehouderswordt demogelijkheid
ommelkquota tehurengeblokkeerd doordevigerende mestwetgeving
(Verplaatsingsbesluit I).Het gaat hierombedrijven,waaropde
mestproduktiegroter isdan 125kg fosfaat perhectare:meestal
bedrijvenwaarop ookvarkens en/ofkippenworden gehouden.
Ook bietenquota

en aandelen

Avebe

waardevol

Niet alleenmelkquota maar ookandere leveringsrechten kunneneenaanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Dit blijkt bijvoorbeeld hetgeval te zijnvoor bietenquota enaandelenAvebe in
deVeenkoloniën (Hoekraanetal., 1988). Deonderzoekers kwamen
tot eenberekende biedprijsvan 12.000tot 20.000guldenvooreen
"kale"hectareVeenkoloniaal bouwland.Vooreenhectaremet een
maximaal bietenquotumkantussende5000tot 7500guldenmeer
worden geboden, tenminste bijdeaannamedatde betreffende regeling een lang leven isbeschoren.Hierdoor komt debiedprijsvoor
Veenkoloniale grond inclusiefmaximaal bietenquotum tussende
16.500en 27.500guldenperhectare teliggen.
Demaximale biedprijs voorde0,6tot 0,75 aandelenAvebe,
dieperhectare fabrieksaardappelen nodig zijn, isinhogemate
afhankelijkvande resultaten diedoorgaansmet deteelt vanfabrieksaardappelen worden behaald.Evenalsbijmelkhangt ookbij
suikerbieten en fabrieksaardappelen dewaardevanhet leveringsrecht afvande alternatieve aanwendingsmogelijkheden voorde
grond. Zoheeft deonlangs geïntroduceerde braakregeling een
opwaarts effect opdebiedprijsvoor een "kale"hectare grond,
doordat de regeling eenbodem indemarkt legt.De biedprijzen
voorde leveringsrechten worden erechterdoorverlaagd.

2.3 Veranderingen inproduktieomvang en produktiestructuur
Indeperiode 1985-1988 isdeomvang vandeNederlandse
land-entuinbouw -gemeten insbe-licht gedaald. Dit kwam
vooral doordevermindering met circa 2% in1987-1988.Deontwikkeling inde tweede helft vandejarentachtig verschilt daarmee
met die indejaren zeventig, toenereengroeiwasvan circa2%
perjaar (tabel 2.7).Indeeerste helft vandejaren tachtig
vond aleenafvlakking plaatstot 1%.
Vooral de omvang vande rundveehouderij geeft de laatste
jaren eendaling tezien.Devermindering vanhet aantalmelk62

Tabel2.7 Ontwikkeling van de produktlecapaciteit
per sector
drij fseenheden vanaf 1970 *) in % per jaar
Sector

in

standaardbe-

1970-1975

1975-1980

1980-1985

Rundvee
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw

2,7
2,9
0,4
4,6
0,6

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

0,0
3,2
1,0
1,5
0,9

-4,1

2,2
2,1

8749
2909
3319
4428
3210

Totaal

1,8

2,1

1,0

-0,1

22616

*)

1985-1988

2,0
-0,2

Aantal
sbe
in 1988
x 1000

Standaardbedrijfseenhedenvan 1981.

Bron:Als tabel 2.1.

koeienwerd totdusverre slechtsvooreendeelgecompenseerd door
eentoeneming vanhet aantalmestrunderen enschapen.
Vaneen soortgelijke ontwikkeling bijde intensieveveehouderij alsgevolg vanhetmilieubeleid isechtervooralsnog geen
sprake.Weliswaar namhet aantaldieren in 1988afmaardathad
vooral temakenmet deprijsvorming vandeeindprodukten.
Indeglastuinbouw is,nadegeleidelijke vertraging inde
groeivandeproduktiecapaciteit indeperiode 1975-1985,thans
weer sprakevan eenversterkte groei,waarbijvooral de sierteelt
sterk inomvang toeneemt.Deuitbreiding vandeproduktiecapaciteit indeopengrondstuinbouwwasvooral het gevolg vaneenvergroting vandearealen bloembollen en boomkwekerijgewassen.

Melkquotering:

bevriezing

van structurele

ontwikkeling?

Indediscussiesvoorafgaande aande invoering vandemelkquotering iswel alsbezwaargenoemd datdeze zou leidentotbevriezing vande structuurvande rundveehouderij.Indepraktijk
vandeeerstejarenvande superheffing blijkt dit niet, althans
niet instrikte zin,het geval tezijngeweest. Zo ishet aantal
bedrijvenmetmelkvee indeEGtussen 1984en 1987met bijna een
kwartverminderd. Erheeftwat dit punt aangaat een belangrijke
aanpassing plaatsgehad aandeveranderdemogelijkheden voorbedrijfsontwikkeling.Vooral het aantal bedrijvenmetminderdan
vijftienmelkkoeien isscherp gedaald.
VoorNederland bleefdedaling vanhet aantal bedrijvenmet
melkvee beperkt totminderdantienprocent 1).Weliswaarwasdit

1)

Dit cijfer isgebaseerd opEG-statistieken, volgensdeNederlandse statistiekenwasdedaling ruim12%.
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aanzienlijkmeerdan indedaaraanvoorafgaande jaren,maarhet
was beduidendminderdangemiddeld indeEG (Broekhuijse, 1989).
Vooreendeelwordt ditverschil veroorzaakt doordat inNederland
minder kleineremelkveestapelsvoorkomen.Het aantal melkkoeien
indeEG is indezeperiodemet 10%afgenomen.Datwasminderdan
dedaling vanhet aantal bedrijvenmetmelkvee enhet gemiddeld
aantal koeienperbedrijf kon zodoendevan 1983 tot 1987 stijgen
met bijna drie tot ruimvijftien (!).Er isdus indit opzicht
sprake geweest van eenduidelijke structuurverbetering.
Nederland liet ookhiervolgensdeEG-statistieken eenafwijkend beeld zien:het aantalmelkkoeiendaalde scherper,namelijkmet ruim 15%.Het gemiddelde aantalkoeienperbedrijf nam
niet toe,maar liepmet bijnadrie terug tot bijna 38.Deze cijfers lijken tewijzen opeenteruglopende voorsprong.Wanneer
echter ookdemelkproduktie perkoe inogenschouwwordt genomen,
wordt het beeld anders.InNederland namdeze beduidend sterker
toedangemiddeld indeEG (Broekhuijse, 1989). Demelkproduktie
per bedrijf steeg daardoor tussen 1983en 1987 inNederland ongeveer evenveel alsgemiddeld indeEG,namelijkmet circavijf
procent. Per saldokandanook inzijnalgemeenheid moeilijkgesprokenworden vaneenteruglopende voorsprong vanNederland.

Weinig belangstelling

voor

opkoopregelingen

Ook inhetjaar 1987-1988 ishet aantalmelkkoeien inNederlandverderverminderd,waardoor detotale daling sindsde invoering vande superheffing volgensdemeitelling 23%beloopt.Het
aantal bedrijvenmetmelkvee issindsdienmet 17%afgenomen.Het
aantalmelkkoeien isnuweerterug ophet peilvan omstreeks
1972, deperiodewaarin de ligboxenstal zijn intrede deed.Een
deelvandemetmelken gestopte bedrijven heeft gebruik gemaakt
van éénvandeopkoopregelingenvanhetMinisterie van Landbouw.
Intotaal betrof dit circa 7%vanhet aantalmelkveehouders in
1984. Inhet algemeenwerdenkleine hoeveelhedenmelk ingeleverd,
gemiddeld ging hetom70tonmelk (12tot 15melkkoeien)perbedrijf.De totale betrokken hoeveelheid beliep zodoende nietmeer
danenkeleprocentenvandeNederlandse melkplas.Demeestebelangstelling voordeopkoopregelingen bestond indegebiedenwaar
ervoordegrond anderegebruiksmogelijkheden zijndan grasland.
Dit betreft Zeeland, Limburg, Drenthe,Gelderland enNoord-Brabant. InFriesland,Utrecht endebeideHollandenwaserveel
minder belangstelling. Het beperkte resultaat vande regelingen
wasvooral het gevolg vande lagevergoeding perkilogramopgekochtemelk invergelijking met deprijsopdevrijemarkt.
Ookonderdehuidige omstandigheden ishet inveel gevallen
nog aantrekkelijk omdemelkproduktie perkoeverder optevoeren.Deoptimalemelkgift perkoeblijkt echterwel lagerteliggendan ineensituatie zonderquotering (Daatselaar, 1988). In
de fokkerij komt het strevennaarvergroting vandemelkproduktie
perkoeduidelijk totuitdrukking bijde inseminaties.Zo isin
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deperiode 1984-1988hetaantal eerste Inseminatiesmet zaadvan
stierenvanmelkrassenveelmindergedaald dandatvandubbeldoelrassen (respectievelijk 17Zen44Z).Detopperiodevande inseminaties isde laatstejarenmet circa tweemaanden vervroegd.
Demelkproduktiewordt opdiemaniergericht opdehogergeprijsdewintermeikmet alseffect eenwat gelijkmatiger aanvoerpatroon
voordezuivelfabrieken.

Melkveehouders houden meer schapen en werken

korter

Voor wat hetgrondgebruik tenbehoevevande rundveehouderij
betreft isalgewezen opdebeperkte omzetting vangrasland in
bouw-entuinland tussen 1986en 1988.Voortsvond eenuitbreiding plaatsvanhet aantalmestrunderen (exclusiefmestkalveren)
met circa 50Z,eengroeivanhet aantal schapenmet ruim50Zen
eenbeperktevervanging vankrachtvoerdoor ruwvoer.Desterke
toeneming vanhet aantalmestrunderenwoog,althans totmedio
1988,echter langniet optegendevermindering vanhet aantal
melkkoeien, zodat het totale aantal stuks rundvee tussen 1984en
1988met 16Zdaalde.Ookvoordekomendejaren lijkt eenuitbreidingvanhet aantalmestrunderenwaarschijnlijk. Een indicatie
daarvoorvormt deontwikkeling vanhet aantal eerste inseminaties
met zaadvan stierenvanvleesrassen: sinds 1984isdat aantal
verdrievoudigd. Per saldokanopmacro-basis gesprokenwordenvan
eenzeker "overschot" aangrond enstalcapaciteit voorde rundveehouderij (MLV, 1989b).Opbedrijfsniveauuit zichdit onder
meer ineengrotevraag naarmelkquota (zieparagraaf 2.2.4)en
eentoenemende belangstelling voorderundveemesterij.
Voorwat betreft de factor arbeid kanvoordeperiode
1984-1988wordengewezen opdeversnelde daling vanhet aantal
arbeidskrachten indemelkveehouderij.Hetmeest opvallend is
echterdevermindering vanhet aantal gewerkte urenperarbeidskracht.Zoverrichttendeondernemers opdegroteregespecialiseerdeweidebedrijven uit het LEI-boekhoudnet in1987/88gemiddeld 150à250uurminderhandenarbeid danvóórde invoering van
de superheffing.Dezedaling komt overeenmet dealgemeenmaatschappelijke ontwikkeling en isdestemeervan belang gezienhet
hogegemiddelde aantal arbeidsurenvandeondernemer indemelkveehouderij.Vooralwanneer rekening wordt gehoudenmet dedaling
vanhet aantal gewerkte uren iserook inde afgelopenjaren
sprake geweest van eentoeneming vandearbeidsproduktiviteit,
zijhetdat dezemindergroot isgeweest danvóór 1984.Nude
inkrimping vandetoegestanemelkproduktie teneinde islijken
voordekomendejarenwatmeermogelijkheden aanwezig vooreen
verdere stijging vande arbeidsproduktiviteit.

Ministerie

denkt aan maximaal aantal dieren per

hectare

Deontwikkeling vandeproduktiviteit indemelkveehouderij
indekomendejaren zalmede beïnvloed wordendoorhetmilieube65

leid. Inditverband kanwordengewezenophetvoornemenvanhet
Ministerie vanLandbouw om indekomende tienjaarhet aantalberekende diereenheden graasvee (bde)tebeperken tot 3,0 perhectare (MLV, 1989b).VoorNederland alsgeheelkandit geenproblemenopleveren; hetgemiddelde aantal bdeperhectare bedroeg in
1988nog geen 2,5.Ook regionaal gezien lijkenerweinig problemen teverwachten: indemeeste provincies ligt het aantalbde
perhectare benedendehiervoor genoemde norm; Overijssel ligt
echterongeveer openNoord-Brabant ietsbovendevoorgestelde
norm. Opbedrijfsniveauligtde situatie echter anders.Zoheeft
ruim twintig procent vande bedrijvenmet graasvee eenveebezetting die zelfsgroter isdan3,5 bdeperhectare.
Naarmate de bedrijvengroter zijn,komen zevakerbovende
normuit.Zohebbendebedrijvenmet zeventig ofmeermelkkoeien
eengemiddelde bezetting die ruim 10Zbovendevoorgestelde norm
uitgaat.Vandeze bedrijven,waar zichcirca 30%vandemelkveestapel bevindt, heeft ruimeenkwartmeerdanvierbdeperhectare.Vooral degrotere intensievemelkveebedrijvenzullendanook
meerdanvoorheen zijnaangewezen opoppervlaktevergroting omde
bedrijfsomvang endearbeidsproduktiviteit verder tekunnenopvoeren. Dit kaneenadditionele drukopdegrondmarkt tot gevolg
hebben,met name inNoord-Brabant, Gelderland enOverijssel.Dit
zijn tevensdeprovincieswaarveel behoefte aangrond bestaat
vanuit de intensieveveehouderij.
Demogelijkheden voorvergroting vandebedrijfsoppervlakte
hangenvoor eenbelangrijk deel afvanhet beschikbaar komenvan
grond dooropheffing van bedrijven.Ditvindt vooral plaatsbij
generatiewisseling. In 1987was56Zvandebedrijfshoofdenopgespecialiseerdemelkveebedrijven 50jaarofouder.Bijnadehelft
vanhenhad geen opvolger (tabel 2.8).Geziendit hoge percentage
mag voordekomendejareneennog belangrijke verdereverminderingvanhet aantalmelkveebedrijven wordenverwacht. Merendeels
zalhet hierbij gaan omhetopheffenvanbedrijvenmet eenonvoldoende omvang voor continuïteit op langere termijn.Deze bedrijvenhebbenmeestalmaareenbeperkte bedrijfsoppervlakte,zodat
Tabel 2.8 Melkveebedrijven
omvang in 1987

(hoofdberoep)

Bedrijfsomvang
(in sbe)

naar opvolgingssituatie

en

bedrijfs-

Xmet bedrij fshoofd:
jonger dan
50 j a a r

Totaal

ouder dan 50 j a a r

X

aantal

met opvolger zonder opvolger
10-110
110-190
190enmeer
Totaal
Bron: Als tabel 2.1.
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7
15
22

3
9
18

44

30

12
9
5

22
33

9000
13900
18300

100

41200

45
26

demogelijkhedentotoppervlaktevergroting vande overblijvende
bedrijven beperkt zullen zijn. Indeze laatstegroepbedrijven is
ernog eengroot aantalmet eenbeperkte omvang.

Nederlandse

akkerbouw kleinschalig

en

intensief

InNederland lagen in1988circa 580.000hectare onder
marktbare akkerbouwgewassen,waarvan ongeveer80%tevindenwas
opgespecialiseerde akkerbouwbedrijven (hoofdberoep).KarakteristiekvoordeNederlandse akkerbouw isdekleinschaligheid enhet
daarmede samenhangende intensieve ennauwe bouwplan.Dedrie
hoofdgewassen granen, aardappelen ensuikerbieten nemen ongeveer
tachtig procent vanhet areaalvoorhunrekening, terwijlhet
aandeelvandehakvruchten inhet bouwlandareaal ruimvijftig
procent bedraagt.Uit eenoogpunt van bodemgezondheid zoueenzogenaamd vierde gewasgewenst zijn,maardekomst daarvan laatop
zichwachten.Wel ismededoorhetgevoerde prijsbeleid het
areaal erwten enveldbonen indejarentachtig sterkgegroeid,
maardeze gewassen biedentochweinig soulaas.Ookvoor "nieuwe"
gewassenvoor aanwending indenon-foodsector lijkenopmiddellange termijn deperspectieven beperkt tezijn (zieparagraaf
1.3.3).
Ondanks het beperkte aantalgewassen isopbedrijfsniveaude
oppervlakte pergewasaandekleinekant.Ongeveerdehelft van
dearealen graan enaardappelen komtvoor ineenheden kleinerdan
15hectare.Voor suikerbieten isdit zelfs 75%.Het aantalbedrijvenmet grotere eenhedenvertoont overigenswel eenduidelijkegroei.Zo ishet aantal bedrijvenmetmeerdan 15hectare
aardappelen ofbieten sinds 1976toegenomenmet circa 25%,respectievelijk bijna40%.
Ookuit een internationale vergelijking komt diekleinschaligheid naarvoren.Zokwam in 1983 inNederland noggeen 30%van
het bouwlandareaal voor opbedrijvenmet 50hectare ofmeer,terwijldat percentage voorFrankrijk enhetVerenigd Koninkrijk
respectievelijk 53en85envoordeEG-1045was (Blom, 1988).
Voordegespecialiseerde akkerbouwbedrijven (hoofdberoep)ishet
beeld nietveelgunstiger.Het aantaldaarvan isindejarenzeventig en tachtig nauwelijksveranderd (tabel 2.9).Weliswaar
vielen er inde loopvandetijd bedrijven af,maar aandeandere
kant kwamen erakkerbouwbedrijven bij,bijvoorbeeld doordat op
gemengde bedrijvenmelkveewerd afgestoten.

Oppervlaktevergroting

akkerbouwbedrijven

leidt

tot lagere

kosten

Indejaren zeventig namdeproduktie-omvang perarbeidskracht indeakkerbouw toedoor eenverhoging vande intensiteit
vanhet bouwplan endooreenvermindering vande arbeidsbezetting (tabel 2.9).Degemiddelde oppervlakte perbedrijf steeg
slechts inbeperktemate.Dejaren tachtig geveneen ietsgewijzigd beeld tezien.De stijging vandeproduktie-omvang perbe67

Tabel 2. 9 Overzicht

van enkele kengetallen

van akkerbouwbedrijven
1972

Aantal bedrijven
Aantal ha cultuurgrond

(hoofdberoep)
1980

1988

13244
429313

13607
453513

13885
496858

32,4

33,3

37,2

145
1.6
4,5

162
1.3
4,9

177
1,2
4,8

Gemiddelde:
bedrijfsoppervlakte (ha)
omvang (sbe)
arbeidsbezetting (mannelijk, regelmatig werkzaam)
sbe/ha
Bron: Als tabel 2.1.

Tabel 2.10

Akkerbouwbedrijven (hoofdberoep)
oppervlakte in 1987

Bedrijfsoppervlakte
(ha)

naar opvolgingssituatie

en bedrij fs-

Xmet bedrijfshoofd:
jonger dan
50jaar

Totaal

50jaar enouder
met opvolger

tot 10
10- 20
20- 30
30- 50
50-100
100enmeer

2
5
7
15
10
2

2
4
4
7
1

Alle bedrijven

41

25

X aantal

zonder opvolger
9
9
6
8

7

2
0
34

13
18
17
30
19
3
100

Bron: Als tabel 2.1.

drijf enper arbeidskracht waskleinerengrotendeels terug te
voeren opeentoeneming vandegemiddelde bedrijfsoppervlakte.
Desondankswas in1987bijnadehelft vande akkerbouwbedrijven
kleinerdan30hectare enmaar ietsmeerdantwintig procent groterdan50hectare (zietabel 2.10).Welheeft daarnaast aanpassing plaatsgevonden doormeer aandacht tebesteden aandekwaliteit endeafzetmogelijkhedenvandeprodukten. Zonemen bijvoorbeeld tarwerassen die zichbeter lenenvoordebroodproduktie
thansmeerdandehelft vanhet areaalvoorhun rekening.Overigensdoen zichhiernog problemenvoor bijde collecterende handel dieonvoldoende instaat isomdegebruikswaarde vandeaangevoerde partijenvast testellen enomdegeclassificeerdepartijen apart teontvangen entebewaren.
Het gemiddelde akkerbouwbedrijf had in 1988eenproduktieomvang vannoggeen 180sbe.Dat isnauwelijksmeerdanhetaantal sbedat nodig isomeffectievewerkgelegenheid tebiedenaan
eenvolwaardige arbeidskracht (tabel 2.9).Dit betekent dat een
groot aantal akkerbouwbedrijven eenomvang heeft diekleiner is
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1698
2368
2364
3990
2571
394
13385

dandeze "norm". Bovendienmoetworden bedacht dat bedrijvendie
belangrijkgroter zijndandeze "norm"nogvrij aanzienlijke
schaalvoordelen hebben indekostensfeer. Zowaren bijvoorbeeld
in1987/88dekostenpersbeopdeakkerbouwbedrijven vanruim
300sbe 100à 150gulden (7à11X)lagerdandieopbedrijvenvan
gemiddelde omvang, geheel alsgevolg van lagere arbeidskosten.
Voor eenkostenverlaging van bovengenoemde grootte iseenverdubbeling vandegemiddelde bedrijfsoppervlaktenodig.
Structuur

akkerbouw onder toenemende

druk

Gezienhet bovenstaande tekent zichdenoodzaak afvaneen
vrij ingrijpende herstructurering indeakkerbouw. Daarbij isvan
belang datde totale produktie nauwelijksuitgebreid kanworden.
Daarkomt bijdatde richting waarinhetmilieubeleid zichontwikkelt,wijst opeenverlaging vanhet gebruikvan gewasbeschermingsmiddelen gecombineerd met eenruimerevruchtwisseling.
Gegeven dit alles zijndeontwikkelingsmogelijkhedenvoorde
akkerbouw endeakkerbouwbedrijven beperkt.Eeneerstemogelijkheid hierbij isdat deaanpassing zichvoltrekt binnendehuidige
bedrijfsstructuur.Datkomt danneeropeensterkegroeivanhet
nu (nog)beperkteverschijnsel deeltijdlandbouw inde akkerbouw.
Ongeveer 25%vanalleakkerbouwers had in 1987 inkomstenuit
niet-agrarische activiteiten. Eenaantal akkerbouwerswordt daardoorminder afhankelijkvande inkomensmogelijkheden indesector.
Eentweede theoretische mogelijkheid isdiewaarin deaanpassing wordt gezocht inbedrijfsvergroting endus ineenvermindering vanhet aantal bedrijven.Omdeeerdergenoemde kostenverlaging tekunnen realiseren isbijeenzelfde areaal akkerbouwgewassen ongeveer eenhalvering vanhet totale aantal akkerbouwbedrijven nodig. Dievermindering moet nog groter zijnwanneerop
deoverblijvende bedrijven bovendien eenruimerevruchtwisseling
mogelijkmoetworden.Eenadditionele kostenverlaging wordt dan
tevensmogelijkdoor eengeringergebruikvan bestrijdingsmiddelen.De overblijvende bedrijven zullen insbe-omvang gemiddeld
met enkele tientallen procentenmoetengroeien. Inhectaresgemeten zaldeuitbreiding echtergroter zijndoordeverruiming van
het bouwplan.Dehoogtevandegrondprijs speelt daarbij eencrucialerol.
Naar een roulerend

gebruik

van bouwland en

grasland?

Eenderdemogelijkheid isdatdeakkerbouwhaarhuidige intensieve niveauhandhaaft endat realiseert dooreenvruchtwisselingvan ondermeeraardappelenmet hetgrasland vanveehouderijbedrijven.Hierdoet zicheenzekereanalogievoormet dereizendebollenkraam.Voorwaarden hierbij zijnondermeerdat geschikt
grasland beschikbaar isendatplanologische regelshet scheuren
vangrasland niet verhinderen.Devermindering vanhet aantalbe69

drijven kankleiner zijndanbijdevorigemogelijkheid, terwijl
deomvang vandeakkerbouw opglobaal het huidigeniveaukanwordengehandhaafd. Inafwijking vandetweevorige mogelijkheden
kan indit geval een ruimerevruchtwisseling gepaard gaanmethet
min ofmeeroppeil blijvenvanhet areaalhakvruchten. Deze "oplossing"kan echterwaarschijnlijk slechts inbeperktemateworden toegepast.
Eenvierdemogelijkheid isdat akkerbouwmeerwordt gecombineerdmet andere produktietakken.Een eerstevoorbeeld isde
opengrondstuinbouw ingebiedenwaarvoldoende zoetwater is.De
mogelijkheden daartoe zijnechtergeziendeteverwachtenmarktontwikkeling beperkt.Aandeoplossing vandevruchtwisselingsproblemen indebloembollensector zoudeakkerbouw echterweleen
bijdrage kunnen leveren.Ookzoudeakkerbouwgecombineerd kunnen
wordenmet eentakvan intensieve veehouderij.Eenderdevariant
isdatmeer activiteiten ophetgebied vanverwerking enafzet
terhandworden genomen.Het sorterenvanpootaardappelen ophet
bedrijf isdaareenvoorbeeld van.Voorandere produkten zijner
opditgebied waarschijnlijkslechts beperktemogelijkheden.

Pluriforme

structuurontwikkeling

akkerbouw

waarschijnlijk

Indepraktijk zullenwaarschijnlijkaldezeviermogelijkheden inmeerofminderemate eenrolspelen inhetaanpassingsproces.Demogelijkheden voorvergroting vandebedrijfsoppervlakte hangen sterkafvandeopvolgingssituatie. In 1987waren
er indeNederlandse akkerbouwverhoudingsgewijsveeloudereondernemers,vanwie bijna 60Zopdat tijdstipgeenopvolgerhad
(tabel 2.10). Alleenopgrondvandezegegevens zouopeentermijnvan circavijftienjaarhetaantal akkerbouwbedrijven met
ongeveer eenderdeverminderen. Gelet opdebijdetweedemogelijkheid (oppervlakte-vergroting)genoemde noodzakelijke verminderingmetminstens dehelft, betekent ditdat eenuitsluitend
hieropgebaseerd toekomstperspectief onvoldoende soelaas biedt.
Wel kandedoordeMinister overwogen speciale bedrijfsbeëindigingsregeling voorakkerbouwers het tijdstipvanbedrijfsbeëindiging naarvorenhalen (MLV, 1989b).
Het hurenvangrasland doorakkerbouwbedrijven speeltvermoedelijk eentoenemende,maarnog beperkte rol.Gegevenshierover zijnechterniet beschikbaar.Devoorgestelde veranderingen
indePachtwet kunnenditwaarschijnlijk vergemakkelijken (zie
paragraaf 2.2).Het combineren van akkerbouwmet tuinbouwgewassen
of intensieve veehouderij komtmomenteel openkele duizendenbedrijvenvoor.Meestal gaat hetdaarbij omdecombinatie akkerbouw-tuinbouw.
Behalve deuitbreiding vandedeeltijd-akkerbouw zullenalle
geschetste aanpassingsmogelijkhedenfinancieringsmiddelenvereisen.Daarvoor ishet noodzakelijk datdebedrijven kunnenreserveren. Inhetverleden heeft debedrijfsontwikkelingplaatsgevonden doordat degrotere enfinancieel sterkere bedrijvenwer70

denvergroot endekleinere bedrijvenwerden opgeheven.Belangrijk isdaarom een zodanig beleid datgenoeg akkerbouwbedrijven
overvoldoende financiëlemiddelenkunnenbeschikkenvoorverdere
bedrijfsontwikkeling. Opdemeeste bedrijven schoot deinkomenssituatie indat opzicht de laatstejarenduidelijk tekort.Dat
gold niet alleenvoordekleinere,maarookvoordegroterebedrijven.Bij een langvoortdurenvaneentegrote inkomensdruk
doemt het risicoopvan eensituatie diejuist een belemmering
vormt voor eenverdere bedrijfsontwikkeling (ziehoofdstuk5).

2.4 Landbouw enmilieu
HetNederlandse landbouwbeleid voordejarennegentig heeft
volgens de eerdergenoemde Structuurnota Landbouw (MLV, 1989b)
- dievooralsnog hetkarakterheeftvaneendiscussienota -als
doel "hetbevorderenvan eenconcurrerende,veilige enduurzame
landbouw". Inhet kadervandiedoelstelling zoudende emissies
vanmineralen engewasbeschermingsmiddelen indejaren negentig
aanzienlijkmoetenwordengereduceerd. Ookhet bedrijfslevenonderkent dezenoodzaak. Devoorstellen tot reductie inhet "IntegraalMilieuActieplanvoordeLand-enTuinbouw" (Landbouwschap,
1989)gaan echterveelalminderverdandievanhetMinisterie
vanLandbouw, welke kunnenworden gezien alseenonderdeelvan
hetNationaalMilieubeleidsplan.

Overheid wil gebruik bestrijdingsmiddelen

terugdringen

Het gebruikvan bestrijdingsmiddelen inde landbouw schommelde indeperiode 1984-1987 rond detwintigmiljoen kilogram
werkzame stoffen (ROM, 1989).Hiervan bestaat ongeveer dehelft
uitgrondontsmettingsmiddelen,circa eenvijfdeuit fungiciden
(schimmelbestrijders)ennogeenseenvijfdeuit herbiciden (onkruidbestrijders).Vooral indeakkerbouw, de bloembollenteelt,
de fruitteelt endeglastuinbouw spelen bestrijdingsmiddelen een
belangrijke rol.Zowerd doordeakkerbouw in1988ruim370miljoenguldenuitgegeven aanbestrijdingsmiddelen -datwil zeggen
gemiddeld zo'n 600guldenperhectare -waarvanhetgrootste deel
voordeaardappelteelt. Voorpootaardappelen bijvoorbeeld waren
dekostenvoor bestrijdingsmiddelen in 1987/88 1200guldenper
hectare. Indetuinbouw zijndeze kostenperhectarevaaknoghoger; zowarendeze bijde bloembollenteelt opde zandgronden in
1985 ruim 2100gulden.Bestrijdingsmiddelen vormen duseenbelangrijke kostenpost, die indeakkerbouw bijvoorbeeld overeenkomtmet rond 10%vandeopbrengsten.
Volgens de Structuurnota Landbouw zou inhetjaar 2000het
gebruikvan bestrijdingsmiddelen met tenminste 50%verminderd
moeten zijn (MLV, 1989b).Milieubelastend zijnvooralbestrijdingsmiddelenwaarvan hetgebruik leidt tot emissiesvanpersistente stoffenmet schadelijke eigenschappen. Omdatjuist bij
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grondontsmettingsmiddelendezeemissiesaanzienlijk zijn,moet
daarbij inhetjaar 2000eenreductievan80à90Zzijngerealiseerd.Verderwordt overwogen eenbeperkteheffing te leggenop
het gebruikvan chemischemiddelen.
Inmiddels komen ersteedsmeer regelsmet betrekking tothet
gebruikvanbestrijdingsmiddelen. Zo ishet gebruikvanDinoseb
per 1maart 1989aanstrenge regelsgebonden en zaldeze stofmet
ingang van 1990zelfsgeheelverboden zijn.Totdietijd istoepassing als loofdoodmiddel bijpootaardappelen enalsonkruidbestrijdingsmiddel opzand-endalgronden,voorzover niet gelegen
inwaterwingebieden, nog toegestaan.Verwacht wordt dat inde
bloembollenteelt opde zandgronden hetgrondontsmettingsmiddel
dichloorpropeen verboden zalworden. Inbeide gevallen zijnvervangendemiddelen niet zondermeervoorhanden.

Minder gebruik bestrijdingsmiddelen

vergt bedrij

fsaanpassingen

Het beleidmet betrekking tothetgebruikvanbestrijdingsmiddelen noodzaakt tot belangrijke aanpassingen indebedrijfsvoering.Met behulpvangeïntegreerde bedrijfssystemenkanhet
gebruikvan bestrijdingsmiddelen indeakkerbouwaanzienlijkwordengereduceerd. Zoblijkt uit analysesvandebedrijfsresultaten
vanhet proefbedrijf OBS inNagele dat ermet eengeïntegreerd
akkerbouwbedrijfmindermeststoffen enbestrijdingsmiddelen gebruikt kunnenworden, terwijldenetto-bedrijfsresultatenper
hectare nietminder zijndandievandegangbare akkerbouwbedrijven (PAGV, 1988).Mede opgrond daarvan zullen opkorte termijn
experimentenworden gestart omdetoepasbaarheid van geïntegreerdebedrijfssystemen indepraktijk teevalueren. Inzekere zinis
bijdeze systemen sprakevan substitutievan inputs,zo iseen
hoog niveauvankennisenmanagement vereist.
Ookvoorde bloembollenteelt opde zandgronden zalhetgewasbeschermingsbeleid belangrijke gevolgen kunnenhebben.Dit
blijkt uit eenLEI-studienaardegevolgenvan eenverbod ophet
gebruikvandichloorpropeen (DeVroomen, 1989). Zozaldegemiddelde bedrijfsgroottedoorde ruimerevruchtwisseling met circa
50%moeten toenemen omeendaling vanhet inkomensniveau tevoorkomen.Landelijk gezien zullendegevolgenminder ernstig zijn,
omdat eenaantal bolgewassen ookopdeklei-en zavelgrondenverbouwd kanworden.Dit geldtmet namevoor soorten alstulp, iris
en lelie.Hyacint ennarciszijnechtermeergebonden aande
zandgronden. Devergroting vandebloembollenbedrijven zoudus
vooreendeelbuitende zandgebieden kunnenwordengerealiseerd.

Beschikbaarheid

mineralen

verdubbeld

Zoals bekend isdemest-enammoniakproblematiek indeveehouderij veroorzaakt doordat debeschikbaarheid vanmineralen
veel sterker toenam dandeonttrekking doordeplantaardige Produktie.Weliswaar bleef inde afgelopen 25jaarhet totalever72

bruikvan fosfaat inkunstmest vrijwel gelijk,maardebeschikbaarheid uit organischemest ismeerdanverdubbeld (RIVM, 1988).
Uit organischemest kwam in1987/88 ruim 2,5maal zoveel fosfaat
beschikbaar alsuitkunstmest. Bij stikstof ontlopen beideherkomstbronnen elkaarniet veel inomvang:uit organischemest 197
kilogram perhectare enuitkunstmest 228kilogram. Indeafgelopen 25jaar isniet alleende beschikbaarheid van stikstof inorganischemest,maarookdie inkunstmest ongeveer verdubbeld.
De laatstejarenvertoont demestproduktie eendaling en
daarmee ook-opbasisvandehuidigegebruiksnormen -hetoverschot aanmest.Eenenanderkanvooralwordengezien alseeneffectvandemelkquotering en,voorwat betreft het laatstejaar,
vandemoeilijke positievandeboeren inde intensieveveehouderij (ziehoofdstuk 4). In1988bedroeg hetmestoverschot bijna
19Zvandemestproduktie.
Mest-

en amnioniakprobleem

omvangrijk

Dit laatste percentage geeft evenwel eenonvoldoende beeld
vandeomvang vanhetprobleem.Demestnormenzullen immers in
1991en 1995aanzienlijkwordenverscherpt en in2000definitief
wordenvastgesteld opeenniveaudat overeenkomt met defeitelijkeonttrekking doorhetgewas.Volgensde Structuurnota Landbouw
zouvanaf 1995ookfosfaatkunstmest onderdenormmoetenworden
gebracht (MLV, 1989b).Ookwordt eenbeperkte heffing opkunstmest overwogen.Daarnaastworden indezenota strengere eisen
voorgesteld voordebemestingmet stikstof,vooral opdat denitraatnormenvoorgrondwater inwaterwingebieden niet zoudenwordenoverschreden. Volgens recente berichten indepers zoudit
voor eenaanzienlijkdeelvanhet land reedshetgeval zijn.
Naast deproblemenmet demestoverschotten moet deverzuringsproblematiekwordengenoemd.Vooreenbelangrijkdeelhangt
die samenmet deemissievanammoniak.Opditmoment ishetaandeelvande landbouw indeNederlandse ammoniakemissie ongeveer
93Z,waarbij 87%vrijkomt viademestuit deveehouderij ende
overige 6%viadekunstmest. IndeStructuurnota Landbouwwordt
alsdoelstelling voorhetjaar 2000genoemd een reductiemet 70S
tenopzichte van1980.
Eenenander betekent datdeveehouderij temakenkrijgtmet
veel strengeremilieunormen, dieoverigensvolgens natuur-enmilieuorganisaties nietvergenoeg gaan,danwel niet snelgenoeg
worden ingevoerd. Het isdevraag ofaanaldezenormenkanwordenvoldaan zonder inkrimping vandeveestapel. Intechnischopzicht isthanseenaantalmogelijkheden aanwezig omhetmestoverschot ende ammoniakemissie tebeperken.
Mestproblemen

op drie manieren

aangepakt

Wat deaanpakvanhetmestprobleem betreft kunnendrie
hoofdlijnen worden onderscheiden. Indeeersteplaatseenverla73

ging vanhetmineralengehalte vanhetmengvoer. Indit verband
kanonder andereworden gewezen ophet onderzoeknaardemogelijkhedenvanhet enzym fytaseomdeverteerbaarheid van fosfaat
inhetmengvoer teverhogen.Doormineralenverlaging stijgende
kostenvanhetmengvoer,maardalendekostenvandeafzetvan
mest.Een beperkte verlaging blijkt economisch op sectorniveau
aantrekkelijk tezijn.Datgeldtvooral ineen situatiemet een
groot fosfaatoverschot zoals inhetgevalvan strenge fosfaatnormen (Post et al., 1985). Opbedrijfsniveau ismineralenverlaging
- bijaangepaste regelgeving^-slechtsaantrekkelijk voor zover
bespaard kanworden opdeoverschotheffing enopdekostenvoor
transport over langere afstand. Ditgeldt slechtsvoor eenklein
aantal bedrijven inde overschotgebieden. Gebruikvanmineraalarm
mengvoer zoudanookmeer stimulansen moetenkrijgen.
Detweede hoofdlijn istransport naarenafzet intekortgebieden.Een besparing optransport-enopslagkosten kanworden
verkregen doorverhoging vanhetdroge-stofgehaltevandemest.
Zovervoerenmestbanken nuvarkensmestmet eendroge-stofgehalte
van 10,5%. Invergelijking met het totvoorkort gebruikelijke
niveauvan 8X betekent ditvooreenbedrijfmet 1000mestvarkens
eenjaarlijkse reductie indeafzetkostenmet ruim 6000gulden.
Vanwezenlijke betekenis isdat debelangstelling van akkerbouwersvoororganischemest toeneemt.Deeerdergenoemde heffing op
kunstmest zoudiebelangstelling eenextra impuls kunnengeven.
Alsbezwaarhiertegenwordtwelnaarvorengebracht dat dehierdoor bewerkstelligde substitutievankunstmest door organische
mest negatieve gevolgenheeftvoorhetmilieudooreengrotere
vervluchtiging, afspoeling enuitspoeling van organischemest
(DietzenHoogervorst, 1989).
Eenderde hoofdlijn isdeverwerking envervolgens export
vanmest.Deverwachting isdatdat, bijdehuidige kennisvande
technischemogelijkheden, ook indetoekomst vrijduur blijft.De
indruk bestaat datde brutoverwerkingskosten, dieopditmoment
indeordevangroottevan 40-45guldenperton liggen,nietveel
verder zullendalendantot 30-35guldenpertonenditdanalleen ingrootschalige fabriekenmet eenverwerkingscapaciteit van
minimaal 1miljoen tonperjaar (Luesink enVanderVeen, 1989).
Inrelatie tot het inkomenperdierzijndit zeerhoge bedragen
(vgl. hoofdstuk 4).Erwordt danook intensief getracht andersoortige oplossingen tevinden.Eenverlaging vande netto-kosten
voordeveehouderswordt verdergezocht ineenverhoging vande
opbrengstwaarde vandeeindprodukten.Voorwaarde isdanuiteraard
wel datdehogerewaardevoordezenevenprodukten opweegt tegen
de extra temakenkosten.
Vermindering

ammoniakemissie

zware

opgave

Ookdenoodzakelijke vermindering vande ammoniakemissie
lijkt een zware opgave tezijn.Terwijl demestoverschotten voor
eenbelangrijk deelwordenveroorzaakt doordevarkens-enpluira74

veehouderij, komt deammoniakemissievoorhet grootste deelvoor
rekening van de rundveehouderij.Emissievindtvooral plaatsvanuit de stal,bijde opslag enbijhetuitrijdenvandemest.Een
verderevermindering vandemelkveestapel alsgevolg vandemelkquotering endevergroting vandemelkproduktie perkoe betekent
eveneens eendaling vandeammoniakemissie zonderdatdaarkosten
tegenover staan.De reductie diedaarmee gepaard gaat blijft echterbeperkt tot 10à 15%endaarmee nogverbenedendeeerdergenoemdedoelstelling. Verdere reductie brengt algauwextraen
progressief stijgende kostenmet zichmee.Opgrond daarvanberekent het CPB (1989c)dat opbasisvandethanster beschikking
staande technieken realisering vandegestelde doelstelling niet
mogelijk iszonder eenvermindering vandeveestapel.
Nu brengt niet alleende reductievande ammoniakemissie
maar ook, zoalsgezegd, het terugdringen vandemestoverschotten
kostenmet zichmee.Zonder eenverdere technische ontwikkeling
zoudaarmee eenverkleining vandeveestapelvooral indeconcentratiegebieden enopbedrijvenmetweinig cultuurgrond sneldichterbij komen.Een inkrimping vandeveestapel zoueennegatief
effect hebben opdemengvoerindustrie, slachterijen en dergelijke
endaarmeeweeropdemargesvoordeprimaire sector.Dezegevolgen zouden slechtsvooreenbeperkt deelverzacht wordendoor
enigeverhoging vandeopbrengstprijzenalsgevolg vande inkrimping.

Tabel 2.11

Veedichtheid
in 1985

Gebied

per hectare landbouwgrond in een aantal regio's
Varkens

Pluimvee

Rundvee

in deEG
Areaal landbouwgrond (x 1000 ha)

België
Bretagne
Denemarken
Lombardia
Nederland
Nordrhein-Westfalen
Yorkshire/Humberside

3,9
2,8
3,2
2,6
6,1
3,8
1,5

15,4
45,9

5,4
40,2
45,1

7,5
9,4

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

1381
1818
2835
1145
2026
1608
1078

Bron: Eurostat.

Hogere opbrengstprijzenzouden ookhet gevolg kunnen zijn
vanmilieumaatregelen voor concentratiegebieden elders indeEG.
Gelet opdeveelal lagereveedichtheden indiegebieden (tabel
2.11)mag daarvanvermoedelijk niet alteveelvanwordenverwacht,maardat zalmede afhangenvandematewaarin deveestapel
isgeconcentreerd binnendezevrijgrote regio's.Een eventuele
inkrimping vandeveestapel zouoverigensvoordeefficiency in
deprimaire sectorniet zondermeernadelig zijn,wanneerdit zou
worden gerealiseerd doorhet opheffen of "uitkopen"vanminder
efficiënte bedrijven.

75

3. Produktie, afzet en handel

3.1 Inleiding
Indithoofdstuk staanproduktie,prijsvorming,verbruiken
handel centraal.Naeenkorte introductie overdeproduktie in
het algemeen, schetst paragraaf 3.2debelangrijkste ontwikkelingen inproduktie enprijsvorming indeakkerbouw, deveehouderij
endetuinbouw.Vervolgens behandelt paragraaf 3.3 enkeleontwikkelingen inhetverbruikvanvoedingsmiddelen, waarna ingegaan
wordt opdeconcentratietendensen indevoedings-engenotmiddelenindustrie (3.4). Tenslotte komende in-enuitvoer aanbod
(3.5). Daarbijwordt eerst eenoverzicht gegevenvandeNederlandse buitenlandse handel,waarna aandeordekomt hoedeaandelenvande lidstaten indeagrarische handel vandeEGzichde
afgelopen achtjaren ontwikkeld hebben.

3.2 Produktie enprijsvorming
3.2.1 Algemeen
In 1988 isdewereldlandbouwproduktie ongeveergelijkgebleven,ondanks de forseproduktiedaling inNoord-Amerika.Hetgevolgwasdatdemarkten zichherstelden endeprijzen nagenoeg
weer hetniveauvanhet beginvandejaren tachtig bereikten.In
deEuropese Gemeenschap isdankzij degoede weersomstandigheden
deproduktie vandemeeste produktengestegen. Intotaal namde
produktiemet ongeveer 1%toe,terwijl deproducentenprijzenin
doorsneemet 1,8%omhoog gingen (zieparagraaf 1.3.3).
De brutoproduktiewaardevandeNederlandse land-entuinbouwwas in 1988vrijwel gelijkaandie inhetvoorgaandejaar.
Inde akkerbouw ende rundveehouderij daalde hetvolume,maar
zorgdendehogereprijzenvooreen lichte toenamevandeproduktiewaarde. Indetuinbouw steeg hetvolume,terwijldeprijzen
nauwelijks daalden, zodat deproduktiewaardeverderomhoog ging.
Daar stond echter een forsevermindering vandewaarde vande
produktie inde intensieve veehouderij tegenover,vooral alsgevolg van lagereprijzen.
3.2.2 Akkerbouwprodukten
Detotalewereldproduktie vangranen is in 1988voorhet
tweede achtereenvolgende jaarmet circa 3%afgenomen, nutotongeveer 1745miljoen ton (tabel 3.1).Deze afnamewerd, evenalsin
1987, grotendeels veroorzaakt dooreen forsedaling van deproduktie inNoord-Amerika waardoorde langdurige droogte enhoge
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Tabel 3.1

Ontwikkeling van de plantaardige

Produkt

1985

1986

produktie
1987

in de wereld (min. ton)
1988

1989
(v)

Totaal granen
w.o.:tarwe
voedergranen
rijst (ongepeld)
Suiker (ruw)
Sojabonen
Aardappelen

1843
506
865
472
100
101
282

1863
538
853
473
102
94
292

1802
518
820
464
103
99
284

1746
510
751
486
105
92
287

(r)

1988 inï
van 1987

n.b.
545
855
n.b.
108
n.b.
n.b.

96,9
98,5
91,6
104,7
101,9
92,9
101,1

n.b.- niet bekend
Bronnen: FAO, Food Outlook,maart, april enmei 1989.
FAO, Quarterly bulletin of Statistics.

temperaturen degraanoogst 27%lageruitviel dan inhetvoorgaandejaar.Ook indeZuidamerikaanse landen,Oost-Europa ende
Sowjet-Uniewasde produktie lager. InWest-Europa isdegraanproduktiemet ruim5%toegenomen,vooral doordegrotere produktie indeEG.Ook inAfrika namdegraanproduktietoe,ondermeer
indeSahel-landen.

Wereldproduktie

van tarwe en voergranen omlaag

Dewereldproduktie vantarwe in 1988wordt geraamd op
510miljoen ton:eenafnamemet Vh%.Degrootste daling(-22%)
werd, zoalshiervoor reeds isvermeld, geconstateerd inNoordAmerika. InWest-Europa, Oost-Europa endeSowjet-Unienamde
tarweproduktiedaarentegen toemet 5tot 8%.Deprijsnoteringen
van tarwe bewogen zichalsgevolg vanhet krappere aanbod ineen
voortdurend stijgende lijnen lagenaanhet eindevan hetjaar
ruim30%boven dievan eenjaareerder (figuur3.1).
Veel sterkerdandievan tarwewasdeafnamevan dewereldproduktie vanvoedergranen (-8%). Speciaal demaisteelt heeft
veel geleden onderdedroogtedieNoord-Amerika heeft geteisterd.
Deproduktie namhiermet 30%af. InAfrika enAzië,metuitzondering vanChina,was sprakevan enige toenamevandeproduktie.
Evenalsvoor tarwe lagenookde prijzenvoorvoedergranen opde
internationale markten aanzienlijk hogerdan in1987.
De rijstteeltgaf eentoenamevandeproduktie te zienen
welmet 4,5%tot 485miljoen ton.Tegenover eenverminderdeproduktie ineen belangrijk produktieland alsChina,stond eenherstel inondermeer India.
De lagerewereldgraanproduktie leiddenaarverwachting in
1988/89 tot eenvermindering vandevoorradenmet ongeveer25%,
terwijl ze in 1987/88almet 12%warengedaald.De eindvoorraad
in1988/89komt overeenmet circa 16%vande in1989/90verwachte
consumptie (zieparagraaf 1.2.1).Daarmee komendevoorraden voor
het eerst sindsdewereldvoedselcrisis van 1973/74benedenhet
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doordeFAOnoodzakelijkgeachteminimum-niveauvan 17à 18%van
de consumptie.

Graanproduktie

in EG en Nederland fors omhoog

IndeEG is in1988het graanareaal vrijwel gelijkgebleven
tenopzichtevan 1987.Deproduktie steegvolgens ramingenvande
FAOmet ruim 6Ztot 166miljoen ton (inclusief rijst).Dezetoename isvooral terug tevoeren opdeaanzienlijkgrotere oogsten
inSpanje endeBondsrepubliek.Ook inandere lidstatenwarende
oogsten beterdan in1987,maar inhetVerenigd Koninkrijk,
Griekenland en Italië liepdegraanproduktie ietsterug.
Degeraamde graanproduktie die,exclusief rijst, opongeveer
164,4miljoen tonuitkomt, isruim 1Zgroterdande innovember
doordeEGvastgestelde schattingvan 162,5miljoen ton (tabel
3.2). Deze schatting diende omdeoverschrijding vandegarantiedrempel van 160miljoen tonvast te stellenenhad totgevolgdat
eendeelvandeeerderopgelegde extra medeverantwoordelijkheidsheffing werd gerestitueerd.
InNederland kwamendewintergranen redelijkgoed dewinter
doormaarde zomervan 1988werd gekenmerkt door somber enkoel
weer.Het graanareaal was in 1988bijna 12Zgroterdan in1987.
Degrootste uitbreiding deed zichvoor bij zomergerstwaarvanhet
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1986

Brijsontwikkeling
mijnmarkten 1)

19B7

1988

van agrarische produkten op ter-

Kwartaalgemiddelden vandichtstbijzijnde termijnnoteringen.

Tabel

3.2

Produktie en produktiedrempels
EG-12 (in miljoenen ton)

van een aantal akkerbouwproducten in de

Produkt

Granen (excl. rijst)
Oliezaden
v.o.: koolzaad
zonnebloemzaad
sojabonen
Peulvruchten
Witsuiker *)
*)

Produktie

Drempel

1986

1987

1988
(v)

1988/891990/91

153,4
8,3
3,7
2,1
0,3
3,6
14,1

154,5
12,3
6,0
2,3
0,6
4,5
13,2

164,4
n.b.
5,2
2,9
1.3
5
14,1

160,0
n.v.t.
4,5
2,0
1.3
3,5
12,8

1986 - 1986/87,e t c ; drempel (A+B-quotura)geldt voor 1989/90.

Bronnen:Eurostat, Crop Production, 1-1989
FAO, Quarterly bulletin of Statistics
£G-Commissie, De toestand van de landbouw indeGemeenschap, Verslag
1988, 1989.

areaalmet bijna 25Ztoenam. Degemiddelde opbrengst perhectare
lagvoordewintergranen hogerdan in 1987,voor zomergranen
daarentegen lager.Detotale graanproduktiebedroeg in 1988ruim
1,2miljoen ton,eenstijging van 10%tenopzichte van 1987.De
produktie vantarwe steegmet 8%,dievangerstmet 15%endie
vande overige granenmet ruim 20%.Degraanprijzen gingenverder
omlaag; tenopzichtevanhetvoorgaande seizoenwasdedaling
circa 2%(tabel3.3).

Hogere suikerproduktie

in wereld, EGen Nederland

Dewereldsuikermarkt stond in1988onder invloed van speculatiesoverdeproduktie ende teverwachtenvraag vanuit de importlanden.Totmedio 1988bewogen zichdenoteringen ineen
voortdurend stijgende lijn.Daarnavielen zeweerwat terug,maar
ze bleven opeenhoog niveauwaardoor degemiddelde jaarprijs
aanzienlijk hoger lagdan indevierjarendaarvoor (figuur3.1).
Dewereldproduktie van suikerwordt voor 1988geraamd op
105miljoen ton,dat is 1,5%meerdan in1987 (tabel 3.1).De
toename kwamvoornamelijkvoor rekening vande suikerrietproducerende landen.Dewereldsuikervoorraden, diealeenaantaljaren
zijn afgenomen, bereikten in 1987/88het laagste niveau sedert
1981.Tochkwamen zijnog overeenmet zo'n30%vande consumptie,
wat hoger isdanhet "prijsneutraal"geachte niveau.
IndeEGwas in1988sprakevaneengeringe toename (circa
1%)vandemet suikerbieten beteelde oppervlakte.Ditwasmetname het geval indeBondsrepubliek, België enSpanje.Degemiddelde opbrengst perhectare lag indemeesteEG-landenbovenhet
meerjaarlijksgemiddelde,met alsgevolg dat detotale suikerproduktie bijna 7%hogerwasdan in1987.
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Tabel 3.3

Volume- en prijsontwikkeling
clusief
snijmais)
Waarde *
inmin.
guldens

Produkt

1987/88
(v)
Totaal akkerbouwprodukten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbieten **)
cons, en voeraard.
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
uien

2770
320
145
755
460
380
365
75

van akkerbouvprodukten
Mutaties in
V o 1um

in Nederland

It.o.v .voora fgaand jaar
e

P rij

87/88
(v)

88/89
(r)

86/87

87/88
(v)

88/89
(r)

14,6
10,5
14,9
35,1
7,8
3,9
-8,5
7,4

-5,0
-18,2
3,9
-19,6
9,4
0,4
12,9
0,1

-1,5
7,5
17,0
1,5
-6,0
-9,0
-6,5
1,5

-1,7
-2,9
-0,2
-18,7
38,5
5,4
3,0
18,5

-13,0
-9,5
-6,3
2,1
-35,5
-5,9
-12,2
-23,0

14,5
-0,5
-6,0
8,5
57,5
22,0
-5,5
41,5

Bron:LEI.

InNederlandwas in 1988hetmet suikerbieten beteelde
areaal ruim 3%kleinerdan inhetvoorafgaande jaar.De groeiomstandighedenwarenvrij goed, zodat degemiddelde bietenopbrengst
perhectaremet 54,9toneen fractiehogeruitkwam dan in1987.
Detotale suikerbietenproduktie bedroeg volgensdeCBS-raming
6,7 miljoen ton, ietsminderdan in1987.Het suikergehalte was
echterhogerdan inhetvoorafgaande jaarendetotale suikerproduktiekwamdaardoormet 993.000 ton 1,5%bovendievan eenjaar
eerder (tabel 3.3).Dedoordetelersteontvangen bietenprijs
lag, opbasisvan 16%suiker,ongeveer 8,5%hogerdan in1987.
Ditwasvooral eengevolg vandehogere wereldmarktnoteringen.
in EG omlaag

Dewereldproduktie vanaardappelen lag in1988naar schatting op 287miljoen tonenwasdaarmee 1%hogerdan in 1987 (tabel3.1).De toenamekwamgeheelvoor rekening vandeontwikkelingslanden. IndeEGwerd eengeringe afnamevanhet aardappelareaalwaargenomen (-2,5%).Deuitzonderlijk lageprijzenvoor
consumptieaardappelen in 1987zullenhiertoe zekerhebbenbijgedragen.Bovendienwasdegemiddelde opbrengst perhectare lager,
ondanks de stijging indeBondsrepubliek,Denemarken enhet
Verenigd Koninkrijk. DetotaleEG-aardappeloogst is in 19885,5%
lageruitgevallen dan in1987enbedroeg ongeveer 39miljoenton.
Doordekleinere oogst lagendeprijzen opeenhogerniveau.
InNederland washet areaal consumptieaardappelen met ruim
72.500hectare circa 2%kleinerdan in1987.Ondanks demoeizame
start konhet gewas zichredelijk ontwikkelen.Dehectareopbrengsten liepenvangebied totgebied nogaluiteen enbedroe80

s

86/87

*) Waarde gemeten inproducentenprijzen.
**) Veranderingen van het suikergehalte zijn begrepen inde volumemutatie.

AardappeIproduktie

(ex-

gengemiddeld 42,5 ton.Detotale opbrengst bleef 6%benedenhet
niveauvan 1987enkwam exclusiefuitvaluit op3,5miljoenton.
Deprijzenvoorconsumptieaardappelen vanoogst-1988 lagen gemiddeldver bovendievanoogst-1987 (tabel3.3).
Het doordeNAKgoedgekeurde areaalpootaardappelen isin
1988met 7%afgenomen tenopzichtevanhetvoorgaande jaarende
opbrengsten perhectaredaaldenmet 20%.Detotale opbrengst van
pootaardappelen wasdanookaanzienlijk lagerdan in 1987.Daardoor lagdegemiddelde exportprijs indeeerstemaandenvanhet
nieuwe seizoen bijna 30%hogerdan indezelfde periode in1987.
Opvallend isdesterke teruggang vandeoppervlaktemet poters
vanhet belangrijke rasBintje (-11%).Detelersvandit rasworden steedsmeergeconfronteerdmet aardappelmoeheid. De resistente rassen ondervinden hierdoor eentoenemende vraag.
HetNederlandse areaal fabrieksaardappelen is in 1988verder
afgenomen tot ongeveer 56.600hectare (-2%).Degemiddelde opbrengst perhectaredaaldemet bijna 6%tot 41ton.Detotale
produktie van fabrieksaardappelenwas in1988 2,3miljoenton.
Ditkomt bij eenonderwatergewicht van446gram overeenmet
2,6miljoen tonuitbetalingsgewicht, bijna 7%minderdan in1987
(tabel 3.3).Ondanks dekleinere produktie ging de gemiddelde
prijsmet eenprocent ofvijf omlaag.

Kleinere Noordamerikaanse

veevoedergrondstoffenproduktie

Dewereldproduktie vanoliehoudende zadenwas in 1988nogal
wat lager,ookhiervooral alsgevolg vande langdurige droogte
inNoord-Amerika. Dewereldproduktie van sojabonen nammet 7%af
en indeVerenigde Staten zelfsmet ruim 20%(tabel3.1).Inde
belangrijkste produktielanden inZuid-Amerika,Argentinië en
Brazilië, steeg de sojaproduktie met 15%.Het totale aanbod van
oliehoudende zaden lagopeen lagerniveaudan in 1987ende
prijzen bewogen zichdanook ineenvoortdurend stijgende lijn.
De internationale markt voordierlijke eiwittenwerd beïnvloed doorhet afnemende aanbod indebelangrijkste vismeelproducerende landen.Devoorraden blevenbenedenhet niveauvande
voorgaande jaren.Dientengevolge wasookhiersprakevankrachtig
aantrekkende prijzengedurende hetgehelejaar1988.
3.2.3 VeehouderijProdukten
Dewereldmelkproduktie is in1988met bijna 1%gestegenna
eendaling vandezelfde ordevangrootte in1987 (tabel3.4).
Vooral doordebeleidsaanpassingen indeEGzijnde zuivelvoorradenhet afgelopenjaar sterk ingekrompen,met alsgevolg hogere
prijzen opdewereldmarkt. Demeest extreme prijsstijgingen tradenopbijcheddarkaas (64%), magere-envolle-melkpoeder (60%en
50%)enboter (36%).
Ondanksdedroogte is indeVerenigde Statendemelkproduktiedoor eenhogeremelkgift perkoemet ongeveer éénprocent ge81

Tabel 3.4

Ontwikkeling

van de dierlijke

produktie

1985

1986

1987

1988
(v)

1988 inX
van 1987

461,7
47,9
59,1
8,4
31,9
31,9

469,2
49,0
60,8
8,5
33,2
33,4

466,8
49,7
62,4
8,7
35,6
34,1

471,0
49,7
64,1
8,8
36,5
34,9

100,9
100,0
102,7
101,1
102,5
102,4

Produkt

Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schape- en geltevlees
Pluimveevlees
Eieren

in de wereld (min. ton)

Bron: FAO, Production Yearbook,Quarterly bulletin of Statistics en Food Outlook
(diverse nummers).

Tabel 3.5

Ontwikkeling van de dierlijke produktie
(volumemutatie 198B t.o.v. 1987 in X)

Produkt

EG-10

Frankrijk

Melk
Rundvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

-2,4
-2,2
n.b.
2,0
3,6
-1,5

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

in de EGen in enkele

WestDuitsl.
-2,4
-1.5
-4,5
-1,0
3,5
-0,5

Veren.
Koninkr.
-2,4
-8,6
7,3
1,6
8,0
0,0

lidstaten

Italië

Denemarken

0,5
-0,6
n.b.
3,0
2,1
3,0

-2,5
-1,4
15,0
1,8
6,7
3,0

Bron:Eurostat.

stegen.Voor 1989wordt, geziendevoorgenomenverhoging vande
steunprijs enerzijds ende stijgende voederprijzen anderzijds,
eenbeperkteverdere groeiverwacht.Vermoedelijkwordt eind 1989
hetmelkstimulerende hormoon BST indeVStoegelaten. Ditkanop
wat langeretermijn incombinatiemetnieuwe vermeerderingstechnieken eenaanzienlijke produktietoenameveroorzaken. InNieuwZeeland herstelde deproduktie zich in 1988nade forsedaling
alsgevolg vande extremedroogte in1987.Omdat dit land ergafhankelijk isvandeexportvanzuivelprodukten, ishetaannemelijkdatdegestegenwereldmarktprijzendezeproduktietoename
hebben gestimuleerd. Datzelfde goldvoorveel ontwikkelingslanden,waardeproduktiemet bijna 3Xtoenam.Een bijna evengrote
stijging gafdemelkproduktie indeSovjet-Unie tezien,het
eerste landwaarBST istoegelaten.
Daling

van de melkproduktie

in EG en

Nederland

IndeEG isdemelkproduktie het afgelopen jaarmet ongeveer
2,5%gedaald.Alleen inGriekenland, Italië enPortugal steegde
produktie nogmarginaal,maar indeandere lidstaten nam zeverder af (tabel 3.5).Het aantalmelk-enkalfkoeien ismet zo'n4%
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verminderd, terwijl deproduktieperkoemet 2%isgestegen.
Deproduktie vanvolle-melkpoeder, condens,kaasenconsumptiemelkgroeide,terwijl dievanmagere-melkpoederenboterterugliep.De superheffing veroorzaakte daardooreenverdere onderbezetting inde zuivelindustrieën. Opde sterkevermindering van
de zuivelvoorraden enophetEG-zuivelbeleid is inparagraaf
1.3.6 reeds ingegaan.
Opgrond vandedalende voorraden endeverminderde produktievan interventieprodukten heeft deEuropese Commissie de
steunbedragen voorondermelkenmagere-melkpoeder voorvervoedering,het steunbedrag voorondermelkdietot caseïne encaseïnatenwordt verwerkt, ende restituties bijuitvoernaarderde landenverlaagd. Deze aanpassingen vandesteunbedragen endeverdwijning vande interventievoorraad hebbengeleid tot scherpe
prijsstijgingen van zuivelmengvoeders.
DeNederlandsemelkproduktie isin 1988met 2,5%gedaald.
Dit ging gepaard met eenvermindering vandeproduktievan boter
enmagere-melkpoeder met respectievelijk 13,52en H Z . Dekrapperezuivelmarkt leidde tot eenforseverhoging vandemelkprijs,
namelijkmet ongeveervierguldenper 100kilogram (ruim5%,zie
tabel 3.6).Met ingang vanhetvijfde quotumjaar (1988/89)werd
inNederland overgeschakeld vanhet individuele A-systeemnaar
het fabriekssysteem (B-systeem).Het fabrieksquotumvormt eenoptelsomvande individuele quotavandemelkveehouders.

Tabel 3.6

Volume- en prijsontwikkeling

Produkt

ven Nederlandse melk- en

Waarde *)
inmln.gld.
1987

zuivelprodukten

Volumemutaties **)

1985

1986

1987

1988
(r)

Melkproduktie
w.v.verwerkt tot:
boter
kaas
condens
volle-melkpoeder
magere-melkpoeder
melk enov.melkproduktem

9215
1535
3520
725
985
430
2020

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

2,4
14,8
2,1
-6,7
-9,0
12,7
-0,1

-7,7

-2,5

-24,4
3,7
-8,1
6,5
-43,6
-11,1

-14,5
1,0
-4,5
6,5
-11,0
-1,0

Prijsmutaties **)
Melk
w.v.: winbaar vet
ondermelk

9215
4605
4610

0,6
-9,2
12,5

-0,9
-2,0
0,4

0,9
0,4
1,4

5,5
6,0
5,5

*) Waarde gemeten inproducentenprijzen, zonder aftrek van superheffing.
**) Inprocenten ten opzichte van voorgaand jaar.De ontwikkeling van hetvetgehalte isterug tevinden indevolumeroutatie.
Bronnen: -LEI.
- Produktschap voor Zuivel,Voorlopig Statistisch Jaaroverzicht 1988,
Rijswijk, 1989.
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Wereldrundvleesproduktie

stabiel

Dewereldrundvleesproduktie isin 1988ongeveergelijkgebleven (tabel 3.4).Opvallende produktiedalingen deden zichvoorin
West-Europa endeVerenigde Staten,terwijl deproduktie inonder
meerBrazilië enMexico aanmerkelijk steeg.De zwakke koopkrachtontwikkeling, dehogere rundvleesprijzenendetoenemende concurrentievanvarkens-enpluimveevlees brachten ineengroot aantal
landen eendaling vandeconsumptie teweeg.
Ondanks extra slachtingenvanmelkkoeien alsgevolg vande
langdurige droogtedaalde het totale aantal slachtingen inde
Verenigde Staten sterk,maarhet gemiddeld hogere karkasgewicht
compenseerde dezedaling voor eendeel.Voor 1989wordt eenveel
grotere produktiedaling voorzien alsgevolg vandeheropbouwvan
deveestapel. InAustralië isderundvleesproduktie licht afgenomen enookdeexport gaf in 1988eengeringedaling tezien.De
export vanNieuw-Zeeland, diecirca 80%vande rundvleesproduktie
omvat envoornamelijkdeVerenigde Statenalsbestemming heeft,
bleef stabiel.
InWest-Europa is,behalve indeEG,vooral inOostenrijk,
ZwedenenZwitserland de rundvleesproduktie gedaald. IndeEGbedroeg dedaling 2,2%.Dit kwamvooral doorhetverminderd aantal
slachtingenvankoeien, zowel insamenhangmet dekleinerwordende invloed vandemelkquotering alsmet degebruikelijke "rundveecyclus".Degrootste dalingenvondenplaats inhet Verenigd
Koninkrijk en inNederland. InWest-Duitsland enFrankrijk,de
twee belangrijkste rundvleesproducenten indeEG,daalde deproduktieminder dangemiddeld, terwijl ze inSpanje enPortugal
steeg.Dedaling zalzich in1989 inminderemate voortzetten.
Doorde sterkverminderde rentabiliteit indekalversector isde
kalfsvleesproduktie forsgedaald (-9%), het sterkst inFrankrijk.
Ookdedalendevraag alsgevolg vannegatieve publiciteit rond
hormonen enantibiotica had enige invloed opdeproduktie.
DeEGwist belangrijke hoeveelheden vleesnaarOost-Europa,
de Sovjet-UnieenBrazilië aftezettenen isnudegrootste
rundvleesexporteur terwereld.Deconsumptie van rundvlees inde
EG isin 1988opnieuw licht gedaald.

Dieptepunt Nederlandse rundveestapel

gepasseerd?

DeNederlandse rundveestapel isinde loopvan 1988,voor
het eerst sindshetvankrachtwordenvandemelkquotering, weer
ietsgegroeid (+1,5%). Begin 1984warener intotaal zo'n 5,5
miljoendieren enmedio 1988ruim4,5miljoen. Daarna heeft zich
een licht herstelvoorgedaan, ondanksdeverdere inkrimping van
demelkveestapel. Inde loopvan 1988namhet aantal stuksmestvee (exclusiefmestkalveren)met ongeveer8%toe,waarmee detotaleuitbreiding sinds 1984opruim50%kwam.Ookhet aantal
mestkalveren gafweer eenbeperkte toename teziennade inkrimpingmet zo'n 15%invoorgaandejaren.
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Tabel 3.7

Volume- en prijsontwikkeling

Mutaties in It.o.v . voorafg ;aandjaar

Waarde *)
inmin.
guldens

Produkt

Totaal vlees en eieren
w.o.: rundvlees
kalfsvlees
schapevlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren
*)

van vlees en eieren in Nederland

v o 1um

e

p r ij

s

1987

1986

1987

1988
(r)

1986

1987

1988
(r)

13135
2225
1680
180
5595
1315
1300

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

4,4
4,0
-2,6
16,7
6,3
6,6
-0,3

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

-10,6
-11,0
-2,9
-4,7
-13,2
-8,7
-13,8

-8,3
0,3
0,5
-14,6
-14,9
-8,2
6,4

-5,5
4,5
3,5
7,0
-4,5
-5,5
-17,0

Vaarde gemeten inproducentenprijzen.

Bron:LEI.

Gelet opde in1988forsgestegenprijzen (+3,5%)vankalfsvlees zal,ondanksdehogerevoerkosten enaankoopkosten,deze
tendenszichvoorlopigwaarschijnlijk doorzetten.Ookdeprijzen
vanslachtrunderen zijnmet bijna5Zgestegen bijeennogalwat
lagere rundvleesproduktie (tabel3.7).Dehogeopbrengstenzorgdenvooreenstijgende importvankalveren,waarbijvooralde
buitenlandse rassensteedsmeerdevoorkeurkrijgen.

Schapevlees

in de

lift

Dewereldproduktievan schape-engeitevlees blijft toenemen. In 1988bedroeg de stijging éénprocent (tabel 3.4).Groei
was er inondermeerChina, India,deVerenigde Staten endeEG.
InOceanie daalde deproduktie.
IndeEG isdeproduktiemet eenprocent ofviergestegen.
Met name inhetVerenigd Koninkrijk, Ierland enSpanjedeed zich
eentoenamevoor,maar inFrankrijk, evenals invoorgaande jaren,
daarentegen eendaling.De stijgende vraagvandeFranse consument naar lamsvlees heeft tot aanzienlijke importen van levende
lammeren geleid. DeEG-schapenstapel isin 1988verder gegroeid
enookvoor 1989wordt eentoenameverwacht, omdat de schapenhouderij eenalternatief isvoordeakkerbouwofdemelkveehouderij.
Doorde toenamevandebinnenlandse produktie endoorhet
grote aanbod van anderevleessoorten blevendeschapeprijzenin
1988onderdruk staan.De import indeEG zijndoordegroeiende
eigenproduktie sterkafgenomen;vooral dieuit Nieuw-Zeeland
werd kleiner.De export bleef laag endeconsumptie van lams-en
schapevlees indeGemeenschap namweer toemet circa 2%.
De ramingenvoordeNederlandse schapevleesproduktie in1988
komenneer opeendalingmet eenprocent ofvier (tabel 3.7).Dezedaling ging gepaard met eenverder toenemende schapenstapel en
duidelijkhogereopbrengstprijzen.
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Varkensvleesproduktie

in de EGen In Nederland verder omhoog

Dewereldvarkensvleesproduktie is in1988naar schattingmet
bijna 3%toegenomen (tabel 3.4).Alleen indemeeste Oosteuropese
landenging deproduktie ietsomlaag. IndeVerenigde Statenis
deproduktie sterkgestegen dooreengroteraantal slachtingen en
eengemiddeld hogergewicht. Indeherfst kwamdaarechtereen
eind aandeuitbreiding doorde stijgende voerkosten. Ookin
Japan zijnproduktie enconsumptie aanzienlijkgestegen.Deze
groei zalzich in 1989voortzetten. Vooral Denemarken profiteerde
vandeverbeterde toegang tot deJapansemarkt endegroeiende
markt voorverwerkt vlees indat land.
Deproduktie indeEG ismet 2%ietsverdergestegen (tabel
3.5). InWest-Duitsland deed zicheenkleineproduktiedaling
voor; inFrankrijk, België enSpanjewasereenvrij sterke stijging.Deconsumptie is,vooral alsgevolg vande lagere prijzen,
verder toegenomen,met name inSpanje enPortugal.Frankrijkexporteerde eengrotehoeveelheid varkensvlees uitde particuliere
opslag naarde Sovjet-Unie.Hierdoor endoordegestegen uitvoer
vanDenemarken naarJapan, isdeEG-export gegroeid.
Degemiddelde prijs indeEG ismet 3à4%gedaald alsgevolg vande toegenomen produktie.Vooral indeeerste helft van
1988wasdemarkt zwak.Daardoor trad de regeling voorparticuliere opslag van 15februari tot 4juni inwerking. Indezeperiodewerd 5%vandebeschikbare hoeveelheid invoorraad genomen.
Aanhet eind vanhetjaarkwamdezevoorraad weeropdemarkt,
waardoor de prijzen onderdrukbleven.De sterksteprijsdalingen
deden zichvoor inNederland, hetVerenigd Koninkrijk, Ierland en
Spanje.Voor 1989 tekent zicheenherstelvandeEG-markt af,omdat deproduktie vooral inWest-Duitsland enFrankrijkdaalt.
InNederland isdetotalevarkensvleesproduktie met 3à4!
toegenomen (tabel 3.7), afgezienvande inkrimping vandestapel.
De produktie uit slachtingen ismet 5à62gestegen,doordat er
veelmeer levendevarkenswerdengeïmporteerd enminderwerden
geëxporteerd (-16%).Desondanks haddendevarkensslachterijeneen
overcapaciteit van 20tot 30%.De strijd tussende slachterijen
omdevarkens zorgde ervoordatdeprijzenniet nogverderdaalden.Nugingen zedoorhetgrote aanbodmet ruim4%omlaag,terwijldeconsumptie vanvarkensvleesmeteenzelfde percentagetoenam. Debiggenprijzenzijnookmet 4%gedaald. Devarkensstapel
inNederland was inmei 1988met eenprocent ofdrie gekrompen
tenopzichte vaneenjaareerder.Datwasdeeerste inkrimping na
1982; sindsdienvond eenuitbreiding plaatsmet ruim40%.

Aandeel pluimveevlees

in totale

vleesproduktie

stijgt

Het aandeel vanhet pluimveevlees indetotalewereldvleesproduktie, inmiddels intonnengemeten ongeveer 22%, blijft
groeien.Met een stijging vanruim 2%wasdegroeivandewereldproduktie in 1988echterbeduidendminderdaneenjaareerder
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(7%, tabel 3.4).Ondermeer inCanada endeVerenigde Statenis
degroei aanmerkelijk vertraagd, terwijl inBrazilië eenstagnatie optrad, onder invloed vandeconcurrentie opdewereldmarkt.
InJapan isdeproduktie nog lichtgestegen,maarvormt degroeiende import vanuit deVerenigde Staten enThailand een bedreiging
voorde eigenproduktie.Ook indeontwikkelingslanden heeft de
produktie zichverder uitgebreid.
Depluimveevleesproduktie indeEG is in1988gestegenmet
circa 3,5% (tabel 3.5),waarbij desterktoegenomen produktievan
kalkoenevlees (circa 20%)opviel;vooral inhetVerenigd Koninkrijk en Ierland ging dezevoorhet tweede achtereenvolgende jaar
fors omhoog.Mededoordevergroting vanhetproduktenassortiment
zat deconsumptie vankuikenvlees inde lift.De stijgingwas
echterminder dan indevoorafgaande jaren.De lagevarkensvleesprijs speeldedaarbijwaarschijnlijk eenrol.
InNederland isdepluimveevleesproduktie met 3%gegroeid,
minder dan in 1987 (tabel 3.7).Evenals inde restvan deEG
steeg deproduktievankalkoenevlees sterk (15%),waarbijhet
surplus geheelwerd geëxporteerd. Deconsumptie van pluimveevlees
nammet ruim3%toe.

Eierproduktie

in Nederland omlaag

Dewereldproduktie van eieren ismet 2,5%gestegen (tabel
3.4). Vooral inAziëenZuid-Amerikavond eensterke groei
plaats, terwijl inNoord- enMidden-Amerika deproduktie iets
daalde. IndeVerenigde Statenwerd datmedeveroorzaakt doorberichten overmet Salmonella-bacteriën besmette eieren,waardoor
het verbruikdaar terugliep.Omdeproduktie endaarmee deeierprijsbeter tebeheersen zijner inenkele landen (Canada,Japan,
Zweden enFinland)produktiebeperkende maatregelen genomen.
Totmedio 1988wasersprakevaneenoverproduktie aaneieren indeEG.Devergroting vanhet leghennenbestand alsgevolg
vandegunstige producentenprijsende lagevoerprijs in1987
leidden tot eenproduktiestijgingmet 1,5% (tabel 3.5).Daartegenover stond eenstagnatie inhetverbruikeneendaling vande
export naarderde landen.Dit alleshad tot gevolg dat deproducentenprijs totmidden 1988daalde,waarna echterweer een stijging plaatsvond onder invloed vanhetgrote aantal leghennenslachtingen.Aandeze stijging kwam innovember eenabrupt einde
doordeSalmonella-affaire inhetVerenigd Koninkrijk. Overhet
hele jaarkwamendeeierprijzen indeEG (enook inNederland)
ruim 10%lageruit dan in1987.Deverwachting voor 1989 iseen
sterke produktiedaling (circa 4%),geziendekleine inlegvan
broedeieren.
De eierproduktie inNederland isin1988met eenhalfprocent gedaald (tabel 3.7).De cijfers overde inlegvan broedeieren bevinden zichophet laagsteniveau sindsvierjaar,zodat
dedaling zich in1989 zalvoortzetten.De binnenlandse eierconsumptie is in 1988met 1,6% toegenomen.
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3.2.4 Tuinbouwprodukten
In 1988 isdegroenteproduktie indeEG-12ongeveer gelijk
gebleven (tabel 3.8).Demeeste landenhaddeneengrotereproduktiemet alsuitschieterdeBondsrepubliek,waardeproduktiezich
hersteldevanhet slechtejaar 1987.Degrootste groenteproducent
binnendeEG-Italië -liet echtereendaling zien.Dat kwam
doorde forse afnamevandeproduktievan slaentomaten.Vanwege
hetgrote Italiaanse produktie-aandeel namdetotaletomaten-en
slaproduktie indeEG-12af.Voor 1988zijnmet name deBondsrepubliek (25%)enFrankrijk (22%)verantwoordelijk voordegestegen bloemkoolproduktie indeEG (7%)(tabel3.8).
Tabel 3.8 Handelsprodukt ie van groenten en fruit
Handelsproduktie a)
EG-12

Groenten
v.o.: tomaten
bloemkocil
sla
Paddestoelen
Fruit b)
v.o.: appelen c)
peren
c)
aardbei«:n
a)
b)
c)

41,45
11,05
2,10
1,94
0,61
21,69
8,71
2,61
0,64

in de EG-12 in 1988

Volumemutaties 1988t .o.v. 1987 inI

EG-12

0,5
- 2,0
7,0
- 2,0
1.0
7,0
20,5
0,5
-9,0

Vest- FrankDuitsl. rijk

Italië

5,0
5,0
22,0
1,5
- 2,5
- 6,0
- 5,0
-21,5
- 5,0

-5,0
-4,5
- 1,5
-15,0
6,5
2,0
4,0
9,5
- 0,5

22,5
3,0
25,0
2,0
2,5
72,5
123,5
66,0
2,5

Veren. Grieken- Spanje
Koninkr. land
-4,0
4,0
- 0,5
7,0
3,0
-15,5
-15,5
-50,0
- 4,0

4,0
0,0
- 0,5
-12,0

—
17,5
- 5,5
- 8,5
- 2,5

Raming Eurostat, inmiljoenen tonnen.
Exlusief citrus en olijven.
Tafelfruit.

Bron: Eurostat.

Paprika versterkt

positie

verder

Ondanks eenvrijwel gelijkblijvende oppervlakte ging deNederlandse handelsproduktie vangroenten onderglas in 1988weer
met8,52omhoog (tabel3.9).Doordegrotere aanvoerbleefde
prijsachter,waardoor deproduktiewaardemet 2,5%afnam. Bijalleproduktendeed zicheenprijsdaling voor,behalve bijdepaprika.Deze liet ondanks eengrote toenamevanhet aanbod (+14%)
gemiddeld eenzelfde prijszienalseenjaareerder.Ditwasoverigenseenresultaat vannogaluiteenlopende prijsbewegingen:zo
wasdeprijsvoor rodepaprika's beduidend hoger,voorgroenepaprika'svrijwel gelijk, envoordeoverigevariëteiten veel lager
dan in1987.Bijdetomaten, hetgrootste produkt binnendeglasgroenteteelt, stond tegenover eenverdere afnamevanhet aanbod
van ronde tomatenditjaar eentoenamevanhet aanbod vanvleestomaten.Deprijsvandevleestomatendaalde daardoor enbenadert
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1,0
6,0
6,0
- 4,0
- 4,0
- 7,5
-14,5
-12,0
-16,0

Tabel 3.9

Volume- en prijsontwikkeling

van verse groenten in Nederland
Mutaties in Xt.o.v.voora

Waarde a)
inmin.
guldens

Totaal b)
w.v.: glasgroenten
w.o.: tomaten
komkomme]rs
paprika
sla
champignons
wintergroenten o)
overige opengronds
groenten d)
a)
b)
c)
d)

V o 1ura

fgaande jaar
p rij

e

s

1987
(v)

1986

1987
(v)

1988
(r)

1986

1987
(v)

1988
(r)

3390
2150
980
450
265
270
310
402

10,1
8,5
3,9
11,5
14,3
2,1
4,5
14,9

- 3,3
- 1,6
- 5,0
- 4,9
13,3
1,3
2,7
-7,8

7.5
8,5
13,5
3,5
14,0
-5,0
2,5
3,0

-11,9
- 9.1
0,4
-15,0
9,8
-31,4
-10,7
-19,1

17,8
10,1
4,0
12,2
- 1,8
38,6
21,2
45,4

-11,0
-10,5
- 8,5
-9.0
0,5
-31,5
3,0
-26,0

530

16,7

-11,5

5,5

-19,0

38,9

-14,0

Waarde gemeten in producentenprijzen.
Exclusief zelfvoorzieningsteelt (circa 60miljoen gulden).
Deze gegevens hebben betrekking opgebroken jaren (1986-1986/87 enz.).
Inclusief witlof, exclusief aardbeien.

Bron: LEI/Produktschapvoor Groenten enFruit.

steedsmeerdievande rondetomaat.Naast devleestomaat komt
ookde cherrytomaat steedsmeer indebelangstelling.Hoewel er
meer komkommers werden geëxporteerd,wasdeprijsniet best,
vooral later inhet seizoen.Dat kwamookdoorde ietsmindere
kwaliteit. Deteelt vanglassla brokkelt steedsverder af,vooral
omdat het produkt eigenlijkniet goedmeerpast inhet teeltplan
vandeglastuinders,die steedsmeer overgaan opsubstraatteelt.
Een enander is indetweedehelft van 1988uitgemond ineen
sterkverminderde veilingaanvoer. Desondanks lagdeprijsover
het helejaar ruim30%benedenhet hogepeilvan1987.

Vollegrondsgroenteprijzen

fors omlaag, maar champignons duurder

Na hetvrij goede seizoen 1987/88ging het eenjaar later
weerminder goedmet deprijzenvanwintergroenten. Inheel
Europa, enook inNederland, wasdeoogst beduidend groter.Met
namevoordediverse soorten sluitkoolwasdeprijsvorming weer
teleurstellend (tabel 3.9).Eenpositieve uitzondering opdit
beeld wasknolselderij.Ookdeprijzenvande zomergroentenmoesten in 1988een flinkeveer latentenopzichte van 1987.Dit kwam
onder andere dooreengrotere eigenproduktie endoor eenkleinerevraag indeexportlanden, die,naarverluidt,werd veroorzaakt
doordegrotere opbrengst vandevolkstuinen.Een andere oorzaak
vandeongunstige prijsontwikkelingvoordeproducenten isde
toenemende Spaanse concurrentie voorbijvoorbeeld sla.Eenpositieveuitzondering wasdeasperge,waarvoor in 1988bijeen iets
kleinere produktie bijna 10%meer betaald werd.
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IndeEG isdeproduktievangekweekte paddestoelen in1988
toegenomen.Dediverse landen lietenechteruiteenlopende ontwikkelingen zien (tabel 3.8).Zodaaldedeproduktie inFrankrijk,
degrootste producent, terwijl deanderegroteproducenten een
toeneming realiseerden. Ondankshet feit"datde teeltoppervlakte
toenam, gaf deproduktie inNederland in1988slechts eenkleine
stijging tezien,bij een ietshogerprijsniveau dan in1987(tabel 3.9).Dehandelsproduktiekwamuit opcirca 116.000ton.De
industrie-champignons ondervonden inhet buitenland minderconcurrentie alsgevolg vanmisoogsten indebeideChina's.

Grote appeloogst

in West-Duitsland

verstoort

markt

In1988steeg deproduktievan fruit inEuropavrij sterk,
vrijwel geheel alsgevolg vandeveelgrotere appelproduktie.Met
name inWest-Duitsland namdeappelproduktie explosief toe (tabel
3.8). Vooral de "Streu-obst"steeg enormnahet beurtjaar1987,
waardoordemarkt inWest-Duitsland verstopt raakte.InItalië,
Europa'sgrootste hardfruit-producent,namdeoogstmet ruim4X
toe, terwijl deanderegrote fruitproducent,Frankrijk, eendalingvan 5X teziengaf.Opvallendwasdeterugloop vandeproduktie inSpanje en inhetVerenigd Koninkrijk: inSpanjewas
1988eenbeurtjaarterwijldekleineoogst inhetVerenigdKoninkrijk tewijten isaanzware stormen indeherfst van 1987,
waarbij vele hectares fruitvernietigd werden, enaandenachtvorst inhetvoorjaarvan1988.
Bij peren stonden tegenoverde forseproduktietoename inde
Bondsrepubliek sterkedalingen inandere landen,waardoorde
totaleEG-oogst ongeveergelijkbleef. InWest-Duitsland isde
professioneleperenteelt niet groot endegeoogste produktie is
dan ookbijnageheel afkomstig vande "Streu-obstbau".Ookin
Italiewasdeperenoogst in1988groterdanhetjaardaarvoor.
Deproduktievanaardbeien nam inalle landenvandeEGin
1988vrij sterkaf,behalve indeBondsrepubliek en inNederland.
Degrootste producent vanaardbeien binnendeEG isSpanje.Als
gevolg van eenareaalverkleining isdeproduktie hierechter
sterkteruggelopen tenopzichtevan 1987.Toch isdeexportvanuit Spanje naardeEG-lidstatenwel toegenomen.

Nederlandse fruitoogst

gelijk

InNederland isin 1988deoppervlakte pit-en steenvruchten
tenopzichte van 1987met bijna 1%toegenomen.De ontwikkeling
van eenjaar eerder,eentoename bij appeleneneendaling bij
peren, zette zichdoor. Inhet seizoen 1988/89wasvoordeappelen-enperenproduktie de situatie het spiegelbeeld van eenseizoen eerder.Bij deappelenwasdegrotere handelsproduktie inde
EGde oorzaakvan een forseprijsdaling, terwijl deprijsvande
perenverdubbelde bijeen 30%kleinereoogst (tabel 3.10).Opmerkelijkwasdat deprijsverschillen tussen oude ennieuwe appel90

rassenditjaarveelkleinerwarendantevoren.Zowasdegemiddelde prijsvanElstar,waarvandeproduktie sterk isuitgebreid,
indejaren 1984/85-1987/1988 ongeveerdriemaal zohoog alsdie
vanGolden Delicious en inhet afgelopen seizoennogmaartweemaal.Andersdan bijdeaardbeien onderglas,waarvan deteelt
steedsmeer afneemt doordegrote Zuideuropese concurrentie,warendeprijzenvandevollegrondsaardbeien goed.Het overige
fruit liet gemiddeld eenprijsstijging noterenvan 15Ïbijeen
ietskleinere oogst (-3%).

Tabel 3.10

Volume- en prijsontwikkeling

Totaal **)
w.o.:appelen
peren
aardbeien

van inheems fruit

in Nederland

Mutaties in ït.o.v.

Waarde *)
inmin.
guldens

V o 1um

voorafgaiandejaar

e

P r ij

s

1987

1986

1987
(v)

1988
(r)

1986

1987
(v)

1988
(r)

525
305
85
100

30,4
48,2
-3,1
31,4

-7,7
-23,5
35,5
6.5

0,0
17,0
-30,9
2,9

-15,4
-23,5
1,5
-11,2

11,6
51,0
-37,4
-12,3

1,3
-23,8
100,9
4,6

*) Waarde gemeten inproducentenprijzen.
**) Exclusief zelfvoorzieningsteelt (circa 45miljoen gulden).
Bron: LEI/Produktschapvoor Groenten enFruit.

Bloemister ijproduktie

omhoog

HetNederlandse areaal bloemkwekerijProduktenonderglasis
in 1988met 2,5*uitgebreid tot circa 4700hectare.Een relatief
groot deelvandeuitbreiding kwam tot stand buitendegrotecentra inhetwestenvanhet land.Vooraldeoppervlakte kamerplanten liet opnieuw eensterke toename zien (bijna 8%),terwijlde
toename vandeoppervlakte snijbloemen beperkt bleef tot bijna
2%.Bij desnijbloemen deed deuitbreiding zichvoor bijderozen, chrysanten envooral bijde "overige snijbloemen".Eendaling had plaats bijdeanjersendeorchideeën.Detoenemendebelangstelling voordeteelt vandroogbloemen iserdeoorzaakvan
datdeoppervlakte bloemkwekerijgewassen indeopengrondmet
ietsmeerdan 6%steeg.
Nieuwe ontwikkelingenalssubstraatteelt enassimilatiebelichting leiddentoteengrotere produktieperhectare eneen
verbetering vandekwaliteit vandebloemkwekerijprodukten;de
produktiegroeidaarvan bedroeg in1988meerdan 6%. Deproduktiewaarde vande snijbloemen namsterktoedooreenvolumegroei
van 4%eneengemiddelde prijsstijgingvan 2%(tabel 3.11).
Produktenmet eenmeerdanproportionele omzetgroeiwarenrozen,
tulpen, leliesenalstroemeria's.Eenomzetdaling wastevinden
bij gerbera's,anjersen irissen.
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Tabel 3.11

Volume- en prijsontwikkeling

van

Waarde
inroln.
guldens

sierteeltprodukten

Mutaties in

ït.o.v . voora fgaandej aar
p r ij

V 0 l u i e

1987

1986

1987

5.620
Totaal *)
2.710
w.v.: Snijbloemen *)
530
w.o.: rozen
chrysanten
495
185
anjers (tot. )
tulpen (gesn .) 200
160
freesia's
115
lelies
145
gerbera's
1.400
Potplanten *)
650
Boomkwekerij **)
860
Bloembollen **)

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

4,6
3,1
7,1
7,0
-0,6
8,4
-5,9
-0,9
-5,4
12,0
-0,7
2,4

1988
(r)
5,5
4,0
5,0
6,0
-13,5
16,5
5,5
2,0
-0,5
11,6
5,0 •
1,0

1986

1987
(v)

1988
(r)

-2,2
-4,7
-5,6
-9,9
-9,3
16,9
0,2
0,2
-4.2
-4,1
6,0
2,0

0,0
1.7
-2,6
3,3
4,9
-10,3
8,9
8,1
5,1
-3,2
4,5
-2,7

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

*) Op basis van binnenlandse veilingaanvoer.
**) Op basisvan produktiewaardegegevens.
Bron:LEI.

Hoewel degemiddelde prijsmet bijna 4%daalde,namdeproduktiewaardevanpotplanten (incl.deperkplanten)met 7%toe.De
ficuskangeldenalskarakteristiek voordegroeidiedeze sector
doormaakt: intweejaar tijd isdeaanvoermeerdanverdubbeld.
Doordeze sterkegroeidaaldendeprijzen in 1988met 12,5X.Ook
bijdekalanchoë,potchrysanten enanthuriumsdeden zichzeer
sterke omzetstijgingenvoor.

Overproduktie

speelt

boomkwekerij

parten

Dehoge rentabiliteit inde boomkwekerij heeft geleid tot
forseuitbreidingen vanhet areaal:in1988met 6%, waarmeede
totaleuitbreiding sinds 1984opruim 202kwam.Ongeveer 40%van
deze uitbreiding wastevindenopbedrijven dieniet zijngespecialiseerd opdeboomkwekerij.Blijkbaar hebbendusookagrariërs
uit andere takken,dieminder rendabel zijnofwaar eenproduktiebeperking geldt, deoverstap naardeboomkwekerij gewaagd.Met
deze forsegroei lijkt hetverzadigingspunt inde sectorin
zicht.Ookde zachtewintersvan 1987/88 en 1988/89,waardoor
vorstschade aandebeplanting uitbleef, hebbenhierhun steentje
aan bijgedragen.
Niet inalle sectoren ishet areaal in 1988toegenomen; zo
liepdeoppervlakte rozestruiken envruchtbomen terug. Sterk'uitgebreid werd deoppervlakte bos-enhaagplantsoen, laan-enparkbomenalsmede dievande zogenaamde "overige boomkwekerij".Vooralbijhet bos-enhaagplantsoen ende laan-enparkbomen gingde
uitbreiding vanhet areaal snellerdandegroeivandeafzetmoge92

s

lijkheden,dievoornamelijkworden gevonden bijdediverse overheden.Voorhetkalenderjaar 1988 iseenproduktietoenamegeraamd
met 52, bij ongeveer 3%lagere prijzen (tabel 3.11). Behalvede
sterkeproduktiegroei vormde ookde stagnatievandeexport een
probleem, vooral indetweedehelftvan 1988.West-Duitsland, de
grootste afnemer indeze sector,gaat steedsmeerovertothet
telenvan eigen boomkwekerijProdukten.Eennieuwe ontwikkeling in
deboomkwekerij isdecontainerteelt, diede laatstejarengoed
vandegrond isgekomen.Hierdoor kunnendeboomkwekers beter inspelenopdevraag vandeconsumenten.

Geen herstel

bloembollensector

in zicht

Het bloembollenareaal is in1988met ruimeenhalf procent
afgenomen, deeerstedaling sinds 1983.Eenuitzondering opde
teruggang vormdendehyacinten (meteenuitbreiding van 10%)en
de lelies (+15%). Omdat demeeste soortenhet,mededankzij de
zachtewinter, "tegoed"deden zijndeprijzenvrij sterkgedaald.Vooral hyacintenen irissenwarenveelgoedkoper.Naeen
hapering vandeexport inhet seizoen 1987/88 ishet exportvolume
inhet seizoen 1988/89 toegenomenmet ongeveer 2%.Deprijzen
blevenechter 7%achterbijdievanhet seizoen 1987/88.Deafzet
naar binnenlandse bollenbroeiers isvrij sterktoegenomen (+3%);
bovendienwordt overhet algemeenvoordebroeikwaliteit meerbetaald.Opkalenderjaarbasis (gedeeltelijk oudeengedeeltelijk
nieuwe oogst)namdegeproduceerde hoeveelheid in 1988met IX
toe, terwijl deprijsmet 2%daalde (tabel 3.11). Voor 1989zijn
deprijsverwachtingenniethooggespannen.Het areaal zal in1989
volgens het Produktschap voor Sierteeltgewassen verder toenemen,
waardoor demarkt nog sterkeronderdrukkomt testaan.

3.3 Consumptie van voedingsmiddelen
Vanaf 1986 iserweer enige groeivandeparticuliere consumptieve bestedingen aanvoedings-engenotmiddelen inNederland, nade stagnatie indeeerstehelft vandejaren tachtig.
Hetvolume steeg in 1986, 1987en 1988met respectievelijk 1,9%,
2,2% encirca 1,5%.DeprognosevanhetCPB (1989b)voor 1989
komt uit opeentoename tussen 1,5 en 2%,terwijlhet Economisch
Instituut voorhetMidden-enkleinbedrijf voordeperiodetot
2000eentoenamemet 1à1,5%perjaarverwacht (EIM, 1988).

Verschuivingen

in het

voedingspakket

Dezevolume-ontwikkeling heeftmede betrekking opde inde
voedingsmiddelen "ingebouwde diensten"engeeft dusgeenbeeld
vanhetverloopvandeconsumptie infysieke eenheden.Eendergelijkbeeld kanwelgegevenworden aandehandvande bruto-verbruiksgegevens vanhetLEI.
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Tabel 3.12

Per hoofd van de bevolking per dag beschikbaar gekomen
voedingsenergie en
voedingsstoffen

Voedingsstof

1965

Voedingsenergie
Eiwit
w.v. plantaardig
dierlijk
Vet
Koolhydraten

kJ
kcal
g
g
g
g
g

12518
2992
82
31
51
130
358

1970

1975

1980

1985

1987

12562 12802 13168 13195 13515
3002
3060
3147
3154
3230
87
95
83
89
93
29
30
30
31
32
53
57
60
62
63
133
137
139
129
128
364
356
356
356
369

Bron:LEI.

Tabel 3.13

Per hoofd van de bevolking beschikbaar gekomen voedingsmiddelen
produktgroep (in kilogrammen)

Produktgroep
Graanprodukten
Aardappelen
Suikers
Groenten *)
Fruit *)
Melk enmelkdranken
Boter
Kaas
Rund- en kalfsvlees **)
Varkensvlees **)
Pluimveevlees

naar

1965

1970

1975

1980

1985

1987

70,4
88,0
46,6
71,8
71,1
154,4
4,4
8,0
13,5
19,8
4,4

64,4
86,5
48,8
86,4
82,2
143,1
2,9
8,3
15,2
20,9
6,0

62,2
80,0
50,7
89,6
78,5
139,4
2,6
10,3
16,2
25,8
7,0

60,2
83,0
54,5
94,1
83,2
132,1
3,6
12,2
15,7
28,8
8,9

59,0
83,0
51,0
103,4
82,0
134,6
4,0
12,7
13,5
31,8
12,6

63,3
85,0
51,8
103,1
89,7
130,0
4,0
13,7
14,1
31,4
14,7

*) Inclusief eigen teelt enverwerkt produkt opbasis vers produkt.
**) Exclusief been en afsnijvet.
Bron:LEI.

Indeachter liggendedecennia hebben ertalvanwijzigingen
plaatsgevonden indevoedselkeuzevande consumenten. Deviahet
voedselpakket beschikbaar gekomen hoeveelheid voedingsenergie is
sinds 1985,na eenaantaljarenvan stagnatie,weer ietsgestegen
enwelmet 2,5%tot ruim 13500kilojoule perhoofd perdag in
1987 (tabel 3.12). Ditkomtvoor eendeeldoor eentoenamevande
consumptie vanvet,dat in1987bijna 40%vande voedingsenergie
leverde.Deze toenamewasde resultante van een stijging vanhet
verbruikvannoten, bak-enbraadboter entafelolie enerzijds,en
eendaling vanhetverbruikvanmargarine anderzijds.Het aandeel
van eiwit indeenergievoorziening lag in1987op 12%.Zowelhet
verbruikvanplantaardig alsdatvandierlijkeiwit isdeafgelopenjarengestegen.Bijdierlijkeiwit kwamdegroeivoorrekening vankaas enpluimveevlees (tabel 3.13).
Hetverbruikvan koolhydraten isnaeenterugval inhetbeginvandejarentachtig, sinds 1985weeraanhet stijgen.Dit
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heeft geleid tot eenaandeel van46Z indevoorziening vanvoedingsenergie in 1987.Deteruggang indeeerste helftvandejarentachtig kwamvooral doordeafnamevanhet suikerverbruiken
inveelminderematevandatvantarwebloem en-meel.Destijging
vanhet koolhydratenverbruik vande laatste paarjarenkomtvooraldoorde toenamevandeconsumptie vantarwebloem en-meel,
rijst en suikers.De bijdrage van alcohol indevoorziening van
voedingsenergie loopt nog steeds (sinds 1975)terug, alsgevolg
vande sterke afnamevanhetverbruikvangedistilleerde dranken.

Aardappelverbruik

neemt weer toe

Devrijwel voortdurende daling vanhetverbruikvanaardappelen issinds 1985omgeslagen ineenstijging, omdat detoename
vanhetverbruikvan aardappelprodukten groter isgewordendande
afnamevandeconsumptie vanverse aardappelen.Het aandeel van
aardappelprodukten inhet totale aardappelverbruik isgestegen
tot 30Z.Het verbruikvangroenten,dat tussen 1975en 1985nog
met circa 15Ztoenam, isde laatstejarennauwelijks gewijzigd.
Het effect vande stijging vanhetverbruikvanverse groenten is
teniet gedaandoor eendaling vandeconsumptie vanhetverwerkte
produkt.De fruitconsumptie issinds 1985sterkgestegen tot bijna 90kgperhoofd perjaar in1987.Deze toename kwamvooral
voor rekening vanhetcitrusfruit.
Het verbruikvanmelkenmelkprodukten blijft nog steedsteruglopen alsgevolg vandedaling vandeconsumptie vanvolle
melk.De stijging vanhetverbruikvanhalfvollemelk isteklein
omdeze daling tecompenseren. Het boterverbruik heeft zich,na
eenstijging inhetmiddenvandejaren tachtig, tussen 1985en
1987weergestabiliseerd. Deopheffing vanhetmengverbod inde
sector oliën envetten inde loopvan 1989kan leiden totverschuivingen inhetverbruikvan boterenmargarine naarmelanges.
Dekaasconsumptie blijft stijgenenbevindt zichnuopbijna
14kgperhoofd perjaar (tabel 3.13). Het rund- enkalfsvleesverbruik isnaeen langeperiodevandaling in 1987weergestegen.Ookvoordekomendejarenwordt daarvoor een-zijhet lichte-stijging verwacht (EIM, 1988). Degrote groeier indecategorievlees blijft het relatief goedkope pluimveevlees,waarvanhet
verbruik in 1987opbijna 15kgperhoofd perjaar isgekomen.

Trend naar

"light"

Inhet eetgedrag vandeconsument is,mede alsgevolg van
uitbreidingen inhetvoedingsmiddelenaanbod, sprakevan eenaantalverschuivingen.Tegenwoordig zijnhetvooral "light"-Produktendie inspelen opdewensenvandevoor gezondheidsaspecten
gevoelige consument.De "light"-trend isechtereigenlijkniet
helemaal nieuw, omdat indejaren zeventig alopgrote schaal
halfvolle enmagere Produkten beschikbaar kwamen.Welnieuwzijn
de ontwikkelingen bijdesuiker-enalcoholreductie. Doorgaans
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impliceert "light"een lagerehoeveelheid voedingsenergie inhet
produkt.Ditwordt veroorzaakt door lageregehaltes aanvet,suikeren/ofalcohol.
Het belangvanhet kwaliteitsaspect "produktiewijze"neemt
toe. Hierbij ging het totvoorkortvooral omalternatieve voortbrengingswijzen, zoals "biologisch-dynamisch" en "ecologisch",
waarbij eenbepaalde ideologie een rol speelt.De laatstejaren
vraagt de consument naarprodukten uitminder "dieronvriendelijke" veehouderijbedrijven. Deontwikkeling vande afzet van scharreleieren enmeer recentelijkvan scharrelvlees getuigt hiervan.
Ookwordt eengroeiend aantalconsumenten kritischer tenopzichte
vancontaminanten,additieven endergelijke.Doormeer aandacht
indemediavoorhet gebruikvandeze stoffenbijdevoortbrengingvan landbouwprodukten ende industriële verwerking, endoor
dehogere opleiding vandeconsument isereentendens naarmeer
"natuurlijk"voedsel.Tenslotte hebbenertalvanontwikkelingen
plaatsgevonden indemanierendevormwaarin hetvoedselwordt
aangeboden. Dematevan bewerking issterktoegenomen,waardoor
echterhet inzicht vandeconsument indesamenstelling ende
herkomst van hetvoedsel isteruggelopen.

3.4 Concentratie indevoedings-en genotmiddelenindustrie
Uit eenonderzoeknaar fusiesenovernames inNederland gedurende deperiode 1971-1987 blijkt het aantal de laatstejaren
sterktoe tenemen (Vogelzang enDotsch, 1988). In1988 iszelfs
eenexplosieve stijging opgetreden.Daarbij valt opdat ookhet
aantal overnamesdoorbuitenlandse bedrijven aanzienlijk istoegenomen.
Indevoedings-engenotmiddelenindustrie ishet aantalfusies enovernames overdeperiode 1971-1987voortdurend vrij
groot geweest. In 1988enhet eerste kwartaalvan 1989heeft zich
echterook indeze sector eenopvallende stijging voorgedaan.Het
aantal fusiesenovernames bedroeg over 1988enhet eerstekwartaalvan 1989opjaarbasis intotaal 48,tegenover eengemiddelde
van 20indevoorgaandejaren. Inongeveer eenderde deelvande
gevallenwarendaarbij alleenNederlandse bedrijven betrokken.
Voor ongeveer dehelft betrofhet echter fusies enovernamesvan
buitenlandse ondernemingen doorNederlandse (48Z).Het aantal
overnamesvanNederlandse doorbuitenlandse (vooral Britse)bedrijven omvat eenbetrekkelijk kleindeelvanhet totaal (circa
20%).

Voedingsmiddelenindustrie

reageert

op concentratie

detailhandel

Detoenamevanhet aantal fusiesenovernamesheeftverschillende oorzaken.Voordevoedings-engenotmiddelensector is
degroeiende concentratie vande levensmiddelendetailhandel één
vandebelangrijkste redenen.Degedeeltelijke overnamevan
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SchuitemadoorAlbert Heijn isdaarvanhet belangrijkste recente
voorbeeld.Eengroot deelvande afzetvanvoedingsmiddelen verloopt via eenbeperkt endalend aantalgrootwinkelbedrijven. Bovendienwerken deze,ook internationaal, intoenemendemate samen
bijde inkoopvan levensmiddelen. Bedrijven indevoedings-en
genotmiddelensector zijngenoodzaakt opdezeontwikkelingen inte
spelendoor zichookmeeropbuitenlandse markten terichten.In
devoedings-engenotmiddelensector isindeperiode 1950-1988
het aantal ondernemingen sterker afgenomendan indedetailhandel, namelijkmet respectievelijk 66Xen56% (DeVlieger, 1989).
Ontwikkelingen indeconsumptieve sfeerhebben bijgedragen
aandeze concentratieverschijnselen. Deomvang vande consumptie
neemt nauwelijksmeer toe,zodat eenuitbreiding vandeproduktie
weinig perspectief meerbiedt.Ertredenechterwel veranderingen
inde samenstelling vandeconsumptie op.Zostijgt devraag naar
gemaksgoederen, diehet deconsument mogelijkmakenmindertijd
tebesteden aandemaaltijdbereiding. De landbouwprodukten ondergaandan ookmeer bewerkingen,waardoordeeindprodukteneenhogere toegevoegdewaarde krijgen.Dedaarvoor noodzakelijke technische innovaties zijnvoorgrotere ondernemingenmakkelijkerte
realiseren.Verder blijken - ingrote lijnen -de consumptietrends indeverschillende landen steeds sterkernaarelkaartoe
tegroeien.Hetwordt daardoor intoenemendematemogelijkdeafzet opmeerdere landen tegelijk terichten.

"1992" stimuleert

concentratieproces

Alsverklaring voordeversnelling indetoenamevanhet
aantal fusies in 1988wordt veelaldedeéénwording vandeEGin
1992genoemd. VoorBritse ondernemingen blijkt "1992" inieder
geval eenbelangrijke reden tezijnvoordeovername vanNederlandse bedrijven,maarookde fusie-enovername-activiteiten van
Nederlandse bedrijvenwordendeelsgevoed doordegedachte,dat
bijdeeenwording vandeEG-markt vergroting vanhet bedrijf
noodzakelijk isomteoverleven1).
Internationaal gezienblijktdeconcurrentiepositie vande
Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie inhet algemeen
vrij goed tezijn (MLV, 1986). De aanwezigheid inNederland van
goed ontwikkelde distributiekanalen isdaarbij eensterkpunt.
Verder beschikt Nederland overeenefficiënte aanvoervan binnenenbuitenlandse grondstoffen.
Tussen debedrijfstakkenbestaanerechterwel aanzienlijke
verschillen inconcurrentiepositie. Dezuivelindustrie bijvoorbeeld issterkgeconcentreerd enneemt opde buitenlandse markten
eensterkepositie in.Datzelfde geldtvoorde suikerindustrie,
diedoordiversificatieprobeertminderafhankelijk tewordenvan
deproduktievan suiker.Tenaanzienvandeverwerking vanzet-

1)

Zie bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad, 24januari 1989.
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meel speeltNederland eenbelangrijke rolopdewereldmarkt enis
eveneens sprakevan een sterke concentratie.Deverwerking van
aardappelzetmeel iszelfs inhandenvanéénonderneming,maar
deze sectorkent eenonzekere toekomst vanwege de afhankelijkheid
vanhetEG-beleid.Dit geldt omdezelfde redenénvanwege demilieuwetgeving ookmin ofmeervoordemengvoederindustrie.
Minder geconcentreerd isdevlees-envleeswarenindustrie,
die bovendien eenniet altesterke concurrentiepositie heeft.
Daarbij komt dat erbinnendeEG eenovercapaciteit indeslachterijen bestaat.Deze bedrijfstak zal zichdaarom indegeïntegreerdeEuropesemarkt vrij sterkmoeten aanpassen.Hetzelfde
geldt tot op zekerehoogtevoordegroenten-enfruitverwerkende
industrie (AMRO-Bank, 1988aenb).

Positie

coöperaties

verandert

Inhoeverre hebbendezeontwikkelingengevolgenvoorde
boeren entuinders?Het aandeel indetotale toegevoegde waarde
vanhet eindprodukt neemt voortdurend af.Bovendien isbij zowel
deverwerkende industrie alsdedetailhandel sprakevan eenaanzienlijk toegenomen ennogverdertoenemende machtsconcentratie.
Inhetverledenvormde de coöperatie het antwoord opdezeproblemen. InNederland is inveel bedrijfstakken indevoedings-en
genotmiddelensector het aandeelvandecoöperaties indetotale
produktie vrij groot.Omhunpositie tebehouden streven ookde
coöperaties naargroei en internationalisatie doormiddelvanfusiesenovernames.Vanwege het geringe eigenvermogen zaldaarbij
intoenemendematevreemd kapitaalmoetenworden aangetrokkenof
worden samengewerkt met particuliere bedrijven.Hetverschil tussendecoöperatie enhetparticulier bedrijf dreigt daardoorte
vervagen enmede doordetoenemende afstand (zowel bestuurlijk
alsfysiek)wordt depositievandeboerdanmeerenmeerdievan
eengewone aandeelhouder (zie Strijker, 1989). Daarmee rijstdus
devraag ofdecoöperatie ook indetoekomst instaat zal zijnom
demarktpositievandeagrariërs involdoendemate teversterken.

3.5 In-enuitvoer
3.5.1 DeNederlandse in-enuitvoervanagrarische produkten 1)
Nadrie opeenvolgende jarenvanprijsdalingen steeg in1988
de invoerprijsvanhet totalepakket agrarische produktenmet
5,3% (tabel 3.14). Optweeuitzonderingen na (granenenuitheemse
produkten)wasbij elkeproduktgroep de invoerprijs hoger.Degemiddelde prijsstijging vande invoeruitdeEGwas aanzienlijk
lagerdandievande invoeruitderde landen.Oorzaken daarvan

1)
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Zie ookKelholt, 1989.

Tabel 3.14

Invoer van agrarische Produkten en voedingsmiddelen

Produkt(groep)

Waarde in
min.gld.
wereld

Totaal
Akkerbouwprodukten
w.o.: granen
veevoeder(-grondstoffen)
akkerbouwbereidingen
Tuinbouwprodukten
Veehouderijprodukten
w.o.:vee envlees
pluimvee(-vlees)
eieren
melk en zuivel
w.o.:magere-melkpoeder
boter
kaas
Overige agrarische Produkten
w.o.:margarine,oliën envetten
uitheemse Produkten

34.666
9.827
2.800
4.066
2.225
2.925
7.374
1.641
210
35
5.488
1.837
1.411
393
4.540
3.949
5.694

in 1988

Mutaties in%t.o.v. 1987

w.v.
uit
EG
20.986
6.456
2.748
1.051
2.128
1.704
6.966
1.357
190
30
5.389
1.836
1.410
352
5.861
1.180
1.924

wereld

EG

volume prijs

volume prijs

5,6

8,6

5,3

7,6
41,6
-2,9
3,6
9,8
8,2
6,9
34,7
34,9
7,8
-10,5
25,6
17,7
2,4
-3,0
1,*

3,4
-6,4
10,9
2,9
1,4
13,0
0,3
-3,0
-4,9
18,1
35,0
12,7
0,7
4,0
17,4
-2,3

4,0
14,6
44,2
-8,1
2,3
9,6
7,7
5,7
45,3
45,6
'.3
-10,6
25,5
14,9
3,2
-4,5
-1,0

-0,3
-7,2
16,8
4,3
1.2
14,0
2,5
-9,1
-2,3
18,1
35,0
12,7
1,1
-1,1
-4,5
-1,3

Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel;LEI-bewerkingen.

zijndedaling vandeprijsvan ingevoerd graan,waarvanhet
overgrote deel tegenwoordig uit deEGkomt ende stijging vande
wereldmarktprijzenvoorveevoedergrondstoffenalsmedevooroliën
envetten, dievan buitendeEGworden geïmporteerd. Dathet invoervolume uit deEG sterker istoegenomen dandatuit dederde
landen,wordt vooral veroorzaakt doorde forse toenamevandeinvoervangranenuit deEG (zieverderop:de "Vlissingen-route").

Minder veevoedergrondstoffen

ingevoerd

Oliezaden enveevoedergrondstoffenhebben een flinkaandeel
indeNederlandse agrarische invoerwaarde.Evenals invoorgaande
jarendaalde het importvolume,watvoor eendeelverband houdt
met dequotering vandemelkproduktie.Doordedroogte indeVS
werden sojabonen ensojaschroot gemiddeld tenopzichtevan 1987
ruim36%duurder.Het importvolume bleef gelijk,maardoorhet
verminderde aanbod indeVSnamde import uitBrazilië enArgentinië sterktoe.
Het invoervolumevandealsgrondstof gebruikte magere-melkpoederdaalde,maardooreen35%hogere prijsgroeide de invoerwaarde tochnog flink.Ookde invoervan rauwemelk,die in
1984-1987wasgestegen,gaf in 1988weereendaling te zien.De
import van boternamtoe involume enprijs,wat resulteerde in
een40%hogere invoerwaarde.Detoenamevanhetvolume kwamvrij99

welgeheel voor rekening van 110.000ton Ierse interventieboter
dievervolgensweer (metEG-subsidie)werd geëxporteerd naarde
Sovjet-Unie.Bijde invoervangranen daalde deprijsensteeg
hetvolume opalle onderdelen.Devolumegroei bijtarwe engerst
was spectaculair:respectievelijk 70Sen50%.Voor eendeel is
dit tewijten aaneenverschuiving vandeduurdergeworden substituten naargranen.Voorhet overgrote deel betreft het echter
graanuitFrankrijk enBelgië.

Agrarische

uitvoerwaarde

weer gestegen

Degroeivanhetvolumevandeuitvoer (5,7%)van agrarische
Produkten envoedingsmiddelen waspraktischgelijkaandievan
het volumevande invoer.Degemiddelde exportprijs steeg echter
met slechts 0,5%,waardoor dewaardemet 6,2%toenam tot een bedrag van 51,3miljard gulden (tabel 3.15).Na tweejaarvanwaardedalingen kwamdeuitvoerwaarde weerpraktisch ophet niveauvan
het topjaar 1985,toenvoor 51,5miljard gulden inhet buitenland
werd afgezet.Uit detabel blijkt dat erweinig verschil isin
zoweldevolume-alsdeprijsontwikkeling vandeexport naarandereEG-lidstatenennaarderde landen.
Deontwikkeling indeakkerbouwsector werd gedomineerd door
eennaarwaarde relatief klein onderdeel:degranen. In 1987werd
nauwelijks graanuitgevoerd naarderde landen. In 1988ginghet
echterommeerdaneenmiljoen ton (525.000ton tarwe naar ZuidKorea en590.000 tongerst naarSaoedi-Arabië enLibië). Deexport naardeEG-lidstaten daarentegenveranderde nauwelijks.De
prijsvantarwe engerst opdewereldmarkt isminderdandehelft
vandie,welke gemaakt wordt bij export naarEG-landen.Degemiddeldeuitvoerprijsdaaldedaardoormet 47X, terwijl het volume
bijna 300%toenam (zieverderop:de "Vlissingen-route").
Bij aardappelen daalde hetvolume zowel bijpootgoed alsbij
consumptie-aardappelen. Deprijsontwikkelingverliep echterverschillend; bijpootgoed een lichteverbetering enbij consumptieaardappelen eendaling van 10%.Deze lagere exportprijs kwamgeheelvoor rekening van oogst-1987;voorde aardappelen van oogst1988werd eenaanzienlijk betere prijsgemaakt.
Deexportwaarde vanveevoedergrondstoffengroeidemet13%.
Hetvolume nam flinktoe ennet alsbijde invoer steeg deprijs
van alleonderdelen. Indegroepakkerbouwbereidingen kondegemiddelde prijs stijgendooronderandere een 13%hogere suikerprijs;devolumegroei deed zichvooralvoor bijde export van
aardappelprodukten. Dit laatstewijst opeenverschuiving inde
exportvan consumptie-aardappelen naar aardappelprodukten.

Export tuinbouwprodukten groeide

sterk

Dewaardevandeuitvoervantuinbouwprodukten nam toemet
bijna 7%,alsgevolg vaneensterkevolumegroei (8%)eneenkleineprijsdaling. Debelangrijkste groentevoorde export (tomaten,
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Tabel 3.15

Uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen

Produkt(groep)

Waarde in
min.g ld.
wereld

Totaal
Akkerbouwprodukten
w.o.: granen
aardappelen
veevoeder(-grondstoffen)
akkerbouwbereidingen
Tuinbouwprodukten
w.v.: verse groenten
inheems fruit
sierteelt *)
tuinbouwbereidingen
Veehouderijprodukten
w.v.: levende runderen envarkens
rund- en kalfsvlees
varkensvlees
pluimvee(-vlees)
eieren
ov.vee envlees,bereiding!
melk en zuivel
w.o.:volle-melkpoeder
condens
boter
kaas
Overige agrarische produkten
w.o.:margarine,oliën envetten
uitheemse produkten
w.o.: uitheems fruit
koffie,thee en cacao
produkten
tabak(-produkten)
ruwe plant, endierl. prod.
diversen
*)

w.v.
uit
EG

in 1988

Mutaties in X1

t.o.v. 1987

EG

wereld
volume

prijs

volume

prijs

51.333

39.896

5,7

0,5

5,4

0,4

8.526
442
647
2.594
4.468
11.438
3.271
697
6.291
1.179
17.738
1.115
2.525
3.616
1.154
944
en 883
7.500
1.003
813
1.537
2.984
13.631
1.863
5.759
867

5.705
145
413
2.220
2.620
9.581
2.880
656
4.943
1.101
14.110
1.102
2.358
3.582
1.024
824
690
4.531
86
402
962
2.643
10.501
1.316
4.733
751

14,0
298,4
-9,4
7,1
9,7
8,2
4,6
22,2
10,5
-0,1
2,7
-1,9
-3,5
10,0
2,8
-1,0
-1,9
4,7
13,1
-12,0
13,1
4,4
2,7
4,4
1,4
5,3

-0,8
-46,7
-4,2
5,5
4,7
-1,3
-0,9
1,4
-2,9
4,5
2,2
-10,6
8,2
-3,5
-0,2
-13,0
-0,5
7,2
10,8
0,5
15,5
5,4
0,7
5,2
-1,4
15,2

7,3
-21,3
-9,3
6,6
11,8
8,7
5,3
25,1
11,0
-0,4
4,1
0,1
3,9
9,3
4,7
-3,6
0,1
6,2
17,8
-5,2
23,6
1,6
3,3
7,5
0,2
6,1

1,1
-1,2
-10,6
9,9
0,7
-1,1
-0,6
0,5
-2,8
4,6
0,8
-11,4
4,6
-3,1
0,0
-12,7
0,3
6,5
15,7
2,6
9,1
7,4
1,1
8,2
-0,5
13,2

2.301
2.355
1.198
2.965

1.597
2.194
914
2.110

9,4
-7,5
0,6
9,0

-11,0
3,6
11,2
-1,4

7,7
-7,6
0,9
11,0

-10,3
3,6
9,6
-0,8

Inclusief tuinbouwzaden.

Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel-,LEI-bewerkingen.

1260miljoen gulden)bleef inprijspreciesgelijkengroeide 3%
inhoeveelheid. Opvallend hierbijwasdat inabsolute zinde
grootste volumestijging optrad indeuitvoernaar Italië;van
2079naar9928ton.Het gaat hiervooral omvleestomaten. Deexportwaarde naar Italië,degrootste tomatenproducent indeEG,is
hiermee grotergeworden dandienaarBelgië/Luxemburg.
Paprika isde laatstejaren eensteedsbelangrijker produkt
geworden inhet exportpakket vanverse groenten.Bedroeg deuitvoerwaarde in1985nogmaar 217miljoen gulden, in1988washet
307miljoen gulden,waarmee het albelangrijker isgewordendan
kropsla enuien.
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Bijde sierteelt groeide degeëxporteerde hoeveelheid op
alleonderdelen.Vooral deexportvansnijbloemennam sterktoe
(10,2%), terwijl dievan bollen slechtsmet 1,5%groeide.Degemiddelde prijsontwikkelingwasnegatief (-3%) doorde lagere
prijzenvoormet namekamerplanten entuinbouwzaden. Snijbloemen
enkamerplanten vertegenwoordigen samenmeerdantweederdevan
deuitvoerwaarde van sierteeltprodukten.

Uitvoer van rund- en kalfsvlees

teruggelopen

Voordeveehouderijprodukten intotaliteit stegen zoweluitvoervolume alsuitvoerprijs (respectievelijk 2,7%en 2,2%),wat
resulteerde ineen5%hogereuitvoerwaarde.Het exportvolume van
rund-enkalfsvlees daalde,vooraldoordeaanzienlijk kleinere
export vankalfsvlees naarmet namedeBondsrepubliekenItalië.
Deze teruggang werd slechtsgedeeltelijk gecompenseerd dooreen
gestegen export naarFrankrijk.Detotaleuitgevoerde hoeveelheid
kalfsvlees daaldemet 16,5%,terwijl deprijs 2,5%verbeterde.
Indevarkensvleessector isdeafzetvanhele enhalvevarkens involume nauwelijks gestegen.Bij het totdelenverwerkte
varkensvlees groeide dehoeveelheid met 15%.Beidegroepen hadden
temakenmet eenprijsdaling van3,5%.Deexport van levendevarkens liep sterkterug (-11,5%).Deexport vaneierennamhetafgelopenjaar licht afendooreen sterkedaling vande prijsis
deexportwaarde forsgedaald.

Handelssaldo

zuivelprodukten

sterk

gedaald

Nude zuivelvoorraden zijnopgeruimd, kondendeexportprijzenweeraantrekken.Metuitzondering vancondens ontwikkelden
alle produkten zichgunstig quaprijsenquavolume. Intotaal
steeg dewaarde vande zuivelexport met ruim 12%tot 7,5miljard
gulden.Dezuivelimport bedroeg bijna 5,5miljard gulden, zodat
het saldouitkwam opongeveer 2miljard gulden (vergelijktabel
3.14 en3.15). Sinds 1985 isdit saldomeerdangehalveerd door
de sterktoegenomen import.
Condenswordt vooreenbelangrijkdeel afgezet inOPEC-en
ontwikkelingslanden. Dewaardevermindering vandedollar ende
schuldenlast vande laatstgenoemde groep landen beperken deexportmogelijkhedenvan condens sterk.Dewaardedaling in 1988is
dan ookslechtsdevoortzetting vaneenontwikkeling die in1986
al inzette.Hetuitvoervolumevancondens in1988 (360.000 ton)
was slechts 73%vande in 1985geëxporteerde hoeveelheid.
Voorhet achtste achtereenvolgende jaarnamdeuitgevoerde
hoeveelheid kaas toe.In 1981werd degrensvan 300.000 tongepasseerd en inhet afgelopenjaarbedroeg dekaasexport precies
400.000 ton,hetgeen eengemiddeldejaarlijksevolumegroei van
3,8%betekent. Deprijsging niet elkjaaromhoog,maargemiddeld
bedroeg de stijging toch 2,4%perjaar.Hetgrootste deel (ruim
45%)vandegeëxporteerde kaasgaat naarWest-Duitsland.
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VS belangrijkste

bestemmingsland buiten deEG

DeVShebben aljarenhetgrootste aandeel (In 19883%)in
deNederlandse agrarische uitvoernaar "derde landen".Deexport
naardeVS is inhet beginvandejarentachtig sterkgestegen,
omdaarnaweer intezakken (figuur3.2).Deuitvoerwaardeverliep -met een zekerna-ij1-effect-parallel aande ontwikkeling
vandedollarkoers.Degroeiendedaaropvolgende dalinghad
vooral betrekking opbloembollen, snijbloemen enpaprika's (in
alle kleuren behalve rood engroen).Nederlands belangrijkste
agrarische exportprodukt naardeVS,bier, isminder gevoelig
voor fluctuaties indedollarkoers.Datkomtwaarschijnlijkdoordathet eengevestigd merkbetreft met eenzeker "snob-appeal"in
deVS.Snijbloemen daarentegen zijnmerkloosenmaarweinig
Amerikanen kunnen onderscheid makentussende herkomstlanden
Colombia enNederland; voorCalifornischeenNederlandsepaprika'sgeldt uiteraard hetzelfde.Deconclusie hieruit isdateen
verremarkt alsdeVSweliswaar aantrekkelijk kan zijn,maardat
dedichter bijhuis liggendemarktenmeer zekerheid biedenen
veruit het belangrijkst blijvenvoordeexport.
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WaardevandeNederlandse agrarische uitvoernaardeVerenigde Staten (1980=100)

Figuur 3.2

De Nederlandse agrarische uitvoer naar de Verenigde
Staten en de dollarkoers
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Tabel 3.16

Invoer, uitvoer

en handelssaldo

in 1986, 1987 en 1988 *)

Uitvoer
wereld

Invoer
EG

wereld

Saldo
EG

wereld

EG

Agrarische goederen
1986 waarde
1987 waarde

48,7
48,3

38,0
37,7

31,2
31,1

17,3
18,6

17,6
17,2

20,7
19,1

1988 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

51,3
5,7
0,5

39,9
5,4
0,4

34,7
5,6
5,3

21,0
8,6
4,0

16,7

18,9

1986 waarde
1987 waarde

197,4
187,6

147,7
140,2

184,8
184,5

117,9
118,1

12,6
3,1

29,8
22,1

1988 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

203,7
8
0

151,9
n.b.
n.b.

196,3
6
0

126,3
n.b.
n.b.

7,4

25,7

Alle goederen

*)

Waarde inmiljarden guldens,mutaties inprocenten t.o.v.voorgaand jaar.

Bron: CBS, Statistiek van de buitenlandse handel;LEI-bewerkingen.

Agrarisch handelssaldo

iets omlaag

Devolumestijging vande invoervanagrarische Produktenwas
praktischgelijkaandievandeuitvoer (tabel 3.16). Doordat de
prijzenvande import (zoweluitdeEGalsuit derde landen)
flinkopliepen, terwijldegemiddeldeuitvoerprijsmet slechts
0,5% steeg, trad ereenaanzienlijke ruilvoetverslechtering op.
Hierdoor bedroeg dewaardegroeivandeuitvoer slechts 6,2%,tegenoverdievande invoermet 11,32.Het agrarisch handelssaldo
liepdanookvoorhet tweede achtereenvolgende jaarterug,deze
keermet 0,5miljard gulden.Het saldodient echtervoorzichtig
tewordengeïnterpreteerd1).

De

"Vlissingen-route"

De "verslechtering"vanhet agrarischhandelssaldomet 520
miljoengulden isvoormeerdan 70%toeteschrijven aanhet
systeemvan registratie bijslechtstweeprodukten:tarween
gerst.Het gaat hieromFransgraandat inAntwerpenwordt overgeslagen inzeeschepen envervolgens als "EG-goederen"wordt uitgeklaard voorNederland. InVlissingen legt het schip evenaanen
hetgraanwordt geregistreerd als invoeruit België ofFrankrijk

1)
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ZieLandbouw-Economisch Bericht 1988,blz. 106en107.

(tarwe bijvoorbeeld tegeneenprijsvangemiddeld 465guldenper
ton). Vervolgenswordt hetweeruitgeklaard voorderde landentegendewereldmarktprijs (voortarwe 175guldenperton)ende
reiskanwordenvervolgd.Exporteurs kiezendeze "Vlissingen-route"omdat hetdoorkleine koersverschillen voordeliger isdeexportrestituties inguldens te latenuitbetalen inplaatsvanin
Belgische francsenomdat bijuitklaring inNederland de restituties snellerkunnenwordengeïnd.Wanneergerst entarwe zowel
bij invoer alsbijuitvoerbuitenbeschouwing worden gelaten,
daalt het agrarischhandelssaldo slechtsmet0,2miljard in
plaatsvanmet 0,5miljard gulden.
3.5.2 De intra-handel inagrarische produktenvandeEG-9
Onderde intra-handel wordt deonderlinge handel tussende
lidstatenvandeEGverstaan.De intra-invoer vandeEG-9 isde
optelsomvanwat denegen lidstaten afzonderlijk hebben ingevoerd
uit de andere lidstaten.Griekenland, Portugal enSpanjeworden
hieronder beschouwd alsderde land,omdejarenvergelijkbaar te
kunnenhouden.
Deonderlinge handel tussende "oude"lidstaten isinde
periode 1980-'87 steedsbelangrijker geworden.Kwam in 198046%
vande totale agrarische invoerwaarde indeEG-9uit de lidstaten
zelf, in 1987wasdit opgelopen tot 55X (tabel 3.17). Deze groei
was zeergelijkmatig overdeperiode verdeeld.
Bij deuitvoer ishet intra-aandeeltraditioneel veelgroter.Alleen datgenewat de lidstaten niet kunnen afzetten opde
internemarkt,met name zuivelprodukten engranen,wordt (gesubsidieerd)verkocht opdewereldmarkt. Doordat dewereldmarktprijzennogal fluctueren,wisselt ookhet aandeelvandederde landen
indetotaleuitvoerwaarde vrij sterk.Detendens overdehele
periode isdathet aandeelvandederde landen inde exportwaarde
afneemt endushet aandeelvande intra-handel toeneemt.Het gaat
daarbij echteromeengeringegroei:bijdeuitvoervandelidTabel 3.17

Intra-handel

van de EG-9 lidstaten

in agrarische

Intra-handel inXv.d. totale
handel inagrarische produkten
invoer
1980 1984 1987
Totaal agrarisch
46,3 48,7 55,4
waarvan:
akkerbouwprod.
52,5 56,7 64,6
tuinbouwprod.
68,8 71,1 70,6
veehouderijprod. 82,0 82,4 84,5
overige prod.
25,6 29,7 35,4

produkten
Omvang van de intrahandel inmrd.gld.

uitvoer
1980 1984 1987

1980

1984

1987

64,7 63,2 67,2

01,3

141,3

147,8

51,0 52,8 58,2
81,0 79,8 80,6
72,6 68,2 72,5
66,7 65,2 66,5

26,1
11,0
36,2
27,8

38,4
15,7
*3,3
43,9

38,8
17,6
46,6
44,8

Bron: Eurostat; LEI-bewerkingen.
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statennamhet intra-aandeelvandeEG-9slechtstoevan64,52in
1980tot 67Z in 1987.Bijdit alles spelenook "kunstmatige"handelsstromen een rol;bijvoorbeeld deuitvoervanzuivelinterventieprodukten vanDuitsland naarNederland, datdezeProdukten
vervolgens afzet opdewereldmarkt.

Stabiel

aandeel van Nederland in de

intrahandel

FrankrijkenNederland zijnalsgrootsteEuropese exporteurs
van agrarische produktenvanzelfsprekend ookdebelangrijkste leveranciers opde intra-markt; samennemen ze482voorhunrekening (tabel 3.18).Opvallend isdathet aandeelvandekoplopers
indebeschouwde periode preciesgelijk isgebleven.DeBondsrepubliekenBelgië/Luxemburg, nummer drie envieropde ranglijst,
hebben hunaandeel vergroot tenkostevandeoverblijvende landen.Ervaltweinig verband teconstateren tussende ontwikkelingenvandemarktaandelen enerzijds endeverschillen inproduktiviteitsstijging anderzijds (zie tabel1.3).
HetNederlandse aandeel bleef ookbinnendeverschillende
sectorenvrij constant.VoorFrankrijkwarenerpersectorechter
aanzienlijke verschuivingen. Indeakkerbouwsector daaldehet
Franse aandeel bij onderanderegerst, tarwemeel, graanprodukten
en suiker.Deverslechtering indetuinbouwsector komt vooreen
groot deelvoor rekening vandegroenteconserven; ineenuitvoermarkt diegroeidevan 1,9 naar3,0miljard gulden bleefdeFranse
export nominaal gelijkmet 0,5miljard gulden.Een enanderwerd
gecompenseerd indeveehouderijsectoren inde sectoroverige
produkten,waarFrankrijk zijnaandeel aanzienlijkvergrootte.
Het Belgisch/Luxemburgs aandeel inde intra-invoer steeghet
sterkst:van9,8Xnaar 11,8%.Desectoren tuinbouw enveehouderij
boektendaarbij degrootstewinst:elkmeerdandrie procentpunten. Indeeerstgenoemde sectorwerdmet name bijtomatenen
Tabel 3.18

Procentuele
agrarische

Herkomstland

Totaa 1agr.
1980

Nederland
Frankrijk
Bondsrep.
Belg./Lux.
Ver.Kon.
Italië
Denemarken
Ierland
EG-9

1987

verdeling naar herkomstland
produkten van de EG-9
Akkerbouw
1980

Tuinbouw
1980

1987

Veehouderij
1980

1987

van
Ove rig

1980

1987

25,1
22,6
14,1
9,8
7,9
7,6
8,1
4,8

25,2
22,7
14,7
11,8
7,4
7,2
6,6
4,4

15,6
40,3
10,6
10,1
9,1
8,9
3,3
2,1

15,5
37,6
11,9
12,1
9,3
7,8
3,7
2,2

47,4
17,4
2,4
7,2
1,6
21,8
1,8
0,4

49,0
13,9
3,3
10,5
1,3
18,7
2,8
0,4

26,1
16,8
16,3
9,4
7,7
1,3
12,9
9,4

27,0
17,8
18,2
12,6
6,4
2,0
8,7
7,3

24,0
15,4
19,1
11,0
9,4
9,0
8,9
3,2

22,3
18,3
18,0
11,3
9,3
7,6
8,2
5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Bron:Eurostat; LEI-bewerkingen.
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1987

van de intra-invoerwaarde

Tabel 3.19

Ontwikkeling van het Nederlandse aandeel (in procenten) in de invoerwaarde van agrarische Produkten in de lidstaten van de EG-9

Bestemming Totaal agr.
1980

1987

Akkerbouw
1980

Tuinbouw

1987

1980

1987

Veehouderij
1980

Bondsrep. 40,1 39,0
22,7 22,7
55,7
Frankrijk 27,,6
26,1
18,1
15,9
Belg./Lux. 35,,2
34,5
24,1
25,5
Italië
20,0
8,6
9,3
15,,3
Ver.Kon.
20,,0
22,7
15,5
17,0
Denemarken 21,,1
25,4
15,9
14,1
Ierland
15,8
12,2
18,6
10,,0

55,6
45,3
44,0
37,9
39,2
48,0
14,0

50,6
48,9
53,3
49,1
44,7
57,2
27,4

EG-9

47,4

49,0

25,,1

25,2

15,6

15,5

1987
51,1
29,1
40,4
16,3
15,3
14,9
1.5
26,1

Overig
1980

1987

28,1 25,9
25,5
27,6
40,6
41,2
20,2
16,7
20,9
24,7
21,7
28,1
6,4
11,3
27,0

24,0

25,2
34,8
23,3
21,1
24,0
13,4
22,3

Bron: Eurostat; LEI-bewerkingen.

groenteconserven het aandeel vergroot. Indeveehouderij werd de
groeivoor eenbelangrijkdeel gerealiseerd indegroepen rundvlees,magere-melkpoederenboter.
Nederlandse

aandeel

op Duitse

markt

afgenomen

IndeBondsrepubliek,veruit degrootste deelmarkt,moest
Nederland terrein afstaan inde sectoroverige produkten (tabel
3.19). Dat kwamvoor eenbelangrijkdeelvoor rekening vande
groep chocolade(-produkten),waarbij ons land gedeeltelijkwerd
verdrongen doorFrankrijk enBelgië.Inde belangrijkere sectoren
tuinbouw enveehouderij (samengoedvoortienmiljard gulden in
1987)handhaafdeNederland zijnpositie,hoewel erbinnendeze
sectoren oponderdelen flinkeverschuivingen optraden.
Ookvan deFransemarkt raakteNederland eenstukjekwijt
aandeandere lidstaten. Inde tuinbouwsector konNederland zijn
marktaandeel echternogverdervergroten.DeFranse invoer indeze sectorbestaat voorcirca 60%uit sierteeltprodukten; zowel
bij bollen, knollen en levendeplanten,alsbij snijbloemen
groeide hetNederlandse aandeel. Indeveehouderijsectordaarentegenmoest Nederland flink inleveren,vooral bijvarkensvlees.
Bij kaaswistNederland zijnaandeel opdeFransemarkt verderte
vergrotenvan 54%naar 60%,dit tenkostevande Bondsrepubliek.
Italiëwas indeperiode 1980-1987de sterkst groeiende importmarkt binnendeEG.Nederland heeft daarvanweten teprofiteren.Opdeze opéénnagrootste deelmarkt (27miljard gulden intra-invoer in 1987)steeg hetNederlandse aandeelmet bijnavijf
procentpunten tot 20%.Detuinbouwsector (voornamelijk sierteeltprodukten)wist zijnaandeel opdezemarktmet elf procentpunten
tevergroten tot 49%.Inde zeerbelangrijkevleessector groeide
het aandeel,vooral tenkostevanDenemarken,van 28%naar36%.
Bij kaasnamhetNederlandse aandeel toevan 2,5%naar10,9%;
hierwarenFrankrijk endeBondsrepubliekdeverliezers.
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4. Resultaten van sectoren en bedrijven

4.1 Algemene inleiding
Indit hoofdstuk zijn,andersdan indejarenvóór 1988,de
resultatenvandediverse sectoren binnende land-entuinbouwen
vandebedrijven inde betreffende sectorbijeengezet,voorzoverdatmogelijkwas.Indevolgende paragraaf komende resultatenvande landbouwop sectorniveau aandeorde,gevolgd doorde
uitkomsten vandeakkerbouw- enveehouderijbedrijven.Bijdat
laatste onderdeelwordt eerst ingegaanopdeuitkomsten vande
gemiddelde boerderij,waarna aandacht wordt besteed aandediversebedrijfstypenenregio's.
Indederdeparagraaf wordt opovereenkomstige wijze ingegaanopdegangvan zaken indeglastuinbouw. Daarnakomende
uitkomstenvanenkele andere groepen tuinbouwbedrijven aandeorde.Daarvoor zijngeen resultaten opsectorniveau beschikbaar,
zodatmoetwordenvolstaanmet uitkomsten opbedrijfsniveau.
Bijdeuitkomsten opbedrijfsniveauworden, althans inde
algemene tabellen, ondermeer cijfersgegeven overde bedrijfsopbrengsten,dekostenen,de ondernemers-engezinsinkomens. Inhet
volgende hoofdstuk-dathandelt over inkomen, financiële positie
en investeringen -wordt dedraad weeropgepakt bijhet gezinsinkomenuit bedrijf.

4.2 Resultatenvanakkerbouwenveehouderij
4.2.1 Uitgangspunten enberekeningswijze 1)
Indeze paragraaf komt eerst de resultatenrekening vande
landbouwsector (akkerbouw enveehouderij)aandeorde.Vervolgens
wordt aandacht besteed aande resultatenvandebedrijven indeze
sector,diedirectworden ontleend aanhetLEI-boekhoudnet.Ook
de sectorrekening ishoofdzakelijk daaropgebaseerd. Voorderaming vanhet laatste,pasafgesloten boekjaarworden ookandere
bronnen geraadpleegd. Zowelde resultaten op sector-alsdieop
bedrijfsniveauhebbenbetrekking opboekjaren lopend vanmeitot
enmetapril.
Bijde sectorrekening zijnde interne leveringen totdeopbrengstenvande landbouwgerekend,voor zover zijgeenbetrekking hebben op leveringen binnenéénvande indetabel genoemde
produktierichtingen. Indepraktijk betekent dit bijvoorbeeld dat
nuchtere kalverendieaandekalvermesterijworden geleverd,raee1)
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Zieookbijlage 1:Begripsomschrijvingen.

geteld zijn indeopbrengstwaarde vandemelkveehouderij en inde
kostenvandekalvermesterij.Daarentegen isde levering vanbiggendoorvermeerderaars aanmestersniet inde opbrengstwaarde
begrepen, omdat dehelevarkenshouderij alséén produktierichting
wordt beschouwd. Ookdeopbrengstwaarde van snijmais enandere
voedergewassenkomt nietdirect indecijfers totuiting, omdat
dezeproduktentotdeveehouderijsectorzijngerekend.Voor zover
indeopbrengstwaarde vande landbouwsectorwel interne leveringen zijnbegrepen, isdetegenhangerdaarvan tevinden onderde
kosten in (eendeelvan)depost "uitgangsmateriaal" (tabel4.2).

Rente en afschrijving

op basis

vervangingsvaarde

Bij dewaardering vandekostenvanarbeid, grond enkapitaal,welke produktiefactorenvoor eenbelangrijkdeelwordengeleverd doorhet bedrijfshoofd endiensgezin,hanteert hetLEI in
grote lijnendevolgende uitgangspunten.
Rente enafschrijving worden berekend opbasisvandevervangingswaarde, diegelijk isaandenieuwprijsvanhet produktiemiddel inhet betreffende boekjaar.Totvoorkortwerd deze
nieuwprijs verminderd met detoepasselijkeWIR-premies (basispremies enkleinschaligheidstoeslag).Dooreenwijziging inderegelsvandeWIR ishet sindsmei 1986niet langermogelijkméér
premie teontvangen danmen aanbelasting betaalt.De teontvangenWIR-premiekandaardoor nietmeerworden beschouwd alseen
algemeen geldende korting opdeaanschaffingsprijsvanduurzame
produktiemiddelen. Het LEI-bestuurheeft daarom beslotende sinds
1979gevolgdewerkwijze teverlaten envanaf 1986/87voorde
landbouwbijdebepaling vandevervangingswaarde deWIR-premie
nietmeeropdenieuwwaarde inmindering tebrengen.Dekosten
van rente enafschrijving wordendaardoor hoger. Inde tabellen
vandit hoofdstuk zijnde resultatenvolgensdeze nieuweberekeningswijze opgenomen. Inverband metdevergelijkbaarheid metvorigejaren bevatten sommige tabellen ookcijfers dievolgensde
oudemethode zijn berekend.
De rentevoet wordt vastgesteld overeenkomstig de inhet
Landbouw-Economisch Bericht 1979 (blz. 101/102)weergegeven wijze.Voor 1988/89wasde ingecalculeerde rentevoet 2,5X voorvermogenvastgelegd ingrond en6X (1987/88:6,5X)voorvermogen
vastgelegd induurzame produktiemiddelen (inclusief vee)ofin
vlottendemiddelen.

Kosten grond op pacht bas is
Indekosten isvoortseenbedrag opgenomen alsbeloning
voordehandenarbeid vandeondernemer,gebaseerd ophetCAO-uurloonvaneenagrarische werknemer,met inbegripvandewerkgeversbijdrage inde sociale lasten.Er isgeenvergoeding inrekening gebracht voorbedrijfsleiding;dehoogtehiervan zou immers
zeerarbitrair zijn.DehoogtevandezeCAO-loonkosten bijeen
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normalewerktijd waszowel in1987/88als in1988/89 55.500gulden.Ondereennormalewerktijdwordt verstaan eenbruto-arbeidstijd van 2237uren.Pernettogewerkt uur,dusnaaftrekvande
urenvoorvakantie,ziekte endergelijke, kwamende loonkosten in
beidejarenneeropƒ28,40.
Dekosten -enookdearbeidsopbrengst -worden berekendop
pachtbasis,omeenzinvolle rentabiliteitsvergelijking mogelijk
temaken tussen bedrijvenmetuiteenlopende verhoudingen vaneigendom enpacht.Voormoderne gebouwenworden rente enafschrijving echter inallegevallen berekend opbasisvaneigendom, dus
opdezelfdemanier alsbijandereduurzame produktiemiddelen. Op
bedrijvendievolledig eigendom zijnvandeondernemer liggende
werkelijke kostenvoorgrond hogerdanopgepachte bedrijven.In
1987/88wasditverschilvoordegrotere akkerbouw- enweidebedrijven inhethele land gemiddeld circa 465,respectievelijk 510
guldenperhectare.Het onderscheid tussendeberekening op
pachtbasis enopbasisvanwerkelijkeverhoudingen heeft alleen
betekenisvoorde rentabiliteitscijfers,maar isniet van invloed
opdehoogtevanhet ondernemers-ofgezinsinkomen. Deoppachtbasisberekende bedragenworden immersweliswaarbedrijfseconomischtotdekostengerekend,maarvormen tegelijkertijd voorde
eigenaar/exploitant, een inkomensbestanddeel.
Deuitkomsten opbedrijfsniveauhebbenbetrekking op bedrijven boven eenbepaaldeminimumomvang, dievoorde laatstevier
boekjaren (1985/86-1988/89)gesteld isop 79sbe.De resultaten
van het laatste,per30april afgesloten boekjaar berusten opramingen endievanvoorgaande jaren inhet algemeen opdedefinitieve cijfersvanverwerkte boekhoudingen.
4.2.2 Resultatenvanakkerbouwenveehouderij op sectorniveau
Opdevolume-enprijsontwikkelingenvandeagrarische Produktiein 1988 isinhetvorige hoofdstukvrijuitvoerig ingegaan.Dedaarweergegeven ontwikkelingenhebbenechtervoornamelijkbetrekking opkalenderjaren. Intabel4.1wordt deontwikkelingvandeopbrengstenweergegevenvoordeafgelopen boekjaren.
In 1987/88 isdetotale opbrengstwaarde vanakkerbouw enveehouderijvoorhetvierde achtereenvolgende jaargedaald, dezekeer
met ongeveer 9%. Volume-enprijsontwikkeling leverdenhieraan
een ongeveer gelijke bijdrage (tabel4.1).
Dehoofdoorzaakvandevolumedaling -deeerste sinds
1970/71 -wasdeverderevermindering vandemelkproduktie ende
daarmee samenhangende inkrimping vande rundveestapel envande
kalvermesterij.Daarnaast speelden dekleinere oogsten inde
akkerbouw eenrol.Alleendevarkenshouderij ende pluimveemesterijgavennog eenuitbreiding vandeproduktie tezien.Dedaling
vandegemiddelde opbrengstprijsmet 5Zkwamvoor rekening vande
varkenshouderij,debeide takkenvandepluimveehouderij ende
akkerbouw. Inde rundveehouderij endekalvermesterij gingende
opbrengstprijzen ietsomhoog.
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Tabel 4.1

Opbrengstwaarde landbouvproduktie

Sector

Waarde inmin.

(incl.

gld.

interne

leveringen)

Mutaties inXt.o, .v.voorgaand jaar
v o 1u

me

Pr

ij s

1986/87

1987/88
(v)

1988/89
(r)

87/88
(v)

88/89
(r)

87/88
(v)

88/89
(r)

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

12070
9525
2545
1740
6090
1360
1170
3680

11450
8985
2465
1555
5440
1225
1120
3040

11720
9100
2620
1680
5700
1180
1130
3430

-7,0
-7,5
-6,0
-11,5
2,5
-1,5
4,0
-5,0

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

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

4,0
4,0
4.5
11,0
4,5
0,5
-2,5
14,5

Totaal

26110

23830

24840

-4,0

-1,0

-5,0

5,5

De ramingenvoor 1988/89 komenuit opeenverdere, zijhet
beperkte, teruggang vanhet totaleproduktievolumevan akkerbouw
enveehouderij (tabel 4.1).Opnieuwwashet de lageremelkproduktiediehierbij dedoorslag gaf,maarookde inkrimping vande
eierproduktie endewat kleinere akkerbouwproduktie speeldeneen
rol.Devarkenshouderij maakte pasopdeplaats.De overige onderscheiden sectoren gaveneenbeperkteuitbreiding tezien.In
alle sectoren, behalve debeide takkenvandepluimveehouderij,
was sprakevan substantieel hogere prijzen,met alsduidelijke
koplopers dekalvermesterij endeakkerbouw. Indoorsnee gingen
deprijzenmet 5à6%omhoog.Hetwasvoorhet eerst sinds
1983/84dat degemiddelde prijsvanalleakkerbouw- enveehouderijproduktenweer een stijging onderging. In 1984/85 tot enmet
1988/89 isdezeprijsmet ongeveer 12Zgedaald. Tegelijkertijd
ging demelkprijsmet eenprocent ofzeven omhoog.Een enander
leidde ertoedatdegeraamde opbrengstwaarde in 1988/89 zo'n4Z
hogeruitkwam dan inhetvoorgaandejaar.

Kostendaling

in 1987/88 en -stabilisatie

in 1988/89

Vooral insamenhang met deverdere inkrimping vandemelkveehouderij ishetvolumevandedoorakkerbouw enveehouderij
verbruikte non-factorinputs in1987/88met circa 3%gedaald (tabel4.2).Devermindering vanhetveevoederverbruik kwamgeheel
voor rekening vandemelkveehouderij,waar zich in 1987/88een
daling voordeedmet 9Xtenopzichtevan 1986/87.Ookdeopmerkelijke teruggang van8Xvanhetverbruikvankunstmeststoffenkwam
voor rekening vande rundveehouderij.Behalvevande inkrimping
vandemelkveestapel, kandit ookeengevolg zijnvan eenrelatieve stijging vanhetgebruikvanorganischemest.Tussen
1984/85 en 1987/88 ishetkunstmestgebruik inde rundveehouderij
met zo'n 15%verminderd, terwijl deoppervlakte grasland envoe-
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Tabel 4.2 Kosten van de landbouw (incl.
Waarde inmin.

Interne leveringen,

v o 1u
1986/87

1987/88

excl. tuinbouw) a)

Mutaties in Xt.o.v.voorgaand jaar

gld.

1988/89

(v)

(r)

8770
1250

9180
1220

.me

Pr

ij s

87/88

88/89

87/88

88/89

(v)

(r)

(v)

(r)

-3,5
-3,5

-8,5

1,5
0,5
1,5

-14,5

2,5
5,0

8,0
1,0
0,5
2,5
1,0

960

750

770

1950
1550

2000
1610

2050
1650

-4,0
-5,5
-8,0
-0,5
-1,0

3080

3210

3250

0.5

0,0

3,5

1,0

18820

17590

18120

-3,0

-1,5

-4,0

4,5

8900
2840

8630
2970

8350
2930

-4,5
-2,0

-3,5
-0,0

1,5
7,5

-1,0

Factorkosten

11740

11600

11280

-4,0

-2,5

3,0

0,0

Totale kosten

30560

29190

29400

-3,5

-2,0

-1,0

3,0

9980
1300

Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Ov. grondstoffen
en diensten
Totaal non-factorkosten
Arbeid b)
Vermogen en grond

a)
b)
c)

c)

1,5

Exclusief WIR-effect, dus niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Raming.
Grondkosten op pachtbasis, deprijsmutatie van het vermogen betreft de rentevoet en de prijzen van de kapitaalgoederen.

dergewassenmet ongeveer 2%afnam.Demelkquotaregeling lijktdus
tot extensivering te leiden.Devolumevermindering vanhetuitgangsmateriaal hing eveneens samenmet de inkrimping vandemelkveehouderij,maarookmet de stagnatie inde intensieveveehouderij.
Deprijsontwikkelingvandenon-factorkosten werdgedomineerd doordeopnieuw forsedalingvandeveevoederprijzen.Door
lagere prijzen eneenkleinere hoeveelheid warendetotaleuitgavenvoorveevoeder in 1987/88bijnadriemiljard gulden lagerdan
in 1983/84.Alsgevolg vanvraag-aanbodsverhoudingen werd ookde
kunstmest in1987/88nogalwat goedkoper,terwijldeandereproduktiemiddelenwat duurderwerden. Indoorsnee daalden deprijzen
vandenon-factorinputsmet 4Z,wat samenmet het 2,5Z lagerevolume leidde toteenwaardedaling van 6à71(tabel4.2).
Bijdeontwikkeling vande factorkosten valt devrij sterke
vermindering vandehoeveelheid arbeid op.Dit iszoweleen
kwestievanminder personen alsvaneenkleineraantal gewerkte
urenperarbeidskracht (vergelijkparagraaf 2.3).De gemiddelde
prijsvande factorkosten gingvrij sterkomhoog, zoweldoorde
hogere rentevoet, dehogerenetto-pachtprijzenalsdoorhetduurderwordenvandekapitaalgoederen.Per saldoging dewaardevan
de factorkostenmet 1Zomlaag endievandefactor-ennon-factorkosten samenmet ongeveer 4Z (tabel4.2).
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0,5

Bijdegeraamde kostenontwikkeling in 1988/89 isdevrij
sterke stijgingvandeveevoederprijzenbeeldbepalend. Hetvolume
vanhetveevoeder enhetuitgangsmateriaal isalsgevolg vande
teruggang indedierlijke produktieweerverdergedaald.De
overige non-factorkostengaven zowel involume als inprijs
slechts beperkteveranderingen tezien.Dewaardevandenon-factorkosten, die sinds 1983/84voortdurend wasgedaald, isdooréén
enander in 1988/89weergestegen, enwelmet ongeveer drieprocent.
Bijde ramingvandefactorkosten isopnieuw rekening gehoudenmet eenvermindering vandearbeidsinzet.Alsgevolg vande
lagere rentetarieven ging deprijsvanvermogen ietsomlaag.De
factorkosten kwamendooréénenander 2à31lageruit endetotalekosten zodoende ongeveer 1Zhoger (tabel4.2).
Toegevoegde

waarde in 1987/88

omlaag en in 1988/89 weer omhoog

Zoals aangegevenwarendeopbrengstenvanakkerbouw enveehouderij in 1987/88 bijna 2,3miljard gulden lagerdanin
1986/87.Doordat denon-factorkostenslechtsmet 1,2miljard guldendaalden, isdenetto-toegevoegde waardemet bijna éénmiljard
gulden (circa 15%)verminderd (tabel 4.3).Doordat defactorkostenslechtsweinig daalden, isdeverhouding van toegevoegde
waarde en factorkosten -het zogenaamde dekkingspercentage -achteruitgegaan vanongeveer 62% in1986/87 tot het zeer lagepeil
van zo'n 54Z in1987/88.Ditwerd veroorzaakt doordedaling van
deproduktiviteit,maarvooral doordeverslechtering vande
prijsverhouding.Hetvolumevandetoegevoegde waarde verminderde
met 6à7%,datvande factorkostenmet slechts4X.Deprijsvan
de toegevoegdewaarde ging forsomlaag, terwijlde factorkosten
indoorsnee duurderwerden (tabel4.3).
Tabel 4.3 Resultatenrekening

van de landbouwsector

WaarcIeinmin, .gld.

(excl.

tuinbouw) *)

Mutaties inXt.o.v
vo

1 urne

. voorgaand
Pr

jaar

ij s

1986/87

1987/88
(v)

1988/89
(r)

87/88
(v)

88/89
(r)

87/88
(v)

88/89
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

26110
18820

23830
17590

24840
18120

-4,0
-3,0

-1,0
-1,5

-5,0
-4,0

5,5
4,5

Netto-toegevoegde
waarde

7290

6240

6720

-6,5

0,5

-8,0

7,5

11740
30560

11600
29190

11280
29400

-4,0
-3,5

-2,5
-2,0

3,0
-1,0

0,0
3,0

Factorkosten **)
Totale kosten

*) Exclusief WIR-effect.
**) Grundkostenoppachtbasis.
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De raming voor 1988/89 levert een ietsgunstiger beeldop.
De opbrengsten namenvolgensdeze ramingmet ongeveer éénmiljard
gulden toeendenon-factorkosten maarmet eenhalf zogrootbedrag.Denetto-toegevoegde waarde isdaardoormet ongeveereen
halfmiljard guldengestegen.Omdat defactorkostenmet enkele
honderdenmiljoenen guldensomlaag gingen, ishet dekkingspercentageweergestegen tot ongeveer 60.Dat blijft overigens eenvrij
laag niveau.Het herstel hingvooreendeel samenmet een toename
vandeproduktiviteit,maarkwam tochvooralvoor rekening vande
verbeterde prijsverhouding:deprijscomponent vande toegevoegde
waarde gaf eenstijgingmet 7à8Ztezien,terwijl defactorkostendooreengenomen niet duurderwerden.

Per sector sterk uiteenlopende

ontwikkelingen

Deopbrengstenvande rundveehouderij gingen in 1987/88met
eenprocent ofvijf omlaag enhetjaardaaropweermet eenpaar
procent omhoog (tabel 4.4).Denon-factorkosten daalden in
1987/88met ongeveer 10%,om in 1988/89weermet 2à3Xte stijgen.Doordezeontwikkelingenging detoegevoegdewaarde inbeide
jarenmet enkele procenten omhoog.Voornamelijk alsgevolg vande
verminderde arbeidsinzet gavende factorkosten tegelijkertijd een
daling tezienenhetdekkingspercentage vantoegevoegdewaarde
en factorkostenvertoont danookeengeleidelijke stijging: 67in
1986/87, 70in 1987/88en 73 in1988/89.
Tabel 4.4 Resultaten

per produkt1erichting

Produktierichting

In de landbouw (In min. gld.)
86/87

a)

1987/88

1988/89

(v)

(r)

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

12070
7640
4430
6580
14220

11450
6890
4560
6530
13420

11720
7070
4650
6330
13400

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

10360
9020
1340
3110
12130

9340
8450

9690
8750

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

3680
2170
1510
2040
4210

a) Excl. WIR-effect, niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
b) Incl. m e s t v e e h o u d e r i j .
c ) Excl. m e s t v e e h o u d e r i j .

114

890

940

2990
11440

2920
11670

3040
2250

3430
2300
1130
2030
4330

790
2070
4320

Heelwatminder gunstig ishet beeld inde intensieveveehouderij. In 1987/88daaldendeopbrengstenvandie sectormet
ongeveer 10%,maardenon-factorkostenslechtsmet 6%. Hetgevolg
was,mededoorde smallemarges indeze sector,eenterugvalvan
detoegevoegdewaardemet bijna 35%.Hetdekkingspercentage liep
terugvanhet tochal lagepeilvan43tot ongeveer 30.Deramingenvoor 1988/89geven slechtsweinigverbetering tezien:zowel
deopbrengsten alsdenon-factorkostengingenmet eenprocent of
vieromhoog (tabel4.4).Daardoor namdetoegevoegdewaardemet5
à6%toeenkonookhetdekkingspercentage met enkelepuntenverbeteren.
In 1987/88wasdeopbrengstwaarde vandeakkerbouw ongeveer
17% lagerdan inhetvoorafgaandejaar.Denon-factorkosten gingen ietsomhoog ende toegevoegdewaarde isdaardoor bijnagehalveerd (tabel 4.4).In 1988/89 ondergingen deopbrengsten eenherstel (+13%), terwijl denon-factorkostenongeveer gelijkbleven.
Detoegevoegde waarde kwamdaardoor ruim40Zhogeruit,maar
bleef nogduidelijk onderhetniveauvan 1986/87.De factorkosten
blevenminofmeer stabiel.Het dekkingspercentage, dat in
1986/87nog ongeveer 74bedroeg,daalde tot 38 in 1987/88omzich
hetjaardaaropweerteherstellentotcirca55.

Vooruitzichten

voor 1989/90

Gezienhet feitdathet boekjaar 1989/90pasenkelemaanden
oud is,valt ernogweinig concreets tezeggen overteverwachten
resultaten indeverschillende sectoren.Het ziet ernaaruitdat
deprijsstijgingen aandekostenkant inhetalgemeen beperkt zullenzijn.Deveevoederprijzenzijnde laatstemaanden ongeveer
stabiel,maar ze liggenwel eenprocent oftienhogerdaneen
jaargeleden.Dat betekent datdegemiddeldeveevoederprijsin
1989/90tochnogwat hoger zouzijndan in1988/89,tenzij zich
indekomendemaanden eenforsedaling vande wereldmarktnoteringen zouvoordoen.
Wat deopbrengstenvandemelkveehouderij betreft isvanbelang dat demelkquota niet verder zijnverlaagd.Met betrekking
totdeproduktie-omstandigheden (grasgroei etc.)isopditmoment
(beginjuli)de situatie niet ongunstig.Dit zoubetekenendat er
indemelkveehouderij weer enigeproduktiviteitsverbetering zou
kunnen optreden.GeziendeaanpassingenvanhetEG-restitutiebeleid isdekansopeenverdere stijging vandemelkprijs kleiner
dan in 1988/89.Omdat deproduktiemiddelen indoorsneewelwat
duurder zullenworden,moet voor 1989/90 rekening worden gehouden
met eenbeperkte achteruitgang vanderesultatenvandemelkveehouderij.
Deprijzenvan slachtvarkens enbiggen zijnmomenteel aanzienlijkhogerdaneenjaargeleden, terwijl de stijging zich
vooralsnog lijkt voort tezetten.Ondanksdehogerevoederprijzen
endetoenemendemilieukostenmag dusvoor 1989/90gerekendwordenopeenherstelvande resultatenvandevarkenshouderij.Ge115

let opdeprijsontwikkeling vandevette kalveren zoudenderesultatenvandekalvermesterij ookeenverdereverbetering te
zienkunnengeven.Voordepluimveehouderij ishet beeld minder
gunstig.Deeierprijzen liggenweliswaar hogerdanhet extreem
lageniveauvaneenjaargeleden,maardetendens iseerderdalend dan stijgend. Dat geldt ookvoorde slachtkuikens,diede
laatstemaanden zelfs ietsminderopbrachtendaneenjaartevoren.Medevanwege de stijgende (voer-)kosten, isdusdekansaanwezig datde resultatenvan zowelde legsector alsdekuikenmesterij in 1989/90 (verder)onderdrukzullenstaan.
De akkerbouw isdemoeilijkste sectoromverwachtingen over
uit te spreken.DeBrusselse prijsbesluitenvoor 1989/90, alsmede
deteverwachten beperkte stijging vandekosten beïnvloedende
resultaten indeakkerbouwnegatief.Het effect daarvan kangemakkelijk ongedaanwordengemaakt doorhogereprijzenvoorde
vrije produkten.De resultaten indeakkerbouw zullen indepraktijkalleenkunnenverbeterenwanneerdeEuropese aardappeloogst
kleineruitvalt danvorig jaar.Gezienhetvrij drogeweertot
dusver isdekansdaarop aanwezig.VoordeVeenkoloniale akkerbouw,die relatiefweinig vrijeprodukten teelt envorig jaarte
maken hadmet hogeopbrengsten,moet opeenteruggang wordengerekend.
4.2.3 Bedrijfsresultaten inakkerbouw enveehouderij 1)
In 1987/88warendeopbrengsten vandegemiddelde boerderij
ietshogerdan in1986/87 (tabel 4.5).Doordat denon-factorkostenenookde betaalde factorkosten (vooralde rente)procentueel
meeromhoog gingenenomdat het aantal ondernemers per bedrijf
ietsverder isgestegen, ishetgemiddelde gezinsinkomen perondernemermet ruim 10Zachteruitgegaan.Hetvoordearbeidvangezinsleden ingecalculeerde loon isweerwat verderverminderd.De
indrukbestaat dat het aantaldoorde boerinophet bedrijfgewerkteurende laatstejaren afneemt:opde landbouwbedrijven uit
hetLEI-boekhoudnet tussen 1983/84en 1987/88met ongeveer 15X.
Eendergelijke ontwikkeling doet zichtrouwens ookvoor bijde
ondernemers zelf: indezelfde periode ishet aantal doorhengewerkteurenvolgens deLEI-registratiemet ongeveer 7X (eenkleine 190uurperjaar)verminderd. Deze daling hadvooral betrekking opdemelkveehouderijbedrijvenenzalduswelvoor eengroot

1)
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Vooruitvoeriger informatie kanwordenverwezennaardevolgende periodieke rapportagesvanhetLEI:"Prognosesvanbedrijfsuitkomsten opakkerbouw- enveehouderijbedrijven in
1988/89" (PR 14-88/89), "Bedrijfsuitkomsten inde landbouw
(BUL)" (PR 11-87/88), "De inkomensontwikkeling indeagrarische sector in 1987"(PR3-88)en,vooralvoor ontwikkelingenop langere termijn, "Vanbedrijfsuitkomstentot financiële positie (BEF)" (PR 13-87/88).

Tabel 4.5

Uitkomsten van het gemiddelde landbouwbedrijf

(ezel.

tuinbouwbedrijven)

Jaar (aantal ondernemers per bedrijf)
1985/86 1986/87 a) 1986/87 b) 1987/88 b) 1988/89 b)
(1,11) (1,13)
(1,13)
(1,16)
(1,16) (r)
x 1000gulden per bedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af:non-factorkosten

340,3
237,4

333,5
223,5

333,5
229,5

339,2
238,7

330,0
220,0

Netto toegevoegde vaarde
(•factoropbrengsten)
Af: betaalde factorkosten c)

102,9
33,3

110,0
36,1

104,0
36,1

100,5
38,2

110,0
39,0

69,6

73,9

67,9

62,3

71,0

Gezinsinkomen uit bedrijf

x 1000gulden per ondernemer
Gezinsinkomenuit bedrijf
Af: berekend loon gezinsleden
Ondernemersinkomen
Af: incidentele bedrijfsopbr.
: saldo berekende en betaalde
rente
Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondernemer
Netto-bedrijfsresultaat
(pachtbasis)
a)
b)
c)

62,7
21,9 21,9

65,2
18,2

60,0
18,2

53,7
17,8

61,0
17,0

40,8
3,0

47,0
2,6

41,8
2,6

35,9
2,6

44,0
2,0

7,2

9,9

14,2

13,0

37,2
68,1

29,3
68,1

19,1
67,1

29,0
67,0

8,9
28,9
68,3

-39,4

Inclusief WIR-effect, vergelijkbaar
Exclusief WIR-effect.
Rente, loon vreemd personeel, netto

-30,9

-38,8

-48,0

-38,0

met voorgaande jaren,
-pacht enwerk door derden (gedeeltelijk).

deel samenhangenmet dedaling vanhet aantalkoelenperbedrijf
alsgevolg vandequotaregeling (zieookhoofdstuk2).
Degenoemde daling vanhetgezinsinkomen ende lichtevermindering vanhet berekend loonvoorgezinsleden, leiddensamen
tot eendaling van hetgemiddelde ondernemersinkomenperondernemervan bijna 42.000gulden tot ietsminderdan36.000gulden
(-14%).Vooraldoordehogere rentetarieven ging het saldovan
berekende enbetaalde rente relatief sterkomhoog.Het gevolgwas
eenachteruitgang vandegemiddelde arbeidsopbrengst en-gegeven
hetvrijwelgelijkblijvenvanhetvoordeondernemers berekende
loon-vanhetnetto-bedrijfsresultaatmet beide zo'n 10.000gulden. Slechts 20%vandebedrijvenvanmeerdan 158sbe enmaar 1%
vandekleinere bedrijven behaalde in 1987/88eenpositiefbedrijfsresultaat.Voordegemiddelde boerderij kwamdituitop
bijna 48.000guldennegatief (tabel4.5).Daarmee leverde 1987/88
éénvande somberste gemiddelde uitkomstenvandejaren tachtig
op.

117

Beperkt herstel

in 1988/89

Deenkele procenten hogeregemiddelde opbrengsten perbedrijf endeongeveergelijkgeblevennon-factorkostenhaddenvoor
degemiddelde boerderij volgensde raming voor 1988/89 een stijgingvandetoegevoegde waarde perbedrijfmet bijna 10X totgevolg.Doordat debetaalde factorkosten nietveel omhoog gingen,
konhetgemiddelde gezinsinkomen perondernemermet circa13%
stijgen tot gemiddeld 61.000gulden,waarmee hetweerophetpeil
van 1986/87kwam (tabel 4.5).Incombinatie met de lichtedaling
van zowel het berekend loonvangezinsleden alshet saldovanberekende enbetaalde rentekwamditherstel ooktotuiting inhet
ondernemersinkomen,dearbeidsopbrengst enhetnetto-bedrijfsresultaat.Dezedriekengetallen gaven alleeenverbetering inde
ordevan 10.000gulden perondernemer tezien.Zoalsverderop zal
blijken kwamdit herstelvoor rekening vandemelkveehouderij en
deakkerbouw, terwijl de intensieve veehouderij eenper onderdeel
sterkuiteenlopend beeld teziengaf.

Sterke verbetering

resultaten

melkveebedrij ven in 1987/88

Deverbetering, diede resultatenvandemelkveebedrijven
vanaf 1984/85 lietenzien,heeft zichin1987/88 inversneld tempovoortgezet. Zoals indevorige paragraaf alwerd aangegeven,
kwamdatvooral doorde forse prijsdalingen vankrachtvoer, ruwvoeder enmeststoffen. Demeeste andereproduktiemiddelenwerden
wat duurder,maardegemiddelde prijsvanalle produktiemiddelen
gingmet 2,52omlaag.Doordehogeremelkproduktieperkoe ende
betere opbrengstprijzen, zijndeopbrengsten perhectare ietsgestegen, ondanksdeopnieuw fors lagereveebezetting.Het gevolg
vandat laatstewaseen lichtedaling vande bruto-produktiviteit
(-1Z).Ditging echtergepaard met eenduidelijke verbetering van
deprijsverhouding (+52).Deverhouding vanopbrengsten enkosten
verbeterde hierdoor ophetgemiddeldemelkveebedrijfmet drie
procentpunten (tabel4.6).Tochbleefhetnetto-bedrijfsresultaat
nog duidelijknegatief (gemiddeld -34.000 gulden). Vande grotere
melkveebedrijven behaalde ongeveer 30Zeenpositief bedrijfsresultaat,vandekleinere nulprocent.De sterkste verbetering
deed zichvoor bijdegrotere bedrijven inhetnoordenvanhet
land, diealsenige groep een indoorsnee positief resultaat behaalden (tabel4.6).Deoorzaakvandeze relatief gunstige ontwikkeling isde forse stijging vandemelkproduktie perkoe in
het noorden,die,andersdan inde restvanhet land, gepaard
gingmet eenhogeremelkproduktie perhectare.Deze bedrijven
hebben kennelijkkansgeziendoorquotumaankopeneengroterdeel
vanhet nationalemelkquotum teverwerven1).

1)
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Vergelijk Landbouw-EconomischBericht 1988,blz.65.

Tabel 4.6

Uitkomsten van melkveebedrij ven
Algemeen
gemiddelde

Aantal bedrijven in 1987/88
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Opbr. per 100gld. kosten a)
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c) (r)
Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1000gld. per ondernemer a)
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c) (r)
Ondernemersinkomen, x 1000
gulden per ondernemer
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c) (r)
a)
b)
c)

Fachtbasis.
Inclusief WIR-effect,
Exclusief WIR-effect.

32640
27
215

87
89
87
90
93

Grotere bedrijven

Kleinere
Nrd. klei
Westel.
Zandge- bedrijenveengeb. weidegeb. bieden ven
5270
38
283

3870
30
236

93
96
93
100
101

11480
11340
31
16
260
119

89
92

91
94

89
96
98

72
74

92
93
97

72
73
78

8,9

31,2
39,6

50,9
56,1

43,5
54,9

37,9
52,0

15,1

32,1
41,1
48,0

47,1
70,5
72,0

45,2
65,5
68,0

42,8
48,1
58,0

10,9
15,2
22,0

42,2
49,6

63,1
65,6

60,1
66,4

50,4
61,9

19,4
25,2

45,1
57,6
64,0

60,1
88,2
88,0

60,7
85,1
86,0

56,5
66,8
75,0

22,7
27,2
34,0

vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het tegendeel lijkt het geval opdemelkveebedrijven inde
zandgebieden.Diehaddengezienhunhogekrachtvoeraankopen in
theorie hetmeestmoeten profiterenvande lagerevoerprijzen,
maardaarbleef deverbetering vandebedrijfsresultatenin
1987/88achter bijdie inde restvanhet land.Overigenshad
zicheenjaar eerdereenspiegelbeeldige ontwikkeling voorgedaan
(tabel4.6).
Demelkveebedrijven inhetNoorden gaven in1987/88ookde
sterkste toenamevanhet gemiddelde ondernemersinkomen tezien
(+28.000 gulden), terwijl ditvoorhetgemiddeldemelkveebedrijf
verbeterde met 12.500gulden tot 57.600gulden (tabel4.6).Opde
kleineremelkveebedrijven bleef destijging vanhet ondernemersinkomen zowel absoluut alsrelatief achterbijdieopdegrotere
melkveebedrijven.
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Verdere verbetering

in 1988/89

De ramingenvoor 1988/89wijzen opeenverdere verbetering
vanderesultatenvandemelkveebedrijven.Dezekeerondanksde
wat hogereveevoerprijzen (+9%)envooraldankzij de substantieel
hogereuitbetaaldemelkprijs (+5%). Deoverige produktiemiddelen
werdenniet ofnauwelijks duurder enderentetarieven gingenomlaag.Demelkproduktie perkoe isopnieuw ietsgestegen,maarper
hectaremet enkeleprocenten gedaald doordeverdere quotumkorting.Degeldelijke opbrengsten perhectare zijndesondankswat
omhooggegaan.Doordat erdankzij degoede ruwvoedervoorziening
bespaard konworden opkrachtvoeder, blevendekostenperhectare
ongeveergelijk.
Het resultaat van eenenanderwaseenverbetering vande
opbrengsten-kostenverhouding ophetgemiddeldemelkveebedrijfmet
volgensde raming opnieuwdrie procentpunten.Het gemiddelde ondernemersinkomennammet ruim 10%toetot 64.000gulden.De
sterksteverbetering deed zichditjaarvoor opdegroteremelkveebedrijven inde zandgebieden enopdekleineremelkveebedrijven.De resultatenvan degroteremelkveebedrijven inhet noorden
enhetwestenvanhet land,die in 1987/88de sterksteverbetering te ziengaven,ondergingen in 1988/89 slechts een beperkte
verdere stijging.Tochziethet ernaaruit datdeze bedrijven
ook indatjaarde beste resultaten binnendemelkveehouderij
hebben behaald entevensdebesteuitkomsten hebben geboekt sinds
1972/73 (tabel4.6).

1987/88 rampjaar voor

akkerbouwbedrijven

Deuitkomstenvandeakkerbouwbedrijven stonden in 1987/88
onderdrukvan lagere hectare-opbrengsten vanvooral granen,suikerbieten enpeulvruchten.Dooreengenomen lagende fysieke opbrengsten zo'n 10%beneden hethoge niveauvan 1986/87.De prijzendaalden indoorsnee nog ietsmeer,vooral doordat deaardappelen,diewel hoge fysieke opbrengsten teziengaven, enookde
granen nogalwat goedkoperwerden.Degeldopbrengsten perhectare
liepenaldusmet ruim 20%terug.Dekostenperhectare zijndaarentegennauwelijks verminderd enhet gevolgwasdanookeensterkeverslechtering vandeverhouding van opbrengsten enkosten
(tabel4.7).Het netto-resultaat kwamuit opgemiddeld 75.000
gulden negatief. Slechts 5%vandegrotere akkerbouwbedrijven behaalde eenpositief resultaat.Ookdegemiddelde arbeidsopbrengst
vandeakkerbouwbedrijven wasnegatief; eensituatie diezich
sinds 1950niet eerderhadvoorgedaan.Opmerkelijkwasookdatde
resultaten voor alle bedrijfsomvangsklassen evennegatiefwaren:
opdeakkerbouwbedrijven beneden 132sbe (22hectare)bedroegde
gemiddelde arbeidsopbrengst vandeondernemer -13.200gulden,op
debedrijven boven 550sbe (circa 105hectare)-23.600gulden
(vergelijk paragraaf 2.3).Het gemiddeldeondernemersinkomen
bleefmet gemiddeld 4.000guldennognet positief (tabel 4.7).De
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Tabel 4.7

Uitkomsten van

akkerbouwbedrijven
Kleigebieden
Algemeen
gemiddelde

Aantal bedrijven in 1987/88
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Opbr.per 100gld.kosten a)
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c) (r)
Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1000gld. per ondernemer a)
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c)

(r)

Ondernemersinkomen, x 1000
gulden perond lernemer
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c)
a)
b)
c)

(r)

grotere bedrijven
Noord. Centr. Zuidw.

Veenkol oniën
kleinere
bedr.

grotere
bedr.

kleinere
bedr.

2250
26
131

1060
57
255

1030
28
118

85
96

70
89

91
95

76
81

100
78
91

93
80
90

87
68
75

93
83
85

80
73
71

-13,1
52,4

-3,3
62,2

10,4
46,5

-1,4
32,0

29,3
41,6

3,9
13,7

35,8
-11,0
12,0

41,2
-43,4
-8,0

51,9
-15,0
25,0

37,5
-5,5
25,0

28,1
-6,7
8,0

34,8
3,1
5,0

10,3
-1.2
-2,0

19,8
56,1

13,9
75,7

11,1
70,1

24,9
55,6

9,6
41,8

46,8
58,0

14,9
23,9

50,9
4,0
28,0

68,1
-19,8
17,0

63,4
1,2
40,0

49,4
8,5
39,0

39,2
5,3
20,0

53,4
20,5
23,0

21,5
11,8
10,0

10040
45
237

1040
63
347

2050
50
311

83
95

79
98

84
103

93
76
83

95
71
81

5,8
43,6

2000
56
293

Fachtbasis.
Inclusief VIR-effect,vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Exclusief WIR-effect.

bedrijven indeNoordelijke kleigebieden gavenzowelquaniveau
alsquaontwikkeling het slechtste resultaat tezien,
vooral doordat daarde fysieke opbrengsten nogwatmeerdaalden
dan inde restvanhet land.Deminst slechte resultatenwerden
gerealiseerd indeVeenkoloniën alsgevolg vandehogekilogramopbrengstenvande fabrieksaardappelen.

Matige resultaten

akkerbouwbedrijven

in 1988/89

Zoalsaleerdervermeld gingenalsgevolgvandekleinere
oogst indeEGdeprijzenvandevrijeProdukten (consumptie-en
pootaardappelen enuien)in1988/89met tientallen procenten omhoog.Desondanks kwamendezeprijzennogniet ofnauwelijks boven
hetgemiddelde niveauvandeafgelopen tienjaar.Behalvede
vrije produktenwerden ookde suikerbieten nogalwat duurder,
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terwijl degranenprijshoudendwaren ende fabrieksaardappelen
enkele procenten goedkoperwerden (vergelijk tabel 3.3).Gemiddeld iseenprijsstijging vandeopbrengsten geraamd vanzo'n
15%.Het volumevandeopbrengsten daalde indoorsneemet een
procent ofvijf.Weliswaar ishetgebruikvanproduktiemiddelen
ook ietsverminderd, maartochwerd voorhet tweede achtereenvolgendejaar eenteruggang vandebruto-produktiviteit geraamd.
Mede doordat deproduktiemiddelen dooreengenomen ietsgoedkoperwerden,werd het effectvandeongunstige produktiviteitsontwikkeling ruimschoots gecompenseerd doordebetere prijsverhouding.Voordeverhouding vanopbrengsten enkostenophetgemiddelde akkerbouwbedrijf isdanookeenstijging met zevenprocentpunten geraamd (tabel 4.7).Toch ishetnetto-bedrijfsresultaat sterknegatief gebleven (-55.000gulden).Voor enkelegroepen akkerbouwbedrijven isnog eennegatieve gemiddelde arbeidsopbrengst geraamd enookhetgemiddelde ondernemersinkomenvan
28.000guldenkan bepaald geenvetpot worden genoemd.
Voorwat betreft dematevanherstel ontliependekleigebiedenelkaarniet veel,waarbij hetniveauhet laagst bleef inhet
noordenvanhet land. IndeVeenkoloniale akkerbouwwas,doorde
daling vandeprijzenvan fabrieksaardappelen,gemiddeld genomen
niet ofnauwelijks sprakevan enig herstel (tabel 4.7).Indeafgelopendriejaar laghet gemiddelde ondernemersinkomen vande
Nederlandse akkerbouwbedrijven ongeveerdehelft lagerdan inde
periode 1980/81-1985/86.Daarmee isde slechtegangvan zakenop
deze bedrijven nog eens geïllustreerd.

Slechte resultaten

varkenshouderij

Tabel 4.8 geeft een indrukvande rentabiliteit vandeverschillende takkenvande intensieve veehouderij indevormvande
arbeidsopbrengst perdier.Tertoelichting kanwordenvermeld dat
opeenmodern gespecialiseerd bedrijf eenarbeidskracht eennormaledagtaak heeft bij eenveestapel van ongeveer 110fokzeugen,
1.100mestvarkens,400mestkalveren, 18.000 leghennen of 50.000
mestkuikens (circa 520.000kilogram afgeleverd gewicht per jaar).
De ontwikkeling vandearbeidsopbrengst perbedrijfwijkt wataf
vandieperdierdoordat het aantaldierenperbedrijf indeloop
vandetijd toeneemt.Bijdeuitkomstenvandekalvermesterij
wordt rekening gehoudenmet de loonmestvergoedingvandecontractmester.
De in 1986/87 reeds ingezette teruggang vande resultaten in
devarkenshouderij heeft zichhetjaardaaropvoortgezet, voorde
varkensfokkerij zelfs inversneld tempo.Debelangrijkste oorzaak
wasdedaling vandeopbrengstprijzen,dievoordebiggen zo'n
25%beliep envoordemestvarkens eenprocent oftwaalf.Devoerprijzen gingenvoorhetvierde achtereenvolgende jaaromlaag,dezekeermet circa 8%,waarmee detotaledaling sinds 1983/84op
ongeveer 25%kwam. Dedaling vandevoerprijzen in 1987/88was
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echter lang niet voldoende omhet effectvande lagere opbrengstprijzen te compenseren. De resultatenvandevarkenshouderij zijn
danook sterkverslechterd. Voordevarkensfokkerijwerd zelfs
eengemiddelde arbeidsopbrengst per fokzeug geregistreerd van 130
gulden negatief (tabel 4.8).Zo'n slecht resultaat wasnogniet
eerderwaargenomen. Indevarkensmesterij werd dedaling vande
resultaten afgeremd doorde lagebiggeprijs.Degemiddelde arbeidsopbrengst permestvarkensplaatsverminderde van 23gulden in
1986/87tot 19gulden in 1987/88.Ditkomt overeenmet ruim
20.000gulden perarbeidskracht en isdus zeermatig.
Tabel 4.8

Rentabiliteit
van de intensieve
dens per dier per jaar

veehouderij : arbeidsopbrengst

Jaar

in gul-

Froduktiet ak
Fokzeugen

SIachtvarkens

Leghennen

Slachtkuikens

SIachtkalveren

a)
1984/85
1985/86
1986/87 b)
1986/87 c)
1987/88 c)
1988/89 c) (r)
a)
b)
c)

515
580
285

71
70
31

0.10
0,80
3,50

245

23
19
-5

3,00
2,40 (v
2,00

-130

70

)

84
146
135

88
87
81

117
113
30

61
50 (v)

55

Fer 1000 kg afgeleverd gewicht.
Inclusief WIR-effect, vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Exclusief WIR-effect.

De ramingenvoor 1988/89gevenvoordevarkensfokkerij een
herstel tezien, zijhet tot eenverrevan bevredigend niveau,en
voordevarkensmesterij eenernstigeverdereverslechtering.Dat
laatste kwamdoordat debiggenmeer inprijsomhoog gingendande
slachtvarkens (respectievelijk 152en 4,5%). De resultaten werden
inbeide takkennegatief beïnvloed doordeongeveer 72hogere
voerprijzen.Voordevarkensfokkerij resulteerde eenenanderin
eenstijging vandegeraamde arbeidsopbrengst perdier tot gemiddeld 70gulden (positief).Perarbeidskracht isdit echternog
geen8.000gulden,waarmee devooralsnog zeerbeperkte enonvoldoende omvang van het herstelwordt aangegeven. Indevarkensmesterij zorgde degenoemde combinatie van factoren tot eendrastischeverslechtering vande resultaten.De ramingvandegemiddeldearbeidsopbrengst permestvarken komt -voorhet eerst -uitop
eennegatief bedrag,namelijkvanvijfguldenpervarkensplaats
(tabel 4.8).De zeerongunstige gangvan zakenvande laatstejaren indevarkenshouderij doet vermoeden dat de realisatievan
allerlei op stapel staande kostenverhogende milieumaatregelen
moeilijk zal zijnwanneerdemarkt nietminder overvoerd wordt
dan inhet recente verleden.
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Tabel 4.14

Uitkomsten van glastuinbouwbedrijven
Overwegend groenten
Totaal Zuidh. Overig
Neder- Glas- Nederland
distr. land

Aantal bedrijven 1987
3495
Bedrijfsomvang 1987 (sbe)
434
Glasoppervlakte 1987 (are) 104
Opbr. per 100gld. kosten
1985
1986
1987
1988 (r)

2002
510
120

1493
332
83

*)
Overwegend snijbloemen Overwegend
Totaal Zuidh. Overig potNeder- Glas- Neder- planland
distr. land
ten
3268
439
89

1485
488
106

1783
398
75

824
543
80

90
93
108
102

92
96
111
-

85
87
101
-

90
95
100
100

93
97
103
-

87
93
96
-

101
105
103
100

Arbeidsopbr. ondernemer,
x 1000 gld. per ondernemer
1985
1986
1987
1988 (r)

19,6
34,6
96,4
76,5

26,9
46,4
117,2
-

8,3
17,3
66,8
-

25,0
47,3
67,0
69,5

33,0
52,7
83,3
-

18,5
43,2
53,7
-

70,5
86,1
82,1
68,5

Ondernemersinkomen, x 1000
gulden per ondernemer
1985
1986
1987
1988 (r)

32,8
47,4
111,8
92,0

41,5
60,6
134,3
-

18,3
28,2
79,7
-

36,5
58,6
81,8
84,6

43,8
63,5
97,1
-

30,4
54,8
69,3
-

78,8
93,7
96,7
82,1

*)

Exclusief WIR-effect.

procent ofnegen omhoog.Deverhouding tussen opbrengsten enkostenverbeterdemet 15puntenvan 93%tot 108%(tabel 4.14)enhet
netto-resultaat perbedrij£sloeg omvan ruim40.000guldennegatieftot ruim40.000guldenpositief.Tochhad nog zo'n40%van
de bedrijven eennegatief resultaat enmoest eenkleine 15%van
deondernemers genoegen nemenmet eenondernemersinkomen vanminderdan30.000gulden.Het gemiddelde ondernemersinkomen ismeer
danverdubbeld enkwamuit opbijna 112.000guldenperondernemer.Procentueel gezienweekdeverbetering opde bedrijven in
overig Nederland niet veel afvandie inhet Zuidhollands Glasdistrict,maardeachterstand vande eerstgenoemde bedrijven,die
indoorsnee nogalwat kleiner zijn,bleef gehandhaafd.

Beperkte resultatenverbetering

snijbloemenbedrijven

in 1987

Dooreen ietsgrotere produktie pervierkantemeter enenkeleprocenten hogere prijzenwarendeopbrengsten vandesnijbloemenbedrijven in 1987eenprocent ofvierhogerdan in1986.Bij
een iets lagerkostenniveau resulteerde dit ineenverbetering
van deopbrengsten-kostenverhouding met vijfprocentpuntenwaardoor indoorsnee eennagenoeg kostendekkende exploitatie werdbe-

134

reikt (tabel 4.14).Het gemiddelde netto-resultaat verbeterdevan
-30.000 guldenper bedrijf in 1986tot -1000gulden in 1987.Het
gemiddelde ondernemersinkomensteegmet ruim 23.000guldentot
bijna 82.000gulden perondernemer.Ongeveer 60Xvande bedrijven
had eennegatief resultaat eneenkleine 30%vande ondernemers
behaalde eenondernemersinkomenvanminderdan30.000gulden.De
verbetering vande resultatenvandesnijbloemenbedrijven inhet
Zuidhollands Glasdistrict verliep gunstigerdandieopde bedrijvendaarbuiten, zodat deonderlinge verschillen tussen beide
groepen zijntoegenomen (tabel 4.14).Hetverschil inresultatenontwikkeling hing in1987vooral samenmet de relatief grotebetekenisvandechrysanten -dieeengoede prijsvorming haddenopdeZuidhollandse bedrijven endeongunstigeprijsontwikkeling
vanondermeerde rozen,diebuitenZuid-Holland een relatief
groot deelvande bloemenkassen beslaan.

Kleine achteruitgang

resultaten

potplantenbedrijven

in 1987

Depotplantenbedrijven gaven in1987een,overigens beperkte, teruggang vande resultaten tezien.Dehoofdoorzaak daarvan
warendewat lagere opbrengstprijzen.Doorhet opnieuw forsgroterevolume gingendeopbrengsten pervierkantemetertochnog
met zo'n52omhoog.Doordeverdere intensivering vandeproduktienamendekosten echtermetmeerdan6Xtoe,ondanks deveel
lagere energieprijzen.Deverhouding vanopbrengsten enkosten
ging zodoende ietsachteruit,maar tochbleefhet netto-resultaat
-gemiddeld bijna 30.000guldenperbedrijf -nogduidelijkpositief.Ongeveer 50Zvandebedrijven bevond zich inde rode cijfers.Doordeaangegeven ontwikkelingenverminderde degemiddelde
arbeidsopbrengstvandepotplantenbedrijven met enkele duizenden
guldens.Het gemiddelde ondernemersinkomen ging echtermeteen
dergelijk bedrag omhoog (tot gemiddeld bijna 97.000guldenper
ondernemer, tabel 4.14)doordat het saldovan berekende enbetaalde rentenogalwat gunstigeruitkwam. Ruim 302vandeondernemersmoest genoegennemenmet eenondernemersinkomen vanminder
dan30.000gulden.

Glastuinbouwbedrijven:

beperkte teruggang in 1988

Zoalsbijde bespreking vande sectorrekening (paragraaf
4.3.2)reeds isgebleken, zijndeopbrengstenvande glastuinbouw
in 1988ongeveer gelijkgebleven, terwijl dekostenwat omhoog
gingen.Voorhet gemiddelde glastuinbouwbedrijf isdanookeen
beperkte teruggang vandeverhouding vanopbrengsten enkosten
geraamd, namelijkvan 103Zin 1987tot 101X in 1988.Het gemiddelde resultaat bleef dusvolgensdeze raming nogwel positief.
Het gezinsinkomen uit bedrijf enhet ondernemersinkomen zijnbeidenaar schatting met 10à 15Xgedaald,maar blevenmet indoorsnee respectievelijk bijna 100.000gulden enbijna 90.000gulden
perondernemer tochopeenbevredigend niveau (tabel 4.13).
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Desterkste relatieve teruggang deed zichvoor bijdeglasgroentebedrijven, voornamelijk alsgevolg van lagere opbrengstprijzen (zieparagraaf 3.2.4), waardoor deopbrengsten perbedrijfmet eenprocent ofdrieverminderden. Bijde energiekosten
werd de eersteprijsstijging (+7Z)sinds 1984opgevangendooreen
evengroteenergiebesparing. Deoverigekostengingen ietsomhoog.Het gevolg waseenachteruitgang vandeverhouding tussen
opbrengsten enkostenmet zo'n zesprocentpunten envanhetgemiddelde ondernemersinkomenmet zo'n 20.000gulden (tabel 4.14).
Ondanksde teruggang isde rentabiliteit inde glasgroenteteelt
positief gebleven, terwijl de inkomens indoorsnee hogerwaren
dan inde twee andere takkenvande glastuinbouw.
De resultatenvandesnijbloemenbedrijvengaven in 1988weinig spectaculaire veranderingen te zien.Opbrengsten enkosten
stegen beidemet eenpaarprocent,deverhouding vandeze twee
bleefvolgensde raming nagenoeg ongewijzigd op 1002 (tabel
4.14). Het gemiddelde ondernemersinkomenging ietsomhoog en
wordt geraamd opbijna 85.000guldenperondernemer.
De resultatenvandepotplantenbedrijven werden in 1988negatief beïnvloed door lagere opbrengstprijzenenerzijds eneen
stijgend kostenniveau anderzijds.Dat laatste kwamvooral doorde
grotere inzetvanproduktiemiddelen.Deverhouding van opbrengsten enkosten isvolgens de raming gedaald met drie procentpuntenenkomt nogjuist uit op 100%(tabel 4.14). Ditging gepaard
met eenteruggang vanhet ondernemersinkomenmet eenkleine
15.000gulden totgemiddeld ongeveer 82.000guldenperondernemer. Daardoor zijndepotplantenbedrijven, indejaren tachtig
qua inkomensniveauvoortdurend dekoplopers,binnendeglastuinbouw indestaartgroep terechtgekomen.
4.3.4 Resultatenvan champignon- enopengrondstuinbouwbedrijven 1)
Na hetdieptepunt in1986gavende resultatenvandechampignonbedrijven in1987eensterkherstel tezien.Dekostenper
vierkantemeter blevenper saldoongeveergelijk.Aandeenekant
werd erbespaard oparbeid enkapitaal engingendeenergieprijzen sterk omlaag.Aandeandere kant stegendekostenvoorvooral
compost, maarookvoor ondermeer bestrijdingsmiddelen envoorde
afleveringen.De forse stijging vandeopbrengstprijzen (+20%)
leidde,gegeven het stabiele kostenniveau, tot eenherstelvan
het netto-bedrijfsresultaat van ruim 100.000guldennegatief in
1986tot ruim 30.000guldennegatief in1987.Uitgedrukt inprocentenvandekostennamhet "verlies"afvan 24%tot 7%(tabel
4.15). Het aandeel vande bedrijvenmet eennegatief bedrijfsre-

1)
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Voormeer informatiewordtverwezen naarde inde reeks"Periodieke Rapportages"verschenenLEI-publikatiesoverde
rentabiliteit en financiering vandeverschillende takken
van tuinbouw.

sultaat daaldevan 100Zin1986tot 75X in1987.Het gemiddelde
ondernemersinkomen,dat in 1986nognegatiefwas,kwamuitop
ruim50.000guldenperondernemer.Nog ongeveer 15Xvandeondernemershad eennegatief ondernemersinkomen.Ondankshet herstel
warendeuitkomstenvandechampignonbedrijven in1987dusnog
vrij ongunstig.
In 1988 isdesituatieweerverderverbeterd, hoewel volgens
de raming indoorsnee noggeenkostendekkende exploitatiewerd
bereikt.Doordeopnieuw enkele procenten hogereprijzen (zietabel 3.9)endoordegrotere produktie,gingendeopbrengsten per
bedrijfmet eenprocent ofacht omhoog.Aandekostenkant bleef
de stijging beperkt tot eenpaarprocent,waarop ondermeerde
stijgende energieprijzenendevolumetoenamevancompost van invloedwaren.Deopbrengsten-kostenverhouding zouvolgensdezeramingmetvierprocentpuntenverbeteren enuitkomen op 97Z (tabel
4.15). Het gemiddelde ondernemersinkomen in 1988wordt geraamd op
ruim 65.000guldenperondernemer, hetgeeneeneenstijgingmet
zo'n30X betekent (tabel 4.15).

Opengrondsgroentebedrijven:

terugval

in 1988

Doordekleine oogstwarendeprijzenvandevollegrondsgroenten in 1987veelhogerdan in1986 (zietabel3.9).Vooral
daardoor steegde opbrengstwaarde perbedrijfmet ruim 30X.De
Tabel 4.15

Uitkomsten van enkele groepen

tuinbouwbedrijven
Bedrijven met overwegend:

opengr.
groenteteelt
Aantal bedrijven 1987
Bedrijfsomvang 1987 (sbe)
Opbr.per 100gulden kosten
1985
1986
1987
1988 (r)
Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1000gulden per ondernemer
1985
1986
1987
1988 (r)
Ondernemersinkomen, x 1000guldenper ondernemer
1985
1986
1987
1988 (r)
*)

1206
268

boomkwekerij*)
881
254

77
69
86
7
7

102
111
106
7

fruitteelt

1260
207

bloembollenteelt
1303
423

78
76
81

Charapig_
norbedrijven
529
345

99
99
97

5

-

83
76
93
97

20,9
1,7
35,3
16,2

65,1
86,4
75,4
-

10,3
0,5
8,8
-5,2

50,4
58,6
51,4
-

6,2
-20,9
41,2
58,3

31,3
11,2
44,0
23,9

84,1
106,7
98,9
-

32,5
24,4
34,5
18,3

79,6
87,3
83,6
-

15,9
-11,7
50,6
65,5

Voor boomkwekerijen geldt: 1985- 1985/86enz.
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kostengingenmet 4à52omhoog enhet resultaatwasdat deverhoudingvanopbrengsten enkostenverbeterdevanhet zeerlage
peilvan 69%in 1986 tot 862 in1987 (tabel 4.15). De gemiddelde
arbeidsopbrengst,die in 1986maarnauwelijks positief was,kwam
uit opruim35.000gulden.Hetgemiddelde ondernemersinkomenis
gestegenvancirca 11.000gulden tot 44.000guldenperondernemer. Bijna dehelft vandeondernemersmoest het stellenmet een
ondernemersinkomenvanminderdan30.000gulden.
In 1988deed zichweereenachteruitgang vande resultaten
vandeopengrondsgroentebedrijven voor.Zoals inhoofdstuk3
(tabel3.9)al isaangegeven zijndeopbrengstprijzenvandevollegrondsgroenten vanoogst-1988forsgedaald. Defysieke opbrengstenwaren duidelijk hogerdan in1987.Voorde opengrondsgroentebedrijven uit het LEI-boekhoudnet iseendaling vande opbrengstenmet 8%geraamd. Dezedaling iswat kleinerdandegegevens
van tabel 3.9 doenvermoeden.Dathangt deelssamenmet deprijsstijging vande aardbeien, die intabel3.9 onderhet fruit zijn
opgenomen,maarwelworden geteeld op opengrondsgroentebedrijven.
Doordat dekosten opdeze bedrijvenmet eenprocent ofdrie zijn
gestegen,ging degeraamde opbrengsten-kostenverhouding achteruit
tot 77%.De arbeidsopbrengst enhet ondernemersinkomen zijndaarbijminofmeer gehalveerd (tabel 4.15).

Dalende resultaten

boomkwekerij

Nade zeergunstige resultatenvan 1986gingendeuitkomsten
vandeboomkwekerijen in 1987wat achteruit, hoewel het gemiddelde resultaat nogvrij gunstig was.Dedaling vande resultaten
hield vooralverband metwat lagere opbrengsten perhectare;de
prijzen zijn indoorsneewat gestegen (zietabel 3.11). Deopbrengsten per bedrijf blevenvrijwel gelijk,maardekosten zijn
met eenkleinevijf procent gestegen.De opbrengsten-kostenverhouding isdaardoormet evenveelpuntenteruggelopen,maarhet
bedrijfsresultaat bleef duidelijk positief (tabel 4.15). Hetgemiddelde ondernemersinkomen ismet 7à8%gedaald tot ietsbenedende 100.000gulden.Ongeveer 15%vandeondernemers had een
ondernemersinkomen vanminder dan30.000gulden eneen ongeveer
even groot percentage kwamuit opmeerdan 180.000gulden.
Voor 1988zijngeen ramingenopgesteld,maaruit de informatieuit hetvorige hoofdstuk (paragraaf 3.2.4)valt afte leiden
dat degeldelijke opbrengsten perhectare opnieuw zijn gedaald.
Naarmenmag aannemen zijndekostenweermet enkele procenten
gestegen.De resultatenvandeboomkwekerij zullen in 1988dan
ookwat verder zijnteruggelopen. Toch lijkt hetgemiddelde bedrijfsresultaat nogniet negatief tezijngeworden.

Resultaten

fruitteeltbedrijven

van matig naar

slecht

Nade slechteuitkomstenvandefruitteeltbedrijven in1986
deed zichhetjaardaarop eenherstelvoor.Dehoofdoorzaakdaar138

vanwasde sterke stijging vandeappelprijzen,dieoverigensgepaard gingmet aanzienlijke lagerehectare-opbrengsten (zietabel
3.10). Bij een ietsgrotere gemiddelde oppervlakte kwamendegeldelijke opbrengsten per bedrijf ruim 7% hogeruit dan in1986.De
kostengingenmet 1à2Zomhoog, zodat deverhouding van opbrengstenenkostenmet ongeveervierpuntenverbeterde tot 81Ï(tabel
4.15). Degemiddelde arbeidsopbrengst steegvanvrijwel nihil tot
bijna 9000gulden enhetgemiddelde ondernemersinkomenvan ruim
24.000gulden tot bijna 35.000guldenperondernemer.Bijna 60Z
vande ondernemers had eenondernemersinkomenvanminderdan
30.000gulden.
Na dit beperkte herstelwaser in 1988weer een achteruitgang;volgensde raming zelfstot onderhetniveauvan 1986.Op
basisvande intabel 3.10weergegeven ramingen (eengrotereappelproduktie tegen aanzienlijke lagereprijzen, eneenveelkleinere perenproduktietegenveelhogere prijzen)isperbedrijf een
daling vandeproduktiewaardemet ongeveer 5%geraamd. Dekosten
zijnmet enkele procentengestegen endeverhouding van opbrengsten enkosten ging daardoormet zespunten omlaag (tabel 4.15).
De arbeidsopbrengst isvolgens deze raming indoorsnee ongeveer
5000gulden negatief geweest enhetgemiddelde ondernemersinkomen
istenopzichte van 1987ongeveer gehalveerd.Het gemiddelde ondernemersinkomen vande fruittelers indeafgelopenvierjaar zou
daarmee komen op 27.000à28.000gulden, terwijl het indeperiode 1980-1983 ongeveer 50.000gulden bedroeg.

Resultaten

bloembollenbedrij

ven iets onder druk

Van 1981tot 1984vertoonden deuitkomstenvande bloembollenbedrijven een stijgende lijn.In1985deed zicheendaling
voor, in 1986blevende resultaten stabiel,terwijl in 1987een
verdere teruggang optrad (tabel 4.15). Perhectare gingen in1987
dekostenmet eenkleine twee procent omhoog terwijlde opbrengsten een fractiedaalden.Ongeveergelijkblijvende fysiekeopbrengsten gingen gepaard met iets lagere opbrengstprijzen (tabel
3.11). Aandekostenkant gavenvooral arbeid en rente eenvrij
sterke stijging tezien.Fersaldo isdeverhouding van opbrengstenenkosten ietsverslechterd, waarbij hetgemiddelde bloembollenbedrijfnietmeerquitte speelde.Ookde arbeidsopbrengst
enhet ondernemersinkomen gingen omlaag.Het gemiddelde ondernemersinkomen kwamuit opeenkleine 84.000gulden.
De bloembollenteelt had in 1988opnieuw temakenmet iets
hogere fysieke opbrengsten en iets lagere prijzen (zietabel
3.11), zodat deopbrengstwaarde perhectare ietsomlaag ging.De
kosten gingen ietsomhoog, vooral doorde stijging vandearbeidskosten. Deopbrengsten-kostenverhouding iszodoendemet enkelepunten achteruitgegaan.Het ondernemersinkomen zalnaar
schatting met eenprocent oftien zijngedaald.Echt ongunstig
kandit nog niet genoemd worden,maardedalende lijn inderesultatenvandebloembollenbedrijven stemt niet tot optimisme,
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vooralmet hetoogopdeuitmilieu-oogpunt noodzakelijkaanpassingen.Dezeaanpassingen zullenkostprijsverhogendwerken (zie
bijvoorbeeld:DeVroomen, 1989).Juist indie situatie ishetvan
belang dat deopbrengstprijzenoppeilblijven,hetgeen alleen
hetgeval kanzijnwanneerdegroeivandeproduktie beterwordt
afgestemd opdeafzetmogelijkheden dan indeafgelopen jaren
(Alleblas etal., 1989).
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5. Inkomen, financiering en vermogenspositie

5.1 Inleiding
Aansluitend opde inhetvorigehoofdstukbesproken rentabiliteit vandebedrijven ende behaalde ondernemersinkomens,wordt
indit hoofdstukde samenstelling endebesteding vandegezinsinkomensbehandeld. Vervolgenswordt ingegaan opdeherkomst en
aanwending vandefinancieringsmiddelenentenslottewordt een
overzicht gegevenvande samenstelling vanhet inde agrarische
bedrijven geïnvesteerde vermogen1).
Degegevens indithoofdstuk zijnevenals die inhoofdstuk 4
gebaseerd opeensteekproef.Nietvanalle inde steekproef voorkomende landbouwbedrijven waren echtervolledige gegevensvande
inkomensvorming en-besteding beschikbaar.Eenkleindeelvande
bedrijven, onder andere BV's, blijft daarom buiten beschouwing.
Dehiernavolgende gegevens hebbendanookbetrekking op64.400
landbouwbedrijven, terwijl het totale aantal landbouwbedrijven
met minstens 79sbevolgensdemeitelling in198767.200 bedroeg.
Bijdeglastuinbouwbedrijven gaat het omeenaantalvanongeveer 9000gerepresenteerde bedrijvenmet eenomvang van tenminste 70sbe.Voordeniet opdeglasteelten gespecialiseerde tuinbouwbedrijven kangeengeaggregeerd beeld van inkomens-envermogenssituatie worden gegeven.Wel isinparagraaf 5.4voorenkele
groepenvandeze bedrijven eenaantal financiële gegevensopgenomen.Andersdan bij landbouwbedrijven iserbijdetuinbouwbedrijven inprincipe geenverschil indesteekproeven voorhet
rentabiliteits-onderzoek endievoorhet financieringsonderzoek.
Erkunnen echterwel beperkte verschillen ontstaan door eenuiteenlopende weging.
Zoals inhetvorige hoofdstukalwerd vermeld, brengt het
LEIvanaf 1986/87voorde landbouwbedrijven (en 1986voortuinbouwbedrijven)deWIR-premiesnietmeer inmindering bijdevaststelling vandevervangingswaarde vanduurzame produktiemiddelen.
Met het oog opdevergelijkbaarheid met voorgaande jaren zijnook
indit hoofdstuk ineenaantal tabellendecijfersvoor 1986/87
met en zonderWIR-effectweergegeven.

1) Vooruitvoeriger gegevenskanvoorde landbouwbedrijven verwezenworden naardejaarlijksverschijnende Periodieke Rapportages: "Definanciële positievande landbouw" (FR 12)en
"Vanbedrijfsuitkomstentot financiële positie" (PR 13)en
voordeglastuinbouwbedrijven naar: "Rentabiliteit enfinanciering vandetuinbouw onderglas inNederland" (PR15).
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5.2

Inkomens en financiële p o s i t i e van landbouwbedrijven

5.2.1

Gezinsinkomen, gezinsbestedingen en besparingen

Het t o t a l e gezinsinkomen van de agrariërs bestaat u i t het
gezinsinkomen u i t bedrijf, dat geheel afhangt van de gang van zaken in het bedrijf, en u i t het inkomen van buiten het bedrijf.
Het gezinsinkomen u i t bedrijf i s het inkomen dat de ondernemer
samen met de meewerkende gezinsleden in het bedrijf heeft behaald.

Tabel 5.1

Gezinsinkomen, bestedingen en besparingen,
sief tuinbouwbedrijven,
x 1000 gulden per

1986/87

1987/88

a)

b)

b)

1988/89
b) (r)

66,6

69,9

64,5

61,0

70,0

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

6,2
2,0
4,8
0.7

6,2
2,0
4,8
0,7

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

13,5

13,7

13,7

14,2

14,0

80,1

83,6

78,2

75,2

84,0

f:

totaal
Totaal gezinsinkomen

Af:

(exclu-

1986/87

1985/86

Gezinsinkomen uit bedrijf c)
Bij: inkomenven buiten het bedrij
- uitkeringen (sociale)
verzekeringen
- uit arbeid
- uit vermogen
- overige

op landbouwbedrijven
bedrijf)

betaalde belastingen en
premies volksverzekeringen

18,2

Besteedbaar inkomen voor gezin
en bedrijf (p)

13,3

61,9

13,3

70,3

.

14,2

64,9

14,0

61,0

70,0

Af: gezinsbestedingen

51,2

50,2

50,2

53,7

54,0

Besparingen (q)

10,7

20,1

14,7

7,3

16,0

Spaarquote (q inXvan p)
a)
b)
c)

17

29

23

Inclusief WIR-effect,vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Exclusief WIR-effect.
Deze cijferswijken iets afvan het gezinsinkomen per bedrijf
inverband met de beperktere steekproef.

12

23

intabel 4.5

In 1987/88washetgezinsinkomen uit bedrijf ophet gemiddelde landbouwbedrijfvijf procent lagerdan in 1986/87 (tabel
5.1). Achter dezegeringe daling gaan sterkeveranderingen schuil
tussendeverschillende takkenvande landbouw. Het negatieve effect vandeverslechterde bedrijfsinkomensopdeakkerbouwbedrijven enopdebedrijvenmet intensieveveehouderij ophet algemeen
gemiddeldewerd vrijwel geheel gecompenseerd doorde stijging van
de inkomensopdemelkveehouderijbedrijven (zieookverderop).
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Grotere spreiding

gezinsinkomens

Naast degroteverschillen indegemiddelde inkomens tussen
de bedrijfstypenbestaat erookeengrote spreiding indeindividuele gezinsinkomens. In 1985/86 en 1986/87 lag ruim 50Zvande
gezinsinkomens uit bedrijf tusseneenhalf enanderhalfmaalhet
gemiddelde. In 1987/88wasditmet 40%vandegezinsinkomenshet
geval (tabel 5.2);die lagendustussen 30.000en90.000gulden.
Zowel het aandeelvandehogere,alsdatvande lagere inkomens
nam toe,maardatvande laatstgenoemde het sterkst. Zohad in
1987/88bijna eenderdevande landbouwbedrijven een inkomenbenedendehelftvanhet gemiddelde,dus lagerdan30.000gulden.
Zelfs had 14%vanalle landbouwbedrijven eennegatief bedrijfsinkomen. Indetweevoorafgaande jarengold dat slechts 5%vande
bedrijven.
Tabel 5.2 Verdeling (in I)van landbouwbedrijven naar gezinsinkomen uit bedrijf
Inkomensklasse

Jaar (gemiddeld gezinsinkomen x 1000 gulden)
1985/86
(66,6)

Negatief
Nul -%maal gemiddeld
% -1 1- 1Ü "
"
ÏÜ- 2 "
"
2-4 "
"
Meerdan 4maal "
Totaal
*)

1986/87
(64, 5)

1987/88 *)
(61,0)

5
23
28
23
11
9
1

5
21
33
19
12
9
1

14
18
22
18
12
15
1

100

100

100

Exclusief WIR-effect.

Het aandeelvandebedrijvenmet een inkomenboven anderhalf
maal het gemiddelde isin 1987/88gestegen tot 28%.Indetwee
voorafgaande jarenwasdit respectievelijk21%en 22%.Hetpercentage bedrijvenmet een inkomentussen tweeenviermaalhet
gemiddelde (122.000en 244.000gulden)was in1987/88 ongeveer
15.Almet al lijkt deconclusie gerechtvaardigd dat de spreiding
vande inkomensvan landbouwbedrijven in 1987/88groterwasdan
indevoorgaande jaren.

Neveninkomsten licht

gestegen

Eenvrij belangrijkdeel -de laatstejaren 17à 19%-van
het totale inkomenvan landbouwers bestaat uit inkomenvanbuiten
het bedrijf.Daarbij gaat hetuitsluitend omde neveninkomsten
vande ondernemer en zijnechtgenote,duseventuele neveninkomstenvankinderen blijven buiten beschouwing.
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Deneveninkomsten waren in 1987/88 ietshogerdan inhet
jaardaarvoor (tabel 5.1).Dit kwamvooral doordat het inkomen
behaald met buitenhet bedrijfverrichte arbeid istoegenomenvan
2000gulden tot 2800gulden.Deoverige bestanddelen vanhetneveninkomen zijnweinig veranderd. Bijnadehelft vanhet neveninkomen isafkomstig vanuitkeringen van (sociale)verzekeringen,
waarvan dekinderbijslag eenbelangrijk onderdeelvormt.Het inkomenuitvermogen isopéénnadebelangrijkste bronvan inkomen
buitenhet bedrijf.
De lichte toenamevandeneveninkomstenwasonvoldoende om
deteruggang vanhet bedrijfsinkomenoptevangen.Het totalegezinsinkomen vande landbouwbedrijven isin 1987/88dan ookgedaald (figuur5.1)enkwamuit opgemiddeld 75.200gulden.Dat is
4Z lagerdan inhetvoorgaandejaar.
Uit het totale gezinsinkomenmoeten belastingen enpremies
voorvolksverzekeringen worden betaald. In 1987/88werd hiervoor
14.200gulden afgedragen, bijnaduizend guldenmeerdan inhet
voorafgaande jaar.De zogenaamde belastingquote -het aandeelvan
de betaalde belastingen enpremies inhet totale inkomen-bedroeg voorhetgemiddelde landbouwbedrijf 19Z,tegen 17Z inhet
voorgaande jaar.

x 1.000gld
per bedrijf
90

77/78

79/80

81/82

83/84

85/86

Figuur 5.1 Aanwending gezinsinkomen
op
landbouwbedrijven
1) Totale gezinsinkomen.
2) Gezinsbestedingen.
3) Gezinsbestedingen inprijzenvan1976/77.
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87/88

Gezinsbestedingen

in 1987/88 omhoog en besparingen omlaag

Dedaling vanhet totale gezinsinkomen ende stijging vande
betaalde belastingen enpremiesdedenhet besteedbaar inkomenvan
hetgemiddelde landbouwbedrijf in1987/88met 6%dalentot 61.000
gulden (tabel 5.1).Degezinsbestedingen, diede laatstejaren
rond de50.000gulden schommelden, zijn in1987/88met 7%gestegen tot 53.700guldenperbedrijf.Omdat ervan éénbedrijfgemiddeld ongeveer 1,07 gezinnenmoeten leven, liggende bestedingenpergezin iets lager,namelijk opcirca 50.200gulden. Sinds
1977/78 zijndegemiddelde gezinsbestedingen vanlandbouwbedrijven reëel gestegenmet ongeveer ruim 10Z (zie figuur5.1).
Alsdegezinsbestedingen uit het besteedbaar inkomen zijn
betaald blijven de besparingen over.Deze zijneen belangrijke
bronvoordevorming vaneigenvermogen. In 1987/88 zijndebesparingen opde landbouwbedrijven tenopzichtevanhetvoorafgaandejaargehalveerd.De spaarquote -het aandeel vandebesparingen inhet besteedbaar inkomen-daaldevan 23Xnaar12Z.
Het behaalde inkomen-endaarmeehet niveauvandebesparingen- isindoorsnee hogernaarmate het bedrijf groter is.De
besparingen zijnookpositief gecorreleerd met de solvabiliteit
- het aandeelvanhet eigenvermogen inhet totalevermogen.
Naarmate de solvabiliteit lager is,zijnmeestal de rentelasten
hogerenblijft erminder overvoordebesparingen.Vooral bijde
grote bedrijven isditverband duidelijk (tabel 5.3).Hierbij
moetworden bedacht datdekleinere bedrijven,waarop deondernemersgemiddeld ouder zijn, indoorsnee eenhogere solvabiliteit
hebben.Bovendien heeft behalve het inkomenookhetniveauvande
gezinsbestedingen invloed opde besparingsmogelijkheden.

Hoogste inkomens op

melkveebedrijven

Totdusver isdeontwikkeling vanhet inkomen,debestedingenendebesparingen ophetgemiddelde landbouwbedrijfweergegeTabel 5.3

Besparingen op landbouwbedrijven
(x 1000 gld. per
bedrijf)

Eigenvermogen inX
vanhet totalevermogen

Bedrijfsomvang (sbe)
79-118

40enminder
40- 50
50- 60
60 - 70
70- 80
80- 90
90- 100
Totaal

naar solvablliteltsklassen

-31,3
-4,8
-10,5
-15,0
3,4
4,5
-6,8
-6,8

119-157
-21,3
-10,5
-3,9
1,8
-2,6
6,3
10,0
2,2

Alle
bedrijven

158-237
-39,0
-8,1
-2,2
11,4
8,4
28,3
10,3

in 1987/88

>237

-21,2
3,7
8,2
10,3
28,0
28,6
37,8

7,2

18,3

-29,3
-2,6
0,6
5,7
12,9
20,8
9,4
7,3
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Tabel 5.4

Inkomen, gezinsbestedingen
en besparingen
drijven (in 1000 gld. per bedrijf)
*)

Bedrijfstype

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Melkvee
1986/87
1987/88
Gemengd, rundvee
1986/87
1987/88
Gemengd,int. veen.
1986/87
1987/88
Akkerbouw
1986/87
1987/88
*)

Besteedbaar
inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

Spaarquote
(X)

70,9
86,2

83,6
99,3

69,6
84,4

49,0
54,2

20,6
30,2

30
36

49,1
65,4

63,4
79,9

52,2
69,0

50,5
49,9

lf7
19,0

3
28

60,0
34,0

74,5
49,0

62,3
32,4

53,1
53,7

9,2
-21,4

15
(neg)

61,2
15,3

76,0
30,9

60,2
21,5

49,1
53,2

11,1
-31,7

18
(neg)

Exclusief VIR-effect, niet vergelijkbaarmetvoorgaande jaren.

Tabel 5.5

Verdeling

van landbouwbedrijven

Klasse besteedbaar inkomen
inguldens

Alle
bedrijven

Negatief
20.000
020.00030.000
40.000
30.00040.00060.000
60.00080.000
80.000- 100.000
meerdan 100.000
Totaal

Tabel 5.6

Procentuele

verdeling

Akkerbouwbedrijven
minderdan0
0-50.000gld.
meerdan50.000gld.
Melkveebedrijven
minderdan0
0-50.000gld.
meerdan50.000gld.
Gemengde bedr. met
minderdan0
0-50.000gld.
meerdan50.000gld.

naar besteedbaar
Akkerbouwbedrijven

Inkomen in 1987/88 (X)
Melkveebedrijven

29
18
13
8
17
8
2
5

1
2
4
9
21
16
16
31

27
23
8
1
14
8
7
12

100

100

100

100

van landbouwbedrijven

naar

liquiditeitspositie

1984

1985

1986

1987

1988

4
19
77

4
28
68

10
26
64

6
26
68

12
36
52

13
42
45

15
39
46

12
42
46

12
41
47

12
42
46

29
40
31

24
33
43

25
31
44

26
41
33

31
36
33

int.veehouderij

Liquiditeiten verminderd metkortlopende bedrijfsschulden.
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Gemengd,int.
veehouderij

12
11
6
7
19
12
11
22

Liquiditeitensaldo *)per30april

*)

Totaal
gezinsinkomen

op enkele typen landbouwbe-

ven.Achterdit globale beeld gaangroteverschillen tussende
diverse bedrijfstypen schuil,zoalsook inhetvorige hoofdstuk
(paragraaf 4.2.3)reeds isgebleken.
Demelkveebedrijven behaalden in 1987/88-evenals inhet
jaardaarvoor -gemiddeld dehoogste inkomens:het totalegezinsinkomenbedroeg bijna 100.000gulden (tabel5.4).Datwas,na
correctie voorde inflatie,het hoogste gemiddelde inkomen inde
melkveehouderij sindshet beginvanhetLEI-financieringsonderzoek aanhet eindvandejaren zestig.Na betaling vanderelatief lage belastingen enpremiesvolksverzekeringen bleefeen
hoog besteedbaar inkomenover.Gezien het naijlenvandebelastingbetalingen mag verwachtworden datdemelkveehouders dekomendejarenmeer belasting zullenmoeten betalen. Degezinsbestedingen opdemelkveebedrijven waren in 1987/88 ruim 102hogerdan
inhetvoorafgaande jaar.Uiteindelijk koner ruim30.000gulden
gespaard worden,wat eenspaarquotevan36Zbetekent (vorig jaar
30X).
Opdegemengde bedrijvenmet rundvee vertoonden de inkomens
eveneens eenopgaande lijn.Het totale gezinsinkomen isin
1987/88met ruim eenkwart gestegen enkwamop80.000gulden.Ook
opdeze bedrijven zijndebesparingen aanzienlijk toegenomen:de
spaarquote bedroeg in 1987/88 28%,tegen eenschamele 3Z inhet
voorafgaande jaar.Degemengde bedrijvenmet intensieveveehouderijvertoonden in 1987/88eensterke inkomensdaling; hun besteedbaar inkomen isbijna gehalveerd. Degezinsbestedingen blevenop
hetvrij hogeniveauvandevoorgaande jaren.Zodoende iser
sterkontspaard (-21.000gulden), terwijl in 1986/87 nog 9000
gulden gespaard werd.
De inkomensvandeakkerbouwbedrijven zaten in 1987/88in
eendiep dal.Het gezinsinkomenuit bedrijf bedroeg slechtseen
kwart vandatvanhetjaar daarvoor enhet besteedbaar inkomen
eenderde.Ondanksdeze lage inkomensvertoonden degezinsbestedingen een stijging van ruim8%,nadat ze indeviervoorgaande
jaren geleidelijkwaren gedaald.Hetvalt opdat het gemiddelde
niveauvandebestedingen bijdediverse bedrijfstypenweinig
uiteenloopt, ondanksdegroteverschillen in inkomen.Tegenover
de stijging vandebestedingenvande akkerbouwbedrijven stond
een sterkevermindering vande betaalde belastingen enpremies,
namelijkvan bijna 16.000gulden in1986/87 tot 9400 in1987/88.
Dit alles leidde ertoe dat eropdeakkerbouwbedrijven in1987/88
sterkwerd ontspaard (-32.000gulden).

Besteedbaar

inkomen op deel van de bedrijven

negatief

Degrote onderlinge verschillen inde inkomens tussendeonderscheiden bedrijfstypen komennogduidelijker totuiting,wanneerdebedrijvenworden ingedeeld naardehoogtevanhetbesteedbaar inkomen.Vooral bijdeakkerbouwbedrijven enbijdegemengde bedrijvenmet intensieve veehouderij bevindt zicheenhoog
percentage met eennegatief besteedbaar inkomen,respectievelijk
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29en 27%(tabel 5.5).Circa 60%vandeakkerbouw- ende intensieve-veehouderijbedrijvenhad in1987/88eenbesteedbaar inkomen
beneden 30.000gulden. Insterkcontrast hiermee staande inkomens indemelkveehouderij.Daarmoest slechts 7%vande bedrijvenhet stellenmet eenbesteedbaar inkomen beneden 30.000gulden, terwijl ruim302vandemelkveehouders meerdan 100.000gulden tebesteden had.

Liquiditeitspositie

akkerbouwbedrijven

loopt

terug

Zoalshiervoor al isgebleken,gaande consumptieve bestedingenniet ofnauwelijks omlaagwanneer de inkomens achteruitgaan.Bij een laag besteedbaar inkomenkandit niet alleen leiden
tot negatieve besparingen,maarooktot eenvermindering vande
liquide reserves.Bijdeakkerbouwbedrijven wasdit in 1987-1988
duidelijk het geval.Daarhad inapril 1988 12%eennegatiefliquiditeitensaldo (liquiditeiten verminderd met kortlopende bedrijfsschulden), tweemaal zoveel alseenjaar tevoren (tabel
5.6). Opdeakkerbouwbedrijven moet vanaf april nog een langeperiode overbrugd worden,voordat erweer inkomsten komen.Ditbetekent dat erbedrijven inliquiditeitsmoeilijkheden kunnen komen.
Indemelkveehouderij,waarde laatstejaren eveneens12%
van debedrijven eennegatief liquiditeitensaldo had, iseendergelijke situatieminderverontrustend.Hiervloeit immers eenregelmatige (melk-)geldstroom.Ookopdegemengde bedrijvenmet intensieveveehouderij isde liquiditeitenpositie in 1988verslechterd.Hoewel eropdeze bedrijvenmeerdere produktiecycliper
jaar zijn,wijst deachteruitgang vanhet liquiditeitensaldo op
toenemende liquiditeitsspanningen. Vooral devarkenshouders doen
de laatstejarendanookrelatiefvaakeenberoep opde sociale
voorzieningen (zieparagraaf2.1).
Uit een recent LEI-onderzoek 1)blijkt dat ietsminderdan
dehelft vande akkerbouwbedrijven in1986/87 en 1987/88eennegatieve "vrijekasstroom" had.Datwil zeggendat eruit hetproduktieproces teweinig middelen beschikbaar kwamenomaandelopende rente-enaflossingsverplichtingentevoldoen.Dooreengenomenhaddendeze bedrijven nogvoldoende vrije liquidemiddelen om
dit "tekort"gedurende eenaantaljarenoptevangen.Tochzouden
bij ongewijzigde omstandigheden opongeveer 20%vande akkerbouwbedrijven binnen tweejaardevrije liquidemiddelen uitgeput
zijn.Eendeelvandeze bedrijven heeft eenzodanig gunstigesolvabiliteit datuit dienhoofdenogwelnieuwe leningen zouden
kunnenworden afgesloten.Dannemenechter ookde betalingsverplichtingen toe,zodatdithooguit tijdelijk soelaaskanbieden.

1)
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Het resultaat wordt gepubliceerd in:"Vanbedrijfsuitkomsten
tot financiële positie (BEF); Samenvattend overzicht van
landbouwbedrijven tot enmet 1987/88" (Periodieke Rapportage
13-87/88).

Datzelfde geldtvoor bijvoorbeeld hetverkopenvan eendeelvan
degrond:daardoor kunnen acute liquiditeitsproblemen wordenopgelost,maardecontinuïteitsbasis vanhet bedrijfwordt zwakker.
Almet albevindt eenniet onbelangrijk deelvandeNederlandse
akkerbouwbedrijven zich indegevarenzone.Deze bedrijven lopen
bijgelijkblijvende omstandigheden enzonderspeciale steunmaatregelen openige termijnhet risicovan eengedwongen verkoopof
beëindiging. Een relatief groot deelvandeze probleembedrijven
istevinden indekleigebieden inhetNoordenvanhet land,waar
deproduktiviteitsontwikkeling de laatstejaren is achtergebleven
bijdie inandere akkerbouwgebieden.

In 1988/89 licht herstel

inkomens

akkerbouwbedrijven

Het afgelopen jaarhebbende inkomensopdeakkerbouwbedrijven zichweerenigszins hersteld. Hetgezinsinkomen uit bedrijf
wordt geraamd op ruim40.000guldenenhet totale gezinsinkomen
zal rond de 60.000guldenhebbengelegen.Geziende zeerpovere
inkomens inhetvoorgaande jaarmag verwacht wordendat debelastingbetalingen in 1988/89 laag zijngeweest.Bij eenverondersteld gelijkblijvend niveauvandeconsumptieve bestedingen zoudendebesparingen tochnog licht negatief zijngeweest.Dat
laatste zoubetekenen dat het gemiddeldeNederlandse akkerbouwbedrijf inde afgelopenvijfjaar slechts éénkeer (in 1986/87)positieve besparingen heeft gehad.Met het oog opde continuïteit
vande bedrijven isdat eenverontrustende constatering, temeer
omdat ookdeakkerbouwbedrijven dekomendejarennogalwat "aanpassingsinvesteringen" zullenmoeten doen (zieparagraaf2.3).
Bijdegemengde bedrijvenmet intensieveveehouderijwaser
in 1988/89 slechts sprakevan eenzeergering inkomensherstel.
Het geraamde gezinsinkomen uit bedrijf bleef beneden de40.000
gulden enhet totalegezinsinkomen isgeraamd op ruim50.000gulden.Dankzij denaarverwachting lagere belastingbetalingen en
enige beperking vandeconsumptieve bestedingen, zoudendebesparingen ietsminder negatief zijngeworden.
Het beeld van demelkveehouderijbedrijvenwas in 1988/89nog
gunstiger dan inhetvoorgaandejaar.Het gemiddelde gezinsinkomenuit bedrijf isgeraamd opzo'n95.000guldenenhet totale
gezinsinkomen op rond 110.000gulden.Uitgaandevannogalwat hogere belastingbetalingeneneenhandhaving ofenige stijging van
het consumptieniveau wasernogvoldoende ruimtevoor forsebesparingen.Deze zullentussende35.000en40.000gulden zijn
uitgekomen, dusnoghogerdan in1987/88 (zie tabel5.4).
Aldezeontwikkelingensamen leiddenvoorhet gemiddelde
landbouwbedrijf tot eengeraamde stijging vanhet gezinsinkomen
uit bedrijf tot bijna 85.000gulden.Datwas ruim 10Zmeerdan in
1987/88 (tabel 5.1).Bijeenonveranderd bedrag aan neveninkomsten engelijkblijvende bedragen aanbetaalde belastingen enconsumptieve bestedingen, zoudende besparingen hierdoormeerdan
verdubbeld kunnenzijn.
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5.2.2 Financieringsmiddelen en investeringen
Voorde financiering vandejaarlijkse investeringen zijnde
agrarische ondernemers inbelangrijkemate aangewezen opdeeigen
middelen. Dezemiddelenkomenuit het lopendeproduktieproces
(afschrijvingen enbesparingen)ofuit vermogensoverdrachten
(grotendeels indevormvan schenkingen enerfenissen).Deinvesteringenworden tevensgefinancierd met nieuwaangetrokken vreemd
vermogen.
Detotale investeringen ophet landbouwbedrijf bestaanuit
investeringen induurzame produktiemiddelen, demutaties inoverigeproduktiemiddelenende investeringen enbeleggingen buiten
bedrijf.Deeerste twee componenten vormen samendebruto-bedrijfsinvesteringen.Voordevaststelling vandebruto-investeringenwordt deboekwaarde vandeverkochte produktiemiddelen
- dusniet dewerkelijk ontvangen opbrengst - inmindering gebracht opdewaardevandeaankopen.Daardoorwordt eenzozuiver
mogelijke weergaveverkregenvandewerkelijke ontwikkeling van
deomvang vanhet produktie-apparaat.

In 1987/88 sterke daling financieringsmiddelen

landbouwbedrijven

Detotale hoeveelheid beschikbaargekomen financieringsmiddelen opalle landbouwbedrijven bedroeg inhet boekjaar 1987/88
ruim 4,5 miljard gulden (tabel 5.7).Dat iseendaling van 20
procent invergelijking tot hetvoorgaande boekjaar.Het totale
bedrag aaneigenmiddelenvan alle landbouwbedrijven isin
1987/88met 17procent teruggelopen. Dit isgrotendeels tewijten
aande besparingen, diemetmeerdandehelft daalden tot eenbedrag van470miljoen gulden.Doordat deafschrijvingenaanzienlijk stegen, kwamhet totale bedrag vandeuit het produktieprocesvrijkomende middelen -afschrijvingen enbesparingen samenuit op2,7miljard gulden, zo'n 9procent minder dan inhetvoorgaande boekjaar.
Behalve uit debedrijfssfeerkomenerook indevermogenssfeer eigenmiddelen beschikbaar.Voorhet overgrote deel zijn
dit erfenissen enschenkingen,waaronder ookbevoordelingenbij
grondoverdrachten inde familiesfeer.Het bedrag aan erfenissen
en schenkingen daalde in 1987/88met 70miljoen tot 240miljoen
gulden.Deanderepost indevermogenssfeerbetreft de overige
eigenmiddelen.Hierondervallenvermogenssubsidies, boekwinsten,
schade-uitkeringen, endergelijke.Depremiesvoor levensverzekeringenenvoorkoopsompolissenworden hiernegatief opgenomen,
omdat de betreffende bedragen nietmeeralsfinancieringsmiddel
voorhet bedrijf gebruikt kunnenworden. In 1987/88werd erin
totaalvoor 165miljoen guldenaandeze premies betaald, hetjaar
daarvoor 124miljoen gulden.Detoenamewasvooral tevindenop
demelkveebedrijven.Mede hierdoor kwamhet totale bedrag aan
overige eigenmiddelenuit op-150miljoengulden.
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Tabel 5. 7 Financieringsoverzicht

van landbouwbedrijven

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overige eigen middelen

(in miljoenen

1985/86

1986/87
a)

1620

1650
1340

720
190
20

guldens)

1986/87
b)

1987/88
b)

2010

2270

310
100

980
310
100

470
240
-150

- totaal eigenmiddelen (p)

2550

3400

3400

2830

- nieuwe langlopende leningen

1910

2410
-110

2410
-110

1630

120
2030

2300

2300

1680

4580

5700

5700

4510

1210
2800

1280
2900

1280
3440

1480
2610

240
270
60

610
300

610
300
70

370
330
-280

4580

5700

5700

4510

50

- mutatie overige vreemde middelen
- totaal vreemde middelen (q)
- totaal beschikbare middelen (p+q)
AANWENDING
- aflossing langlopende leningen
- invest, induurz.produktiemiddelen c)
- mutatie inoverige produktiemiddelen
- invest, en beleggingen buiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
totale aanwending
a)
b)
c)
d)

610d)

Inclusief WIR-effect, vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Exclusief WIR-effect.
1985/86 en eerste bedrag 1986/87 na aftrek berekende WIR-premies,
cijfer 1986/87 alsmede 1987/88vóór aftrek berekendeWIR-premies.
Inclusief fictieve vorderingenWIR-premies.

tweede

Het totale bedrag aanaangetrokken vreemdemiddelen IsIn
1987/88 sterkgedaald (-27%). Intotaalwerdvoor bijna 1,7miljard gulden aannieuwe leningen enkredieten opgenomen.Dit komt
neer opgemiddeld 26.200guldenper landbouwbedrijf, bijna 8300
guldenminderdan in 1986/87.Daarentegen namende aflossingen
vanhetvreemdevermogenmet 200miljoen gulden toe,tot eentotaalbedrag van bijna 1,5miljard (gemiddeld 23.100guldenperbedrijf). De toename vanhetvreemd vermogen bedroeg duspersaldo
200miljoengulden.Ditwasaanzienlijkminderdan indetwee
voorafgaande jaren (tabel5.7).

Investeringen

meer gefinancierd

met eigen vermogen

De totale investeringen binnenenbuitenhet bedrijf daalden
van4,4miljard gulden in 1986/87tot 3,3miljard gulden in
1987/88. Indatjaarwerdende investeringen naar schatting gefinancierd met 1,8miljard gulden aaneigenmiddelen enmet 1,5
miljard gulden aanvreemd vermogen.Het aandeel vanhetvreemd
vermogen daalde daardoorvan 52%naar46% (figuur5.2).
Opde investeringen inhet bedrijf,diedaaldenvan hethoge
peilvan ruimviermiljard gulden in 1986/87totjuist benedende
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driemiljard gulden in 1987/88,wordt verderop nader ingegaan.De
investeringen buitenhet bedrijf groeiden naar330miljoen gulden
(tabel5.7).Eenderdedeelvandit bedragwerd besteed aaninvesteringen inwoningen, terwijl eenvijfdedeelwerd aangewend
voordeaankoopvanonroerendegoederen buitenbedrijf.
Deaanwendingen voordefinanciering van investeringen en
aflossingenwaren in 1987/88circa 280miljoen guldengroterdan
debeschikbaar gekomenmiddelen, zodat de liquiditeitspositie
verslechterde (tabel 5.7).Deze achteruitgang isechtervoornamelijktoeteschrijven aaneenboekhoudkundige verandering.Tot
1986/87werden namelijkdeWIR-vorderingenalseenonderdeel van
de liquiditeiten geboekt. Inverbandmet deaanpassingenvande
WIR isdatvanaf 1987/88nietmeerhetgeval.Het totale bedrag
aankortlopende vorderingen namvoornamelijkhierdoor afmetongeveer 600miljoengulden. Inhet algemeen kangesteld wordendat
de liquiditeitspositie vandemelkveehouderijbedrijvenverder is
verbeterd, terwijl dievandeakkerbouwbedrijven endegemengde
bedrijvenmet intensieveveehouderij isverslechterd.

Forse daling investeringen

in duurzame

produitiemiddelen

De investeringen induurzame produktiemiddelen zijn in
1987/88met bijna eenkwart teruggelopen tot 2,6miljard gulden
(tabel 5.8).Ditkwamneeropeengemiddelde investering van
40.500guldenper landbouwbedrijf, tegen bijna 52.000gulden in
hetvoorgaandejaar.

(xmrd.gld.)
Totale investeringen, inclusief investeringen buiten bedrijf
Gefinancierd met eigenmiddelen incl. subsidies (WIR e.d.)

1
"" 76/77

Figuur 5.2
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1

I
„I
78/79

1
I
80/81

Investeringen

op

I
'
82/83

'

'
84/85

landbouwbedrijven

l__
86/87

Erwerd 30procent mindergeïnvesteerd ingrond.De inhet
LEI-boekhoudnet gerepresenteerde landbouwbedrijven kochten in
1987/88per saldobijna 32.000hectare tegen eengemiddelde prijs
van circa 27.600gulden.Eenjaar eerderging het omongeveer
45.000hectare eneengemiddelde prijsvan ruim 26.500gulden.
Dezegrondprijswordt vrij sterkbeïnvloed door overdrachten in
de familiesfeer endoorovernemingen van land doorpachters.Relatiefgezien namende investeringen ingrond het sterkst afop
deakkerbouwbedrijven, namelijkmet 29%.Opdemelkveebedrijven
bleef devermindering beperkt tot12%.

Veel minder geïnvesteerd

in gebouwen

Inbedrijfsgebouwenwerd in 1987/88ongeveer 40%mindergeïnvesteerd dan inhetvoorafgaande jaar (inclusief de pachtersinvesteringen).Opdebedrijvenmetmelkvee (inclusief demeergemengde typen)bleef dedaling beperkt tot ruim 20%.Met eenbedragvan 560miljoen guldennamendemelkveebedrijven veruit het
grootste deelvandeze investeringen voorhun rekening.Opdebedrijvenmet veel intensieve veehouderij verminderden detotale
investeringen ingebouwenvan 570miljoen gulden in 1986/87tot
ongeveer 225miljoen gulden in1987/88.Perbedrijf kwamdit neer
opzo'n 15.000gulden (in 1986/8734.000 gulden).Dehogeinvesteringen in 1986/87 zijnwaarschijnlijkeengevolg vandegunstigebedrijfsresultaten inde tweedaaraanvoorafgaande jaren,terwijl inhet lageniveauvan 1987/88de invloed vande slechter
geworden bedrijfsresultatenreedsmerkbaar is.Daarnaast kande
mestwetgeving eenrolhebbengespeeld. De investeringen ingebouwendoor akkerbouwbedrijven, diehierin betrekkelijkweinig
investeren,daaldenmet bijna dehelft tot circa 75miljoengulden.
Tabel 5.8

Bedrijfsinvesteringen

ven landbouwbedrijven

Investeringscategorie

1984/85

in miljoenen
1985/86

guldens

1986/87

1987/88

grond
bedrijfsgebouwen
pachtersinvesteringen
machines, installaties etc.
veestapel

890
990
110

1220
1040

70

90

810
780
80

1130
-220

1130
-200

1150
-330

1070
-130

totale invest,duurzame prod.midd. *)

2900

3260

3440

2610

mutaties inoverige produktiemiddelen

-110

240

610

370

totale bruto-bedrijfsinvesteringen

2790

3500

4050

2980

41.400

52.000

60.900

46.300-

idem, inguldens per bedrijf

1180
1350

*) Vóór aftrekWIR-premies.
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Devermindering vande investeringen ingebouwen indebeide
veehouderijsectoren ging, zoalsverwachtmocht worden,gepaard
met eenvoorhetderde achtereenvolgende jaarnegatieve investering indeveestapel (tabel5.8).Debeperkte daling vande investeringen inmachines enwerktuigen kwamvoor rekeningvande
intensieve-veehouderijbedrijven.Opdeakkerbouwbedrijven bleven
deze investeringen ongeveeroppeil,terwijl zeopdemelkveebedrijven nog een lichte stijging ondergingen.

Meer investeringen

in melkquota

Inde zogenaamde overige produktiemiddelen werd in 1987/88
ruim 370miljoengulden geïnvesteerd. Ookditwasongeveer40%
minderdan inhetvoorgaandejaar.Demelkveebedrijvenhandhaafden het hoge bedrag indeze investeringen.Het ging hierbijvoornamelijkomdeaankoopvanmelkquota,waaraan intotaal bijna460
miljoen guldenwerd besteed.Er isdaarbij doorde bedrijvengerepresenteerd inhetLEI-boekhoudnet voor 170miljoenkgmelkquotum aangekocht tegen eengemiddelde prijsvanƒ 2,70 perkg.In
1986/87werd voorongeveer 380miljoen guldenmelkquotum aangekocht, tegen eengemiddelde prijsvan bijnaƒ 2,30per kilogram.
Demelkveebedrijven met eenomvang van 158sbeofmeer investeerden in1987/88gemiddeld ongeveer 16.600gulden inmelkquota,tegen 12.900gulden inhetjaardaarvoor.

Investeringen

op melkveebedrijven

het hoogst

Bezien naarbedrijfstypekanwordenvastgesteld dat detotalebedrijfsinvesteringen opdemelkveebedrijven in1987/88op
peil zijngebleven; zij liggenaldriejaaropongeveer 57.000
gulden per bedrijf (tabel 5.9).Degemiddelde bedrijfsinvesteringenvandeakkerbouwbedrijven ende intensieve-veehouderijbedrijven zijn in 1987/88meerdangehalveerd en lagentussen 30.000en
33.000gulden.Demelkveebedrijven investeerden in1987/88dus
hetmeest vandedrie onderscheiden groepen.Met eenzekernaijleffeet lijkt erpertype eenverband te zijntussendebedrijfsuitkomsten enhet investeringsniveau.

Tabel S. 9 Bruto-bedrij£sInvesteringen
bedrijf
Bedrijfstype
Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Gemengd, int. veehouderij
*)

1983/84
55.300
47.700
56.700

*) van landbouwbedrijven
1984/85
33.600
35.700
62.500

1985/86

in guldens per

1986/87

49.800
57.400
49.500

1987/88

61.600
56.800
71.900

Vóór aftrekVIR-premiesen inclusiefmutaties inoverige produktiemiddelen.
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30.600
57.600
32.700

Dedaling vande investeringenvande intensieve-veehouderijbedrijvenhadvooral betrekking opde investeringen ingebouwenen invee.Opde akkerbouwbedrijven kwamdeteruggang vooral
voor rekening vande investeringen ingrond en inoverigeproduktiemiddelen (vooralveldinventaris).Opdemelkveebedrijvenwerd
het effect vandeverlaging vande investeringen ingebouwen en
veegecompenseerd doorhogere investeringen inmachines envooral
melkquota. Dat laatste levert eenbelangrijke bijdrage aanhetop
peil blijvenvande investeringen indemelkveehouderij nahet
vankracht wordenvandequotaregeling.
De investeringen ingebouwen opdemelkveebedrijven beliepen
in 1987/88gemiddeld ongeveer 13.500gulden, tegen bijna 19.000
inhetjaardaarvoor.Daarmee kwamendeze investeringen voorde
jaren 1985/86 totenmet 1987/88opcirca 16.000gulden perbedrijf.Datwas,rekening houdend met degestegen bouwkosten, zo'n
102minder dan het gemiddelde indevijfjarenvoorafgaande aan
de invoering vandequotaregeling,dus 1979/80tot enmet
1983/84.
Tot dusver zijnde investeringen indemelkveehouderij kennelijknog niet sterknegatief beïnvloed doorde quotaregeling.
Bezien tegendeachtergrond vandegunstige inkomensontwikkeling
wijst de teruggang in 1987/88echterwel opeen lager investeringsniveau indemelkveehouderij.Dedaling die aleerderverwacht werd, isuitgesteld doormodernisering van bestaande stalcapaciteit en ineen aantal gevallen ookdooruitbreiding vanbedrijvendoormiddelvanquotumaankopen.

Meer investeringen

in mestops lag

Daarnaast spelende investeringen inmestopslag eensteeds
belangrijker rol,overigensniet alleenopdemelkveebedrijven.
Doorde (verdere)invoering vandemestwetgeving ende toenemende
eisentenaanzienvanammoniakemissie zaldezeontwikkeling de
komende jarennog inbetekenis toenemen. In 1987/88werd op landbouwbedrijven ongeveer 140miljoen guldengeïnvesteerd indrijfmestopslag,waarvan 110miljoen opdemelkveebedrijven. Opdeze
laatste bedrijven had bijna eenkwartvande investeringen ingebouwen betrekking op drijfmestopslag.
Inmei 1988haddendemelkveebedrijven indoorsnee eenmestopslagcapaciteit van bijna 500m3.Voorhet gemiddeldemelkveebedrijfuit hetLEI-boekhoudnet,dat zo'nvijftig melkkoeien heeft,
komt dit overeenmet demestproduktiegedurende eenkleine vier
maanden.Degemengde bedrijvenmet intensieveveehouderij hadden
gemiddeld eenmestopslagcapaciteit van 770m3,hetgeen overeenkomtmet eenmestproduktie gedurende 4à5maanden.Wanneer inde
toekomst eenopslagcapaciteit voor zesmaandenmestproduktie geeist zouworden, betekent dit dusdat erookdekomende jaren
nogalwat inmestopslag geïnvesteerd zalmoetenworden. Daarkomt
nog bijdat eenniet onbelangrijk deelvandebestaandecapaciteit aangepast zalmoetenwordenvanwege strengere eisentenaan155

zienvanammoniakvervluchtiging. Deze investeringen zullen,bij
bestendiging vandehuidige bedrijfsresultaten,voordemelkveebedrijvenweinig problemen opleveren.
5.2.3 Kapitaal envermogen
De balansvanlandbouwbedrijven geeftdeactuelewaardeweer
vandeopdeze bedrijven aanwezige produktiemiddelenendeoverige bezittingenvandeagrarische zelfstandigen, alsmededemanier
waarop deze bezittingen zijngefinancierd.Hetbalanstotaal(inclusief verpachtersvermogen)vandedoorhetLEI-boekhoudnetvertegenwoordigde bedrijven bedroeg eind april 1988ruim 107miljard
gulden, ofwel bijna 1,7miljoen guldenperbedrijf (tabel 5.10).
Het balanstotaal istenopzichtevanapril 1987met 1miljard guldenafgenomen.Ditbedrag vormthetsaldovanverschillende tegengestelde ontwikkelingen.Hetbalanstotaal werd vooral
benedenwaarts beïnvloed doordevermindering vanhetaantalbedrijven indepopulatie endoordebeperkte dalingvandegrondTabel 5.10

Balans van landbouwbedrijven
par 30-4-1988

(79 aba a.m.
Totaal
min.
gld.

axel.

tuinbouwbedrijven)
Gemiddeld
per bedrijf
x 1000gld

Percentage

KAPITAAL
Duurzame produktiemiddelen
w.v.:
grond ineigendom*)
gebouwen ineigendom*)
gepachte grond engebouwen *)
installaties,machines enwerktuigen
veestapel
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overige bezittingen
w.o.:woning
Totaal

89.350

1388

83

31.390
16.730
24.270
8.180
8.780

488
260
377
127
136

29
15
23
8
8

2.560
6.030
9.400

40
94
146

2
6
9

6.220

97

6

107.340

1668

100

24.270
20.530

377
319

23
19

2.470
15.330

38
238

2
14

1.230
61.310

19
953

1
57

107.340

1668

100

VERMOGEN
Verpachtersvermogen
Vreemd vermogen lange termijn
w.o. afkomstigvan:
- familie
- Rabobanken
Vreemd vermogen korte termijn
Eigen vermogen
Totaal
*)

Grond enbijbehorende bedrijfsgebouwengewaardeerd tegen onverpachte waarde.
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prijs.Daartegenover stond eenopwaarts effectvandevergroting
vandebedrijven envan herwaarderingsverschillen.

Betekenis

verpachtersvermogen

verder afgenomen

Indewijzevan financiering vanhetvastgelegde kapitaal is
in 1987/88eenverschuiving vantweeprocentpunten opgetredenvan
hetverpachtersvermogen naarhet eigenvermogen.Hiermee heeft de
dalende tendens indebetekenisvanhetverpachtersvermogen zich
voortgezet. Per30april 1988washet aandeel vanhetverpachtersvermogen inde financiering vande landbouw 23%endatvan
het eigenvermogen 57%.Met vreemd vermogenwerd 20%gefinancierd, evenals eenjaartevoren.
Inde loopvanhet boekjaar 1987/88 ishetvreemde vermogen
licht toegenomen, namelijkvan 320.000gulden tot bijna 340.000
gulden perbedrijf.Het eigenvermogen isindeze periodegestegenvan ruim900.000gulden totmeerdan 950.000gulden.Door
deze ontwikkeling namookde solvabiliteit -het eigenvermogen
inprocentenvanhet totalevermogen na aftrekvanhet verpachtersvermogen -iets toe,namelijkvan 73,4%tot 73,8%.
De solvabiliteit vanhetgemiddelde landbouwbedrijf isgunstig.Uiteraard loopt desolvabiliteit vandeafzonderlijkebedrijven sterkuiteen.Zohad 7%vandebedrijven op 30april 1988
een solvabiliteit beneden 40%,terwijl 61%uitkwam bovende70%.
Ondanksde sterkuiteenlopende ontwikkelingen indediverse takkenvande landbouw zijnerslechts beperkte verschillen temerken indeverandering vande solvabiliteit. Zo isde gemiddelde
solvabiliteit vandemelkveebedrijvengestegenvan 74%inapril
1987naar 75%eenjaar later,terwijl dievandeakkerbouwbedrijvendaaldevan 80%naar 77%.In 1985wasdegemiddelde solvabiliteitvandeakkerbouwbedrijven nog 84%.Het percentage akkerbouwbedrijvenmet eensolvabiliteit vanminder dan40%is indeloop
van 1987/88 slechts toegenomenvan 4tot 5.Desolvabiliteit van
de akkerbouwbedrijven loopt duswel terug,maar is inhetalgemeennog gunstig tenoemen.
Degemiddelde solvabiliteit vandegemengde bedrijvenmet
intensieve veehouderij was inapril 1988ongeveer 67%.Datwas
éénprocentpunt meerdaneenjaartevoren. In 1987had 13%van
deze bedrijven een solvabiliteit vanminderdan40%;eenjaar laterwasdit opgelopen tot 19%.Vooral opdegespecialiseerde bedrijven uit dezegroep isde solvabiliteit teruggelopen.

5.3 Inkomensenfinanciële positievan glastuinbouwbedrijven
5.3.1 Gezinsinkomen, gezinsbestedingen en besparingen
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijfvan glastuinbouwbedrijven isin 1987met ruim 50%toegenomen tenopzichte vanhet
voorgaande jaar (tabel 5.11). Sinds 1985 isdit inkomenmeerdan
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Tabel 5.11

Inkomen, gezinsbestedingen
per ondernemer *)

Gezinsinkomen uit bedrijf
Inkomenvan buiten bedrijf:
- sociale uitkeringen
- inkomenuit arbeid
- inkomen uit vermogen
- overige
totaal
Totaal gezinsinkomen
Af: betaalde belastingen en
premiesvolksverzekeringen

van glastuinbouwbedrijven,

x 1000 gulden

1985

1986

1987

1988
(r)

54,3

71,4

110,2

99,0

4,0
2,4
6,6
1.0

4,0
3,0
6.5
1.0

3,3
3,5
6,3
0,8

14,0

14,8

13,9

14,0

68,3

86,2

124,1

113,0

17,3

20,9

20,9

25,0

Besteedbaar inkomen voor gezin
en bedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen

51,0
53,5

65,3
53,3

103,2
51,9

88,0
55,0

Besparingen (b)

-2,5

12,0

51,3

33,0

-5

18

50

38

Spaarquote (b inXvan a)
*)

Exclusief WIR-effect, niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

verdubbeld. Het inkomenvanbuitenhet bedrijf daarentegenbevindt zichaleenaantaljaren opongeveer 14.000gulden.Hettotale gezinsinkomen is in 1987met ongeveer 40X toegenomen.Aangezienhet bedrag aanbetaalde belastingen ensocialepremieszich
ophetzelfde niveauhandhaafde,namhet besteedbaar inkomen in
1987met bijna 60Ztoe.Wanneer bedacht wordt dat in 1986hetbesteedbare inkomenhet tot dantoehoogste niveaubereikte,kan
1987 indoorsnee alseenzeergoed jaarvoordegezinnenvande
glastuindersworden aangemerkt.
In1987werd zo'ndrieprocent mindergeconsumeerd danin
hetvoorgaande jaar.Het forsgestegen inkomen ende enigszins
gedaalde gezinsbestedingen leiddenertoe datdebesparingenmeer
danverviervoudigden. Degemiddelde spaarquote kwam in 1987uit
op50Z.

Inkomensspreiding

kleiner

Het percentage ondernemersmet eennegatief gezinsinkomen
uit bedrijf is in 1987metmeerdandehelft afgenomen invergelijking met hetvoorgaande jaar (tabel 5.12).Het aantalondernemersmet een relatief hoog inkomen isniet toegenomen, zodatde
spreiding vanhet gezinsinkomen uit bedrijf isverkleind. Bijna
dehelft van alle ondernemers indeglastuinbouw had een inkomen
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tussen0,5en 1,5maal hetgemiddelde, datwil zeggen tussen
55.000gulden en 165.000gulden.Ruim 10%verdiendemeerdan
tweemaal het gemiddelde inkomenvan 110.000guldenperbedrijf.
Inalledriede bedrijfstypenvandeglastuinbouwsector is
het gezinsinkomen uit bedrijf in1987toegenomen (tabel 5.13).
Bij depotplantenbedrijvenwasde stijging gering enbij deglasgroentebedrijven zeergroot. In 1985washet totale gezinsinkomen
vandepotplantenbedrijven gemiddeld nog tweekeer zogroot als
datvandeglasgroentebedrijven. In1987werd daarentegenhet
hoogste gemiddelde totalegezinsinkomen aangetroffen opdeglasgroentebedrijven.
Tabel 5.12

Verdeling

(in X) glastuinbouwbedrijven

Inkomensklasse

Negatief
-0,5
0
0,5 -1
1 - 1,5

maal gemidde>ld
M
maal
H
maal
m
maal
1,5 - 2
m
2 -4
maal
m
meierdan < 4maal
Totaal
*)

naar gezinsinkomen uit

bedrijf

Jaar (gem.gezinsinkomen *)uit bedrijf)
1985
(54,3)

1986
(71,4)

1987
(110,3)

15
18
25
18
5
16
3

14
26
17
20
10
10
3

6
24
31
18
10
9
2

100

100

100

x 1000gulden perondernemer.

Opvallend isdatdegezinsbestedingen opalledrie debedrijfstypen en inalledrieweergegeven jaren tussen 50.000en
55.000gulden lagen,ondanksdeverschillen inbesteedbaar inkomen.De ontwikkeling vandebestedingen isdustamelijk onafhankelijkvanhet inkomensverloop.Er iswel eenpositief verband
tussendebedrijfsomvang -endaarmee het structurele niveauvan
het inkomen -enhet niveauvandebestedingen. Zo lagendebestedingenvandeglastuinbouwbedrijven met eenomvang van 70-180
sbebuiten het Zuidhollands Glasdistrict, dieeengemiddeld besteedbaar inkomenhaddenvan 48.000guldenperondernemer, in
1987 op ruim 41.000gulden.Opdebedrijvenvan 180-300 sbe,met
eengemiddeld besteedbaar inkomenvan 78.000gulden, bedroegenze
51.000gulden.
Zijndebestedingen indetijd dustamelijk stabiel,debesparingen daarentegen kenmerken zichdoorgrotevariatie tussen
de bedrijfstypen, én inde loopderjaren.Debesparingen vande
glasgroentebedrijven zijnvan 1986op 1987toegenomenvan 1600
gulden tot 67.000gulden.Ookopdesnijbloemenbedrijvendeed
zicheenvrij sterke stijging voor (tabel 5.13). De besparingen
vandepotplantenbedrijven, waarop ookhet besteedbaar inkomen
weinig varieerde,gaven een stabieler beeld tezien.
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Tabel 5.13

Inkomen, gezinsbestedingen
en besparingen op verschillende
tuinbouwbedrijven (in 1000 gld. per ondernemer) *)

Bedrijfstype

Groenten onder glas
1985
1986
1987
Snijbloemenonderglas
1985
1986
1987
Potplanten onder glas
1985
1986
1987
1)

glas-

Besparingen

Spaarquote
(X)

54,0
54,9
52,5

-7,7
1,6
67,1

-17
3
56

45,1
66,7
89,2

54,0
51,2
50,9

-9,0
15,5
38,4

-20
23
43

89,6
87,5
94,6

49,6
53,8
52,8

33,3
33,7
41,8

37
39
44

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

47,1
60,2
123,3

62,0
75,0
136,4

46,4
56,5
119,7

51,4
72,3
97,4

63,3
86,1
110,4

86,3
102,0
107,9

102,8
119,3
126,3

Gezinsinkomenuit
bedrijf

typen

Gezinsbestedingen

Exclusief WIR-effect, niet vergelijkbaarmet dejaren 1979 t/m 1984.

Ook in 1988 hoge inkomens in de

glastuinbouw

In 1988 ishetgeraamde gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf
indeglastuinbouw tenopzichtevan 1987enigszinsgedaald.Het
bleef echter opeenvrij hoog niveau (tabel 5.11).Alsgevolg van
degunstige inkomensontwikkeling indevoorgaande jaren zijnde
aan belastingen ensocialepremiesbetaalde bedragennaar schatting metmeerdan4000gulden toegenomen. Door éénenanderwas
het besteedbare inkomenwatminderhoog dan in 1987.Bij deruim
3000guldenhogergeraamde bestedingenwerd erbijna 20.000guldenminder bespaard dan in1987.Alsgevolg hiervandaaldede
spaarquote naar38%.
5.3.2 Financieringsmiddelen, investeringen en vermogenspositie
Het totaalbedrag aanafschrijvingen enbesparingen vande
glastuinbouw, dat in 1986 reedsmet ongeveer 30%toenam,was in
1987weer bijna 60Shoger.Het leeuwedeelvandeze stijging kwam
voor rekening vandeveelhogerebesparingen.Het totaalvande
eigenmiddelen groeide echtermet nietmeerdan 16%,alsgevolg
vandevermindering vandeoverigemiddelen (tabel 5.14). In1986
omvatte deze post nog eengroot bedrag aanvoorschotten inhet
kadervanhet sectorbeleid glastuinbouw, die inmiddels definitief
zijngeworden.
Bovendienwerd er in1987verliesgeleden opdesinvesteringen (30miljoen gulden)ennamendeeigenmiddelen af alsgevolg
vankoersdalingen vaneffecten (54miljoen gulden). Tenslotte
werd ongeveer 77miljoen gulden (bijnaanderhalf maal zoveelals
in 1986)uitgegeven aanpremiesvoor levensverzekeringen, die
hiernegatief zijnopgenomen.
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Deel van extra middelen gebruikt

voor aflossing

van schulden

Deglastuinbouwbedrijven sloten in 1987voor 340miljoen
gulden aannieuwe langlopende leningen af.Ditwas 70miljoen
guldenminder dan inhetvoorgaande jaar.Demutatievandeoverigevreemdemiddelenwas 70miljoenguldennegatief,doordat er
meerkortlopend kredietwerd afgelost danopgenomen.Het totaal
aanbeschikbare financiëlemiddelen steeg alsresultante vande
aangegeven ontwikkelingenmet 430miljoen gulden totmeerdan 1,6
miljard gulden.
Net als in 1985en 1986werd in 1987ruimdehelft vande
beschikbare middelen aangewend voor investeringen induurzame
produktiemiddelen. De toenamevande investeringen bleef evenwel
zowel relatief alsabsoluut achter bijdievanhet totaal aanbeschikbaremiddelen.Eengroot deelvande extra beschikbare financiëlemiddelenwerd toegevoegd aande liquiditeiten, diedan
ooksterktoenamen (tabel 5.14). Daarnaast ishet bedrag, bestemd
voorhet aflossenvan langlopende leningen,met 20miljoen gulden
gestegen tot 430miljoengulden.Aangezienmeerwerd afgelost dan
aannieuwe leningenwerd aangetrokken, isde langlopende schuld
per saldoafgenomen.Uit hetvoorgaande kanworden geconcludeerd
dat detoenamevande financiëlemiddelendoorde glastuinders
vooreendeel isgebruikt om zowelkortlopende als langlopende
schulden teverminderen, voor eenanderdeel omhet produktieapTabel 5.14

Financieringsoverzicht

van glastuinbouwbedrijven
1985

(in min. guldens)
1986

*)

1987

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overige eigenmiddelen

765
-30
30
110

805
150
20
210

-145

- totaal eigenmiddelen (a)

880

1185

1375

- nieuwe langlopende leningen

235
140

410
-380

340
-70

375

30

270

1255

1215

1645

405
35
735
40
40

410
-10
775
50
-10

430
30
885
85
215

845
660
15

- mutatie overige vreemde middelen
- totaal vreemde middelen (b)
- totaal beschikbare middelen (a+b)
AANWENDING
- aflossing langlopende leningen
- mutatie inveldinventaris envoorraden
- invest, induurz.produktiemiddelen *)
- invest, en beleggingen buiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
- totale aanwending
*)

1255

1215

1645

Vóór aftrekWIR-preraies.
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paraat tevervangen ofuit tebreiden endat een relatief groot
deel inkaswerd gehouden.Dat laatstemisschienmet het oogop
komende belastingaanslagenofomdat investeringsplannen nogniet
kondenworden uitgevoerd.

Herstel

investeringen

van

glastuinbouwbedrijven

De investeringen induurzame produktiemiddelen indeglastuinbouw stegen in 1987met 110miljoengulden tenopzichtevan
het voorgaande jaar enkwamendaardoorweerophetniveauvan
1984 (tabel 5.15). Inalle duurzame produktiemiddelen behalve
grondwerdmeergeïnvesteerd. Bijnadehelft vande investeringen
had betrekking opmachines, installaties endergelijke.Nadat in
1985 en 1986 sprakewasvan eendaling indeze investeringscategorie,deed zich in 1987weer een stijging met 50miljoen gulden
voor.De investeringen inglasopstandenwaren in 198740miljoen
guldenhogerdan in1986.Uit deze gegevenskanworden geconcludeerd dat indeglastuinbouw in1987 relatiefveelmiddelen zijn
aangewend voordemodernisering vanhet produktieapparaat.In
vergelijking met hetvoorgaande jaarwaserbovendien sprakevan
eenpositievemutatie vandeveldinventaris envandevoorraden.
Een enanderheeft ertoegeleid dat zoweldetotale bruto-bedrijfsinvesteringenalsdegemiddelde investeringen per bedrijf
in 1987met ongeveer 20%toenamen.
De investeringen van 1987waren samenmet dievan 1984,de
hoogste vandejarentachtig. Invergelijking met het investeringsniveau indetweedehelft vandejaren zeventig zijndeinvesteringen indeglastuinbouwde laatstejaren aande lagekant.
Indeperiode 1977-1980waser indeglastuinbouw sprakevaneen
investeringsgolf.Toenwerd gemiddeld 1,2miljard gulden perjaar
geïnvesteerd (zie figuur 5.3).Deze golfwerdmedeveroorzaakt
doordeWIR.Het relatief lage investeringsniveau indeglastuinTabel 5.15

Bedrijfsinvesteringen
van glastuinbouwbedrijven
mies (miljoenen guldens)

Investeringscategorie

1984

vóór aftrek

1985

WIR-pre-

1986

1987

grond
bedrijfsgebouwen
glasopstanden
machines, installaties etc.
vaste plantopstanden etc.

60
35
225
475
95

30
40
180
400
85

40
20
255
375
85

25
45
295
425
95

totaal invest, duurzame prod.midd. *)

890

735

775

885

mutaties veldinventaris en voorraden

70

35

-10

30

totale bruto-bedrijfsinvesteringen

960

770

765

915

104.000

83.800

83.100

100 .000

idem, inguldens per bedrijf
*)

Inclusief aanbetalingen op lopende investeringen
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bouwblijkt ookuit het feit datde investeringen induurzame
produktiemiddelende laatstejaren lager liggendandeafschrijvingen (vergelijk tabel 5.14 en 5.15).

Investeringsniveau

het hoogst op

potplantenbedrijven

Bijna dehelft vandetotale investeringen indeglastuinbouw in 1987kwamvandeglasgroentebedrijven,diehetgrootst-in
aantal zijn.Ongeveer eenderdevande investeringen komtvoor
rekening vandesnijbloemenbedrijvenenbijna eenvijfdevoorrekening vandepotplantenbedrijven. Gemiddeld investeerdendeze
laatste bedrijven hetmeest ende snijbloemenbedrijvenhetminst
(tabel 5.16).
Tussen dedriegroepen bedrijven bestaat eenvrij grootverschil inde spreiding vande investeringen. Vandeglasgroentebedrijven investeerde bijna 70Xminderdan50.000gulden.Bijde
potplantenbedrijven betrof dit 60Xenbijdesnijbloemenbedrijven
50%vande bedrijven.Ruim 10Xvan alleglastuinbouwbedrijven investeerdemeerdan 250.000gulden.Ditwas bij 15%vandepotplantenbedrijven het geval,waarmee eenstemeerduidelijk isdat
deze bedrijven binnendeglastuinbouw hetmeest expansief zijn.
Dehoogtevande investeringen hangt ondermeer afvanverdiensten inhetverleden.Uit tabel5.16 blijkt dat ervooralle
driedetypeneenverband bestaat tussenhet gezinsinkomenuit
xmln.gld.
I400r
1300.
1200
1100_
1000
900

800

700

,t_

1977

Figuur 5.3
1)

78

79

80

81

82

Bruto-bedrijfsinvesteringen
ven 1)

83

84

van

85

86

87

glastuinbouwbedrij-

Inclusief beleggingen buitenbedrijf,vóóraftrekvanWIRpremie.
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Tabel 5.16

Bruto-bedrijfsinvesteringen
gezinsinkomen uit bedrijf

Gezinsinkomenuit
bedrijf inguldens

op glastuinbouwbedrijven
in 1987

ingedeeld

naar.

Gem.bruto-bedrijfsinvest.x1000gld.perbedrijf
alle glasglasgroente- snijbloemen- potplantentuinb.bedr. bedrijven
bedrijven
bedrijven

tot 50.000
^0.000-100.000
100.000-150.000
150.000-200.000
200.000ofmeer

33,6
43,5
77,3
129,8
254,3

Gemiddeld

Tabel 5.17

100,0

Balans van glastuinbouwbedrijven
aftrek
VIR-premies

23,6
15,8
72,1
155,0
230,6
100,6

54,8
67,7
67,4
105,0
219,5

13,1
60,4
157,6
126,8
419,9

84,5

133,6

(70 sbe en meer) per 31-12-1987;

Totaal
miljoenen
guldens

Gemiddeld
per bedrijf
x 1000gld.

vóór

Percentage

KAPITAAL
Duurzame produktiemiddelen
w.v.:
grond ineigendom*)
gebouwen ineigendom*)
glasopstanden
installaties,machinesenwerktuigen
plantopstanden enbollenkraam
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overige bezittingen
v.v.:woning
overige

6.955

Totaal

11.798

756

59

196
47
226
245
42
90
178
259
204
55

15
4
18
19
3
7
14
20
16
4

1.283

100

3.725

405

32

212
3.294
219
623
7450

23
358
24
68
810

2
28
2
5
63

1.805
430
2.080
2.250
390
828
1.635
2.380
1.875
505

VERMOGEN
Vreemd vermogen lange termijn
v.v. afkomstigvan:
- familie
- Rabobanken
- overige
Vreemd vermogen k o r t e termijn
Eigen vermogen
Totaal
*)

11.798

1.283

Grond en bijbehorende bedrijfsgebouwen tegen onverpachte waarde.
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100

bedrijf endebruto-investeringen. Opdepotplantenbedrijven is
ditverband het sterkst, opdesnijbloemenbedrijvenhet zwakst.
Opvallend isdat ookdegroep snijbloemenbedrijvenmet eenbetrekkelijk laag inkomennogvrij grote bedragen investeerde.

Solvabiliteit

glastuinbouw

verbeterd

Indeglastuinbouwbedrijven wasper31december 1987 intotaal bijna 12miljard guldenvastgelegd (tabel 5.17). Dit komt
neer opbijna 1,3miljoen guldenperbedrijf:5%meerdanhet
voorgaande jaar.Bijna 60%vanhet kapitaalwasvastgelegd in
duurzame produktiemiddelen. Invergelijking met 1985 en 1986is
de samenstelling vanhetpakket duurzame produktiemiddelen nauwelijksveranderd. Ditgeldt ookvoordeaandelenvandeoverige
produktiemiddelen, de liquiditeiten endeoverige bezittingen in
detotale activa.
Het kapitaalwerd eind 1987voor 63%gefinancierd met eigen
vermogen.Eenjaar eerderwasdit nog 61,5%.De toename vande
solvabiliteit invergelijking met hetvoorgaande jaar ishetgevolg vanenerzijdsdevergroting vande eigenmiddelen, onder
meerde liquiditeiten, enanderzijds devermindering van zowelde
kortlopende alsde langlopende schulden.Deherkomst vande langlopende leningengafweinig verschuivingen tezien. In 1987was
net als in 1986bijna 90%vandeze leningenafkomstig vandeRabobanken.

5.4 Financiële positievanoverige tuinbouwbedrijven
Opde ontwikkeling vandebedrijfsresultatenvandeverschillende groepen tuinbouwbedrijven isinhetvorige hoofdstuk
al ingegaan (paragraaf 4.3.4). Indezeparagraaf wordt eenglobaal beeld geschetst vande financiële gang van zaken opdezebedrijven inhet laatste afgesloten boekjaar (1987).

Hoger gezinsinkomen op

opengrondsgroentebedrijven

Na het slechtejaar 1986,waarinhetgezinsinkomen uitbedrijfmet bijna 30.000guldendaaldeenervoor 25.000gulden
ontspaard werd, boektendeopengrondsgroentebedrijven in1987
goede resultaten.Het totale gezinsinkomenverdubbelde zichin
vergelijking met hetvoorgaande jaarenkwamdaardoor gemiddeld
uit opbijna eentonperbedrijf (tabel 5.18).Alsgevolgvandezegunstige ontwikkeling werd er in1987weer zo'n 20.000gulden
gespaard. Ditwasookdehoofdoorzaak vandetoename vanhet totaalvan financieringsmiddelen.Debruto-bedrijfsinvesteringen
warenwat lagerdan in 1986enhetvreemd vermogen isslechts in
geringemate toegenomen.Dat desondanksde solvabiliteit isverslechterd, moetworden toegeschreven aande lagere ingecalculeerdegrondprijs.
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Tabel S.18

Bekoopt inkomens- en financieringsoverzicht
van enkele groepen
bouwbedrijven, x 1000 gulden per bedrijf *)
Bedrijfstype (ondernemers pe
Opengr.groentebedr.
(1,42)

Boomkwekerijen

60,1
32,2
81,3

Gezinsinkomen uit bedrijf
1985
1986
1987
Inkomen van buiten het bedrijf
1985
1986
1987
Totaal gezinsinkomen
1985
1986
1987
Besparingen
1985
1986
1987
Totaal financieringsmiddelen
1985
1986
1987
Bruto-bedrijfsinvesteringen
1985
1986
1987
Vreemd vermogen per 31 december
1985
1986
1987
Eigen vermogen inXtotale vermogen
1985
1986
1987

tuin-

r bedrijf

in 1987!

Bloembollenbedr.
(1,65)

Champignonbedr.

118,5
142,3
131,8

149,4
151,8
147,9

37,7
84,3

52,4
43,4
60,0

15,7
17,9
16,3

14,5
14,3
15,4

21,4
18,1
20,4

19,1
18,1
22,3

21,9
23,5
21,8

75,8
50,1
97,6

133,0
156,6
147,2

170,8
169,9
168,3

56,8
24,6
106,6

74,3
66,9
81,8

5,3
-24,7
19,9

44,4
58,5
46,4

37,3
55,9
55,5

-19,4
-52,2
30,7

1,8
1,4
18,8

58,7
52,3
69,4

74,5
99,6
66,1

142,8
189,7
188,4

81,0
36,2
.86,6

52,1
98,9
104,9

41,0
49,2
37,7

61,1
55,3
45,8

106,4
150,8
117,2

58,6
29,4
45,1

41,2
78,0
82,4

180,1
212,5
214,4

128,5
145,0
129,9

444,1
419,3
492,5

308,9
322,8
286,7

223,4
261,2
302,5

76
74
73

85
84
86

79
78
77

61
58
64

80
78
75

**)
(1,22)

(1,21)

Fruitteeltbedr.
(1,30)

6,5

*) Voor zover relevant exclusief WIR(-effect).
**) 1985 - 1 j u l i 1985 - 30 juni 1986 enz.; vreemd vermogen en s o l v a b i l i t e i t per
30 j u n i .

Zoals i n paragraaf 4 . 3 . 4 a l i s aangegeven, ging h e t i n 1988
weer a a n z i e n l i j k s l e c h t e r in de o p e n g r o n d s g r o e n t e t e e l t . Op grond
van de daar weergegeven ramingen kan worden aangenomen dat de i n komens met een k l e i n e 3 0 . 0 0 0 gulden z i j n g e z a k t . De besparingen
z u l l e n dan ook v e r m o e d e l i j k weer n e g a t i e f z i j n g e w e e s t .
Hoog gezinsinkomen

en omvangrijke

besparingen

op

boomkwekerijen

De s i t u a t i e op de boomkwekerij b e d r i j v e n week i n 1987 n i e t
v e e l af van d i e in 1986 en 1985. Het t o t a l e gezinsinkomen daalde
t e n o p z i c h t e van h e t voorgaande j a a r met b i j n a 10.000 gulden. Ook
wanneer men rekening houdt met het a a n t a l ondernemers per b e 166

drijf, bleef dit inkomenhogerdanopdemeeste andere typen
tuinbouwbedrijven, behalve deglastuinbouwbedrijven. Het totaal
aan,financieringsmiddelen isgedaald,wat het gevolg wasvaneen
vermindering vanhetvreemd vermogen,dusvannetto-aflossingen.
Dit ging gepaard met eenverdere teruggang vandetochalvrij
lage investeringen (tabel 5.18). Doordeomvangrijke besparingen
ging het eigenvermogen zoveel omhoog, datde solvabiliteit met
twee punten steeg.Hetweerstandsvermogen vande boomkwekerijbedrijven isdaarmee nog sterker geworden danhet alwas.
Over 1988zijnnoggeen cijfers beschikbaar,maarhet ziet
ernaaruit (zieparagraaf 4.3.4)datde inkomenswat verder zijn
gedaald. Gezien hetvrij hogeuitgangsniveau zullende besparingenwel positief zijngebleven.

Flinke verbetering

financiële

positie

champignonbedrijven

Dechampignonbedrijven behaalden in1987veel betereresultatendan in 1985en 1986.Ten opzichte vanhet zeer lageniveau
van 1986 ishet totale gezinsinkomenmeerdanverviervoudigd (tabel 5.18).Na tweejarenvan forse ontsparing werd er in1987
weer 30.000gulden gespaard. Dehiermee samenhangende toenamevan
de financieringsmiddelenwerd vooreendeel aangewend voormeer
bedrijfsinvesteringenenvoor eendeelvooraflossingen ophet
vreemd vermogen. Opdezewijze konde solvabiliteit, diede laagste is ingehele tuinbouw,weer enigszinsworden opgevijzeld.
Zoals aangegeven inparagraaf 4.3.4 zijndeuitkomstenvan
de champignonbedrijven in1988verderverbeterd. Per bedrijf zoudendeze 15.000à20.000guldenhoger zijngeweest dan in1987.
De besparingen zoudendusweergestegen kunnen zijn,terwijl ook
magworden aangenomen datde financiële positieverder isverstevigd.

In 1987 inkomensherstel

op

fruitteeltbedrijven

Nadedaling vande inkomensvande fruitteeltbedrijvenin
1986, trad in 1987een stevig herstel op.Het gezinsinkomenuit
bedrijf steegmet bijna 40%enhet totale gezinsinkomenmet ruim
202 (tabel 5.18). Het laatste kwam daardoor opgemiddeld ruim
80.000 gulden perbedrijf ofwel zo'n64.000gulden perondernemer. De besparingen, die in 1985en 1986nauwelijks positiefwaren,kwamen hierdoorweer indebuurt van 20.000gulden.Hettotaal aan financieringsmiddelenendebruto-bedrijfsinvesteringen
gingen inbeperktemate omhoog.Erwerd per saldo aanzienlijk
meervreemd vermogen aangetrokken,met alsgevolg dat desolvabiliteit enkele punten terugliep.
De inparagraaf 4.3.4weergegeven raming vandeuitkomstenontwikkeling opdefruitteeltbedrijvenwijst opeensterke teruggang vande inkomens in 1988.Deze zijnvermoedelijk verminderd
met eenbedrag indeordevan 20.000guldenperbedrijf.Debesparingen zullenweertot rond hetnulpunt zijn gedaald.
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Gunstige inkomens

bloembollenbedrijven

De inkomensopdebloembollenbedrijven bevinden zichalenkelejarenopeengunstig niveau.Ondanksde beperkte dalingwas
dit ook in 1987het geval.Het totalegezinsinkomen kwam toenuit
opbijna 170.000guldenperbedrijf,datwil zeggen ruim 100.000
gulden perondernemer (tabel 5.18). Debesparingen handhaafden
zichopongeveer 55.000gulden.Ookhet totaalbedrag aan financieringsmiddelenweeknauwelijks afvandat in 1986,maardeinvesteringen gaveneenvrij sterkevermindering te zien.Vooral in
grondwerd nogalwatmindergeïnvesteerd. Tochwerd erbijna 18%
meervreemd vermogen aangetrokken,met alsgevolg dat desolvabiliteit ietsomlaag ging.Dit ging gepaard met eenuitbreiding van
de liquiditeiten.
Voor 1988zijn iets lagere resultatenvoorhet gemiddelde
bloembollenbedrijfgeraamd.Ferbedrijf zoudit tot een inkomensdalingmet zo'n 15.000guldenhebbengeleid.De besparingen zullendus ruimschoots positief zijngebleven.
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Samenvatting

Algemeen-economische

ontwikkelingen

Het bruto-nationaalproduktvandegezamenlijke OECD-landen
is in 1988met ongeveervierprocent gestegen.Zo'nhooggroeicijferwas sindshet beginvandejaren zeventig nietmeervoorgekomen.Ook indeEGwasdeeconomische groei,hoewel ietsonder
het OECD-gemiddelde,aandehogekant.Degemiddelde inflatie in
deEG bleef beperkt tot eenprocent ofvier.Doordat deverschillentussende lidstaten indit opzicht zelfskleinerwerden,blevendekoersverhoudingen binnenhetEMSook in 1988stabiel.Het
herstelvandedollarkoersdroeg hieroverigensooktoebij.Ondanksdeduurdergewordendollarende lagereolieprijzen, stegen
deprijzen opdewereldmarkt. Samenmet eenflinke toenamevan
hetvolume,resulteerde dit ineensterke stijging vandewaarde
vandewereldhandel.De lopende rekeningenvande betalingsbalansenvandeOECD-landenwerden in1988 ietsminder onevenwichtig.
Benopvallendeuitzondering hieropwashetVerenigd Koninkrijk,
vaarhet tekort opliep tot ruim 20miljard dollar.
OokdeNederlandse economie groeide in 1988sterk.Vooral
dooreen sterke stijging vandebedrijfsinvesteringen endeexport eneenopnieuw lage inflatie,konhet reëlenationale inkortenmet ongeveer drieprocent toenemen.Mededoordat deloonkostenstijging beperkt bleef,verbeterde dewinstpositie vanhetbedrijfsleven fors.Het financieringstekortvandeoverheid isin
1988afgenomen tot ietsmeerdan zevenprocent.Voor 1989wordt
•enverdere daling verwacht.Ookvoordegroeivanhet nationaal
inkomen endewerkgelegenheid zijndeverwachtingenvrij gunstig.
Be landbouw in de

wereld

Evenals inhetjaarervoor, isin1988hetvolume vande
agrarische produktie indewereldweinig veranderd; dedierlijke
produktiesteegmet ietsminderdantweeprocent endeplantaardigeproduktie daaldemet eenzelfde percentage.Het laatstewerd
vooral veroorzaakt dooreenopnieuw lageregraanoogst,metname
inNoord-Amerika.Dewereldgraanvoorraden kwamenhierdoor in
1*988/89opongeveer 16Zvandeconsumptie,wat lager isdanhet
doordeFAOuit oogpunt van eenveiligevoedselvoorziening noodzakelijkgeachte niveau. Indegeïndustrialiseerde landennamde
voedselproduktieperhoofd in 1988met enkeleprocenten af. Inde
groepontwikkelingslanden deed zichwat dit betreft eenkleine
verbetering voor.Ditwaszelfshetgeval inhetdoor sprinkhanen
geteisterdeAfrika,albeperktedehoofdelijkeproduktietoename
zichhiertotminderdanéénprocent.
Dewereldhandel inagrarischeProdukten iszowel inprijs
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(ruim 15Z)als involume (circa4Z)gestegen.Vooralvoorgranen
enzuivelproduktenwerden flinkhogereprijzengenoteerd. Derelatiefhogewereldmarktprijzen vormdeneengunstige omgeving voor
de lopendeGATT-onderhandelingen overhandelsbelemmerendemaatregelen.Inhetprincipe-akkoord dat inapril 1989bereiktwerd inGATT-jargon de "mid-termreview"-hebbendepartners elkaar
beloofd geenextrahandelsbelemmerende en exportondersteunende
maatregelen tetreffen.Ofschoonhet akkoord innogalvagebewoordingen isgesteld, lijkt heteropdateenbelangrijk station
isgepasseerd opdeweg naarverdere liberalisering.

De landbouw in de Europese Gemeenschap
DeGATT-onderhandelingen geven iniedergevalvoordekorte
termijn eendeelvandecontourenvanhetEG-landbouwbeleid aan.
Daarnaast zalongetwijfeld ookdeverdereEuropese eenwording
daaropvan invloed zijn,alkannog slechtsgegistwordenoverde
precieze consequentiesvan "1992"vooreconomie enbeleid.Het
lijdtweinig twijfeldathet stelselvanMCB'sniet thuishoort
ineen "grenzenloos"Europa.Maaropanderebeleidsterreinen bestaat nogweinig zekerheid. Zo ishet bijvoorbeeld nog steedsde
vraag of-enzoja,hoe-demelkquotering moetworden aangepast
aandeeisenvan "1992",envervolgenshoeeenwerkelijkopEGniveautoegepaste regeling uitwerkt opdeproduktiestructuur van
demelkveehouderij endezuivelindustrie indeEG.
Het agrarisch inkomen indeEG isin1988,naeenterugval
inhetjaarervoor,weerenigszinsverbeterd.Tussende lidstaten
waren eroverigensweergroteverschillen indeontwikkeling van
dit inkomen.Zonamhet indeBondsrepubliekDuitsland en inIerland sterktoe,maardaaldehet fors inhetVerenigd Koninkrijk
en inDenemarken.Almet al isde "kloof"tussendeagrarische en
deniet-agrarische inkomens indeEGnauwelijkskleinergeworden.
Geziendenogalpessimistischeverwachtingen overde toekomstige
afzetmogelijkhedenvanagrarischeprodukten,zalhierin indekomendejarenweinigveranderen,zelfswanneerdesectorerinzou
slageneengroterdeelvandeproduktieaftezetten indezogenaamdenon-foodsector. Zekeropdekortetermijn levertdezeoptieechtergeennoemenswaardige bijdrage aanhetherstelvan
evenwicht opde landbouwmarkten. Datzelfdegeldtwaarschijnlijk
voordenieuwe instrumentenvanhet landbouwbeleid, zoalsde
braaklegregelingendeextensiveringsregeling. Daarom isdekans
aanwezig dathet beleid indeplantaardige sectormeeropproduktiebeperking gerichtemaatregelengaat omvatten.

Structurele

ontwikkelingen

in de Nederlandse land- en tuinbouw

Het aantalgeregistreerde land-entuinbouwbedrijven isin
1987/88 ietssterkerafgenomendan indedrievoorgaandejaren.
Dit hingvooral samenmetde-voordejarentachtig -sterke
dalingvanhet aantalhoofdberoepsbedrijven indemelkveehoude176

Érij,datvoorhetvierde achtereenvolgende jaarverminderde.Er
lijkt in1987/88ookeeneindetezijngekomenaandegroeivan
het aantal intensieve-veehouderijbedrijven.Alleen inde "overige
veehouderij"-takkendeed zicheensubstantiële toenamevanhet
aantal hoofdberoepsbedrijven voor.
Doordat sinds 1983hetaantal arbeidskrachten sterker terugliepdanhet aantal bedrijven isdegemiddeldearbeidsbezetting
(iets)toegenomen.Devermindering vandewerkgelegenheid betrof
alleendegezinsarbeidskrachten, waarbij overigensopvieldater
relatief veelvrouwelijke bedrijfshoofdenbijzijngekomen.Het
aantal agrarischewerknemers,voor zoverniet tothetgezinbehorend, istussen 1983en 1988met bijna 20Zgestegen;daardoornam
ookhunaandeel indetotalewerkgelegenheid toe (van 13Znaar
bijna 17%).
Ondankshet terughoudend prijsbeleid indeakkerbouw ishet
areaal bouwland (excl.snijmaXs)sinds 1986toegenomen.Vooral
voorgranen,veldbonen engraszaad ismeercultuurgrond aangevend.Dit ging gepaardmet eenteruggang vanhetgraslandareaal.
Eenbelangrijke oorzaakvaneenenander isdeverminderde ruwvoederbehoefte,dieopzijnbeurt hetgevolg isvandedoorde
superheffing ingekrompenmelkveestapel.
Detrendmatige afkalving vandetotaleoppervlakte cultuurgrond ging in1988door.Het isniet teverwachtendat er inde
Babijetoekomstmindergronduit de land-entuinbouwverdwijnt:
Waarschijnlijk zaleengroeiend deelervanworden aangewend voor
bos-ennatuurterreinen.Eenbelangrijkevoorwaardedaarvoor is
evenweldat dehoogtevandegrondprijzen zulkstoelaat. Sinds
1986zijndegrondprijzenweergedaald, ondankshetprijsverhogendeeffect vandemestproblemen.Hetwarenvooralde ongunstige
bedrijfsresultaten indeakkerbouwendeextensivering vanhet
grondgebruik indemelkveehouderij,dievooreendaling vande
grondprijzen hebbengezorgd.
Nudemelkquotering ruimvierjaar inwerking is,kanwat
•eer inzichtwordengeboden inhet antwoord opdevraag ofdeze
maatregel tot bevriezing vande structurele ontwikkeling heeft
geleid enofdaardoordeconcurrentiekracht vandeNederlandse
melkveehouderij isverminderd. Totnogtoe zijnerweinig redenen
omdezevragen bevestigend tebeantwoorden. IndeEG isin
1983-1987het aantal bedrijvenmetmelkvee sterkafgenomen enhet
gemiddelde aantalkoeienperbedrijf gestegen.Degemiddelde
•eikveestapel opdeNederlandsemelkveebedrijven liepweliswaar
wat terug,maardaar stond tegenoverdatdeproduktieperkoe
sneller istoegenomendangemiddeld indeEG.Degroeivande
•elkproduktie perbedrijf inNederland weekdanooknauwelijksaf
Vandie indeEG.
DeNederlandse akkerbouw lijktmetmeer structuurproblemen
tekampen dandemelkveehouderij.In1988wasde economische
omvang vanhetgemiddeldeakkerbouwbedrijfonvoldoende omwerkte
biedenaanéénarbeidskracht.Aangezien eraanzienlijke kostenvoordelen bijschaalvergroting tebehalen zijn,énvanwegehet
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huidige terughoudende prijsbeleid, zijn ingrijpende structuurveranderingen onvermijdelijk.Eendergelijkeaanpassing kanverschillendekantenopgaan.Zokanzegepaard gaanmet eensterkere
groeivandeeltijdlandbouw, met eenversneldevermindering van
het aantal bedrijven,met een intensieverevruchtwisseling van
akkerbouwgewassen engrasland, entenslottemet een combinatie
met eenandereproduktietak.Elkvandezeaanpassingen biedt
echtermaar beperktemogelijkheden.
Meerdan inhetverleden zullendestructurele ontwikkelingen indeNederlandse land-entuinbouwbepaaldwordendoormaatregelenomdehuidigemilieuproblemen opte lossen.Beperkingvan
het gebruikvanbestrijdingsmiddelen endeaanstaandeverscherpingenvande (ammoniak-)emissienormenvoordeveehouderij zullen
ingrijpende gevolgen hebbenvoordebetrokken bedrijven.

Produkt ie en afzet
DeproduktiewaardevandeNederlandse land-entuinbouwis
in1988met enkeleprocententoegenomen (tabel 1).Indeakkerbouwendemelkveehouderij stegendeprijzen endaaldehetvolume, terwijl indetuinbouwhetomgekeerdegebeurde. Inde intensieveveehouderij deed zicheennogal sterkeafnamevandeproduktiewaardevoor,vooral alsgevolgvanlagere prijzen.Devolumedaling indeakkerbouwkwamhoofdzakelijkvoorrekeningvoorde
"vrije"akkerbouwprodukten: zoweldegraan-alsde suikerproduktie lagenbeduidend bovenhetniveauvan 1987.De forsegemiddeldeprijsstijging indeakkerbouwwerddaarentegenveroorzaakt
doorhetduurderwordenvande "vrije"Produkten.
Dewaardevandebinnenlandse bestedingen aanvoedings-en
genotmiddelen isin1988,integenstelling tothetjaarervoor,
Tabal 1 Ontvlkkaling
Produkt

vanrolum« an prljzan
Waarde
inmin.gld.

1987
(v)
Akkerbouwprodukten
Melk*)
Vlees eneieren
Groenten
Fruit
Snijbloemen
Overige sierteelt
Totaal/gemiddeld

1)

Mutaties inZt.o.v.voorgaand jaar
>
v o l u m e
prijs
1986

1987
(v)

2770
9215
13135
3390
525
2710
2910

14,6
2,4
3,9
10,1
30,4
5,6
7,9

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

34655

5,8

-0,4

*) Zonder aftrek superheffing.
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van da laad- an tulnbouwprodukti*

1988
(r)

1986

1987
1988
(v)
(r)

-1,5
-1,7 -13,0
14,5
-2,5
-0,9
0,9
5,5
1,0 -10,6
-8,3
-5,5
7,5 -11,9
17,8 -11,0
0,0 -15,4
11,6
1,3
4,0
-4,7
1,7
2,0
7,0
-0,4
-1,3
-3,2
1,2

-6,2

-2,0

-0,6

gestegen enwelmet bijna tweeprocent.Dezegroeikwamhoofdzakelijk tot stand dooreenstijgingvanhetvolume.De "fysieke
inhoud"vande inNederland geconsumeerde voedings-engenotmiddelen isoverigensvrijstabiel.
Ondanksde snelleopkomstvan "light"Produkten, istussen
1985en 1987devia hetvoedselpakket beschikbaargekomenhoeveelheid voedingsenergie met enkeleprocentengestegen.Het overgrote deelvandeenergiewordt geleverd doorkoolhydraten (circa
45Z)envetcomponenten (39Z); derestdooreiwitten (12Z)enalcohol.

In- en uitvoer

van agrarische

produkten

De invoerwaarde vanagrarische produkten is in 1988met ongeveer 10Zgestegen.Dit kwamdoorzowelhogereprijzen alsgroterehoeveelheden (tabel 2).Deprijsstijgingen deden zichover
de hele linievoor,behalve bijgranen,pluimveeprodukten entropische produkten.Aangeziende lagere invoerprijsvoorgranen
ruimschoots gecompenseerd werd dooreentoenamevanhet invoervolume, liepdewaardevande ingevoerde granenmet ongeveer35Z
op.Eendeelvandezewaardestijging betreft echtereenverkapte
vormvandoorvoervangraanuit andereEG-landennaarderde landen.Sterkevolume-énprijsstijgingendeden zichvoor bijde invoervan zuivelprodukten, diehoofdzakelijk afkomstig zijnuit
EG-lidstaten.
Hier stond een slechts beperkte stijging vande agrarische
Tabel 2 Invoer en uitvoer

van agrarische

produkten in 1988

Vaarde
mrd.gld.

Mutaties inZt.o.v.voorgaand jaar
wereld

wereld

EG

volume

EG

prijs

volume

prijs

Invoer
Akkerbouwprodukten
Tuinbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Ov. agrarische prod.
Totaal

9,8
2,9
7,4
4,5

6,5
1,7
7,0
5,9

7,6
9,8
8,2
2,4

34,7

21,0

8,5

5,7
9,6

3,4
1,4

14,6

-0,3

4,0

9,6
7,7
3,2

14,0
-1,1

5,6

5,3

8,6

4,0

14,0

-0,8
-1,3

-1,1

2,2
0,7

7,3
8,7
4,1
3,3

0,5

5,4

0,4

13,0

1.2

Uitvoer
Akkerbouwprodukten
Tuinbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Ov. agrarische prod.

11,4
17,7
13,6

14,1
10,5

8,2
2,7
2,7

Totaal

51,3

39,9

5,7

1,1
0,8
1,1
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uitvoerwaarde tegenover.Dezewasgrotendeels tedanken aanvolume-effecten;degemiddeldeuitvoerprijssteegmaarweinig.Met
namevoorrund-enkalfsvleesenzuivelprodukten konden hogere
exportprijzenwordengerealiseerd.Achterhethogegroeicijfer
voorhetexportvolume vanakkerbouwprodukten gaat opnieuwde
verkaptedoorvoerschuil.
Deontwikkelingen indeagrarische in-enuitvoer in1988
hebbengeleid toteenlichteverslechtering vanhet agrarisch
handelssaldomet ongeveer eenhalfmiljard gulden tenopzichte
van 1987.De saldovermindering bijdehandelmet landenbuitende
EGwas ietsgroterdandiebijdehandelmetEG-lidstaten.Een
opvallende ontwikkeling deed zichwatdit betreftvoorbijde
zuivelprodukten:hetpositieve handelssaldo in1988van ruimtwee
miljard guldenwasalleentedankenaandehandelmetderde landen.Het intra-EG-saldowasnamelijkvoorheteerst sinds lange
tijd negatief (bijnaéénmiljard gulden).

Resultaten

van de landbouw- en

glastuinbouwsector

Deopbrengstwaarde vandelandbouwsector (exclusief tuinbouw)lag in1987/88bijna 10Zonderdievanhetjaareraanvoorafgaand (tabel3).Ditwashet resultaat van lagereprijzenen,
voorheteerst sinds 1970/71,eenkleinervolume.Het laatste is
hoofdzakelijkhet resultaatvandeproduktievermindering inde
melkveehouderij,envandedaarmee samenhangende inkrimping van
derundveestapel endekalvermesterij.Indezeveehouderijtakken
gingendeopbrengstprijzenmet enkeleprocenten omhoog, terwijl
ze inde intensieveveehouderij opnieuwforsdaalden.
Detotalekosten inde landbouwliepen,vooraldooreenvolume-effect,met enkeleprocententerug.Vande non-factorkosten
gavendemeststoffen enhetveevoeder,desterkstevolume-én
Tabel 3 Resultatanrtkanlng

van dm landbowatctor

Waarde inmin.

gld.

(nel.

tuinbmar)

Mutaties in Zt.o.v.

vol
1986/87

1987/88
(v)

1986/87
(r)

87/88

Opbrengsten
Non-factorkosten

26110
18820

23830
17590

24840
18120

-4,0
-3.0

Netto-toegevoegd«
waard*

7290

6240

6720

11740
30560

11600
29190

11280
29400

Factorkosten *)
Totals kosten

*) Grondkosten oppachtbasis.
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U! me

voorgaand jaar

Pr

88/89
(r)

ij •

87/88

88/89
(r)

-1.0
-1,5

-5.0
-4.0

5.5
4,5

-6,5

0.5

-8,0

7,5

-4,0
-3,5

-2,5
-2,0

3,0
-1,0

0,0
3.0

prijsdalingentezien.Deontwikkeling vandenon-factorkosten en
deopbrengsten heeftgeleid toteenruim 14X lagerenetto-toegevoegdewaarde.De factorkostenliepenterug,ondanks hogere prijzenvoorvermogenengrond.Hetdekkingspercentage,datdeverhouding tussendetoegevoegdewaarde endefactorkostenweergeeft, isdanookgedaald van 62naarhetwel zeer lageniveau
van54.
Voor 1988/89wordt eentoenamevande netto-toegevoegde
waarde geraamd.Hieraan ligt tengrondslag datdeopbrengstprijzen ietssterkerzijngestegen dandeprijzenvandenon-factorkosten enbovendiendevolumedaling vandeproduktie kleinerwas
dandievandenon-factorkosten. Het dekkingspercentage steeg
naarongeveer 60,doordat ookde factorkosten enkele procenten
terugliepen.

Tabel 4 Resultatenrekening

van de

Vaarde inmin.

glastuinbouwsector
gld.

Mutaties in
vo

Zt.o. .v.voorgaand jaar

1um

e

P rij

s

1986

1987

1988
(r)

1986

1987

1988
(r)

1986

1987

1988
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

5865
3930

6475
3900

6680
4125

8,0
5,0

7,0
7,5

7,0
5,0

-6,0
-6,0

3,5
-7,5

-3,5
0,5

Netto-toegevoegde
vaarde

1935

2575

2555

15,0

5,5

10,5

-6,0

26,0 -10,5

Factorkosten
Totale kosten

2300
6230

2480
6380

2625
6750

0,0
3,0

5,0
6,5

4,0
4,5

4,5
-2,5

3,0
-4,0

1.5
1.0

Indeglastuinbouwsector wasdetoegevoegdewaarde in1987
aanzienlijk hogerdan in1986 (tabel4).Ditwerd geheelveroorzaakt doorde 10Xhogereproduktiewaarde; bijde non-factorkosten
hieldendeprijsdaling endevolumestijging elkaar inevenwicht.
Aandeprijsdaling heeftvooral deopnieuwgoedkoper geworden
energie eenbelangrijke bijdragegeleverd.Hoewel ookdefactorkosten zijngestegen, ishetdekkingspercentage opgelopenvan84
naar ruim103.
Voor 1988wordt eenlichteachteruitgang vande resultaten
geraamd.Hetdekkingspercentage zouweeronderde 100uitkomen.
Vooraldehogereenergieprijzenende lagereopbrengstprijzen
hebben in 1988roet inhetetengegooid.

Bedrijf'sresultaten
Ferondernemer indeakkerbouwenveehouderij daaldehetgemiddelde ondernemersinkomen in 1987/88met ongeveer 14Ztenop-
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ziehtevanhetvoorafgaande jaar (tabel5).Tussendebedrijfstakkenzijndeverschillen echtererggroot.Zoblijktdeverslechtering vande resultaten in 1987/88vooral tezijnveroorzaakt doordegangvanzaken indeakkerbouw ende intensieve
veehouderij.Degemiddelde arbeidsopbrengst vanakkerbouwbedrijvenwas zelfsnegatief;ditwasniet eerdervoorgekomen.Eendergelijktriest recordwerd ookbehaald indevarkensfokkerij,waar
dearbeidsopbrengst perfokzeugmaar liefst 130guldennegatief
was. Voorbeidebedrijfstakkenwordtvoor 1988/89eenslechts
zeerbeperkt herstelvande resultatengeraamd. Geheel anderswas
de situatie opdemelkveebedrijven:vooraldoorhet verminderde
gebruikvanbovendiengoedkopergewordennon-factorinputs,kon
het gemiddelde ondernemersinkomenperondernemer forstoenemen.
Dit gold overigens inhet bijzondervoordegrotere bedrijven in
het noordenvanhet land.Deverdereverbetering vande resultaten in1988/89washoofdzakelijkhetgevolgvandevijf procent
hogeregemiddeldeuitbetalingsprijsvoordemelk.
Eenmetdegangvanzaken indemelkveehouderij vergelijkbareontwikkeling heeft zichindeglastuinbouwvoorgedaan.In
1987kwamhetgemiddeldenetto-bedrijfsresultaat,voorheteerst
sindsdeenergiecrisisvan 1973,zelfsruimpositief uit (17.000
guldenperondernemer).Voor 1988iseenslechtsbeperkteteruggang geraamd.Debestebedrijfsresultatenwerden in1987opde
glasgroentebedrijven behaald. Slechtskleineveranderingen deden
zichvooropdesnijbloemenbedrijvenendepotplantenbedrijven:
bijdeeersteverbeterden deresultatenenigszins,terwijl zebij
detweede ietsachterbleven.
Vandeoverigetuinbouwbedrijfstakken lietende champignon-,
Tabel 5 Gemiddeld ondernemers Inkomenx 1000 galden per ondernemer op landbouwbedrijven en op enkele groepen glastuinbouwbedrijven
*)
1986/87
Melkveebedrijven
-grotere
-kleinere
Gemengde bedrijven
- grotere
-kleinere

58,1
22,7
met veel intensieve

40,1
26,6

75,7
27,2

80,4
34,0

13,1
4,0

21,0
4,0

57,8
33,5

3,3
7,3

32,9
16,9

47,4
58,6
93,7

111,8
81,8
96,7

92,0
84,6
82,1

**) met overwegend:

*) Alle Jaren exclusief WIR-effect.
**) 1986/87.1986, enz.
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1988/89
(r)

veehouderij

Akkerbouwbedrijven
-grotere
-kleinere
Glastuinbouwbedrijven
-groenten
-snijbloemen
-potplanten

1987/88

de opengrondsgroente- en de fruitteeltbedrijven in 1987 een verbetering van de resultaten zien. Deze verbetering heeft zich op
de champignonbedrijven in 1988 voortgezet, terwijl de resultaten
op de groente- en de fruitteeltbedrijven door de sterk gedaalde
opbrengstprijzen sterk onder druk zijn gekomen.
Als gevolg van lagere prijzen zijn de resultaten van de
bloembollenbedrijven, die in de eerste h e l f t van de jaren tachtig
j a a r l i j k s verbeterden, sinds 1987 op hun retour. Ook op de boomkwekerijen bleven de resultaten in 1987 en 1988 achter bij die
van voorgaande jaren.
Inkomens, financiering

en

vermogenspositie

De daling van het ondernemersinkomen op landbouwbedrijven in
1987/88 weerspiegelde zich in een bijna even sterke teruggang van
het gezinsinkomen en van het besteedbaar inkomen. Onder andere
door de toegenomen neveninkomsten bleef de daling van de inkomens
beperkt. De hoogte van het gezinsinkomen v e r s c h i l t sterk tussen
de bedrijven, en in 1987/88 was deze spreiding groter dan in
voorgaande jaren. In 1988/89 zijn de inkomens verbeterd: voor het
gemiddelde landbouwbedrijf wordt de s t i j g i n g van het gezinsinkomen u i t bedrijf geraamd op ongeveer 10Ï.
Vanneer we ons richten op verschillen tussen de bedrijfstakken, dan v a l t op dat verreweg de hoogste gezinsinkomens behaald
werden op melkveebedrijven, en de laagste op de akkerbouwbedrijven. Ondanks de erg lage inkomens in de akkerbouw gingen de gezinsbestedingen daar enigszins omhoog, terwijl die in de v i e r
voorafgaande jaren j u i s t waren gedaald. Hierdoor werd er op de
akkerbouwbedrijven in 1987/88 fors ontspaard en namen ook de l i quide reserves beduidend af. Ondanks een l i c h t e inkomensverbetering in 1988/89 i s de c o n t i n u ï t e i t van een aanzienlijk aantal
akkerbouwbedrijven in gevaar gekomen.
Tabal 6 Iokeman, besparingen en investeringen op landbowrbtdrljvtn
pmr badrljt)

(x 1000 gld.

1985/86 1986/87 1986/87 1987/88
*)
**)

1988/89
(r)

Gezinsinkomen u i t badrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaar inkomen

66,6
80,1
61,9

69,9
83,6
70,3

64,5
78,2
64,9

61,0
75,2
61,0

70,0
84,0
70,0

Besparingen
Totaal algen financieringsmiddelen
Toeneming vreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen ***)

10,7
37,9
12,2
52,0

20,1
51,2
15.3
60,9

14,7
51,2
15.3
60,9

7.3

43,9

16,0
n.b.
n.b.
n.b.

3.1

46,3

*)
Inclusief WIR-effect, vergelijkbaar met voorgaande jaren.
**) Exclusief WIR-effect, evenals 1987/88 en 1988/89.
***) Alle jaren vóór aftrek WIR-premies.
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Ookopdegemengde bedrijvenmetintensieveveehouderij,
waarhettotalegezinsinkomen in1987/88dehelftwasvandatin
hetvoorafgaandejaar,werd sterkontspaard.Door lagerebelastingbetalingenenconsumptieve bestedingenwarendebesparingen
inhetafgelopenjaarnaarverwachting ietsmindernegatief.
Eenenanderheeftertoegeleiddateropdelandbouwbedrijvenin1987/88aanzienlijkminderfinancieringsmiddelenbeschikbaarkwamenendebruto-bedrijfsinvesteringensterkterugliepen.
Semelkveebedrijvenvormden opnieuweenuitzondering ophetalgemenebeeld:hierzijndeinvesteringen tussen 1985/86en1987/88
ophetvrij hogeniveauvan57.000guldengebleven.
Hetgemiddelde gezinsinkomenvanglastuinbouwbedrijvenwas
in1987ruim50Xhogerdanin1986,terwijlhettoentenopzichte
vanhetjaardaarvoorookalforswasgestegen (tabel 7).Doorde
ietslagere consumptieve bestedingen zijndebesparingen ruim
verviervoudigd enkwamdespaarquoteuitophethogeniveauvan
50X.Debruto-bedrijfsinvesteringenzijnookin1987gestegen,
maarmetminderdandetoenamevandebeschikbaargekomenfinancieringsmiddelen.Veelglastuinders hebbenervoorgekozenhun
schuldenteverminderenofhunliquiditeitspositie teverbeteren.
Tabel 7 Inkomen, besparingen en investeringen
den per ondernemer *)

op glastuinbouwbedrijven
1985

1986

x 1000 gul-

1987

1988
(r)

Gezinsinkomen u i t bedrijf
Totale gezinsinkomen
Besteedbaar inkomen
Besparingen
Totaal eigen financieringsmiddelen )
Toeneming vreemd vermogen
Bruto-bedrij fsinvesteringen
*)

54,3
68,3
51,0

71,4
86,2
65,3

110,2
124,1
103,2

99,0
113,0
88,0

-2,5
72,0
-2,5
83,8

12,0
94,6
-30,3
83,1

51,3
106,0
-12,3
100,0

33,0
n.b.
n.b.
n.b.

Alle jaren exclusief WIR-effect; x 1000 gulden per bedrijf.

Op de overige tuinbouwbedrijven werden in 1987 overwegend
hogere gezinsinkomens behaald. Dat gold in bijzonder voor de
champignonbedrijven, waar het t o t a l e gezinsinkomen v i e r maal hoger was dan in 1986. De in deze bedrijfstak erg lage s o l v a b i l i t e i t kon hierdoor i e t s oplopen. Voor 1988 wordt een verdere verbetering van de resultaten verwacht. Op de f r u i t t e e l t b e d r i j v e n en
de opengrondsgroentebedrijven steeg het t o t a l e gezinsinkomen in
1987 met ongeveer 20Ï, r e s p e c t i e v e l i j k 50Z en waren de besparingen ruim p o s i t i e f . Deze voor de producenten gunstige ontwikkeling
heeft zich in 1988 echter n i e t herhaald, aangezien in beide bedrijfstakken de inkomens naar verwachting v r i j fors z i j n verminderd. Ofschoon de inkomens op de boomkwekerijen en de bloembollenbedrijven in 1987 en in 1988 i e t s z i j n teruggelopen, bevinden
z i j zich nog steeds op een v r i j hoog niveau.
184

Summary

General economic

developments

Thegrossnationalproduct ofthejoint OECDcountriesrose
in1988bysomefourpercent. Suchahighgrowth ratehadnotoccurred againsince thebeginning oftheseventies.IntheECtoo
economic growth,althoughsomewhat belowtheOECDaverage,was
ratherhigh.The average inflation intheECwasconfinedto
around fourpercent.Because thedifferences betweenthemember
states inthisrespectdeclined aswell,therelative currency
rateswithintheEMSremained stable in1988too.The recoveryof
thedollar ratealsocontributed tothis.Despite thehigherdollarrateandthe loweroilprices,pricesroseontheworldmarket.Togetherwithaconsiderable increase involume,thisresulted inastrong rise inthevalueofworld trade.Thecurrent
accountsofthebalancesofpayments oftheOECDcountriesbecame
somewhat lessunstable in1988.Astriking exception tothiswas
theUnitedKingdom,wherethedeficit rosetoovertwobillion
dollars.
TheDutcheconomy alsogrewstrongly in1988.Aboveall
throughasharp increase inbusiness investments and exportstogetherwithanagain lowinflation, realnational incomewasable
torisebysomethreepercent.Partlybecause the increase inlabourcostsremained limited, theprofitpositionofbusiness improved considerably.Theofficial financing deficit fell in1988
tosomewhatmore thansevenpercent.For 1989afurtherdecrease
isexpected.With regard tothegrowthofnational incomeandof
employment theexpectations arealsorather favourable.

Agriculture

in the world

As inthepreviousyear,thevolumeofagriculturalproduction intheworldchanged little in1988;animalproduction rose
bysomewhat lessthantwopercent andvegetableproduction fell
bythesamepercentage.The latterwascaused aboveallbyonce
againasmallercereal crop,notably inNorthAmerica.Asaresult,world cereal stocks in1988/89amounted toabout 16Zof
consumption,which islowerthanthe levelconsidered necessary
bytheFAOfromthepoint ofviewoffood security. Intheindustrialized countriesfood productionperhead fellbyafewpercent in1988,but inthegroupofdeveloping countriesaslight
improvement occurred.Thiswaseventhecase inAfrica,with its
locust plagues,althoughthepercapita increase inproduction
wasconfinedhere tolessthanonepercent.
World trade inagriculturalproductshasrisenboth inprice
(over 15X)and involume (approx. 4X). Above all forcerealsand
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dairy productsconsiderably higherpriceswerequoted.Therelativelyhighworldmarket priceswereafavourableenvironment for
thecurrent GATTnegotiations ontradebarriers.Inthebasic
agreement thatwas reached inApril 1989-inGATTjargonthe
'mid-termreview'-thepartnerspromised nottotakeanyadditionalmeasures impeding tradeand supporting exports.Although
theagreement hasbeencouched inrathervagueterms, itseems
that an important stagehasbeenpassed onthewaytofurther
liberalization.

Agriculture

in the European Community

TheGATTnegotiations inanycase reflect forthe short term
part ofthecontoursofECagricultural policy. Inadditionthe
(further)Europeanunificationwilldoubtlesshave itseffecton
thedevelopment ofagricultural policy,althoughonecanonly
guessattheprecise consequences of '1992'foreconomy andpolicy.There seems littledoubt that thesystemofmonetarycompensatory amountsdoesnot belong inaEuropewithout frontiers.But
inotherpolicy fieldsthere isasyet littlecertainty. Thusfor
instance it isstillthequestionwhetherand, ifso,how,the
milkquota systemhastobeadapted totherequirementsof
'1992',and thenhowascheme really applied atEC level affects
theproduction structure ofdairy farming anddairy industryin
theEC.
In1988theagricultural income intheECagain improved
somewhat,afterasetback inthepreviousyear.Between thememberstatestherewereoncemoregreatdifferences inthedevelopment ofthis income.Thus itincreased greatly intheFederal
Republic and inIreland,but fellsharply intheUnited Kingdom
and inDenmark.All inall,the 'gap'between agricultural and
non-agricultural incomes intheEChashardlynarrowed. Inview
oftheratherpessimisticexpectationsaboutthefuturesalesopportunities foragriculturalproducts,therewill belittle
change inthis intheyearstocome,even ifthesectorshould
succeed inmarketing alargerpart ofproduction inthenon-food
sector.However,certainly intheshort term, thisoptiondoes
notmakeanynoteworthy contribution tothe restoration ofequilibrium ontheagriculturalmarkets.Thesameprobably holdsgood
forthenew instruments ofagriculturalpolicy, suchasthesetaside schemeandtheextensificationscheme.Consequently, there
isat least achancethat inthevegetable sectorthepolicy is
going tocomprisemoremeasuresdirected towards limiting production.

Structural

developments

in Dutch agriculture

and

horticulture

Thenumber of registered farmsandhorticultural holdings
decreased somewhatmore strongly in1987/88than inthethree
preceding years.Thiswasboundupaboveallwiththe-forthe
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•ighties-pronounced fall inthenumber offull-time dairy
farms,whichdeclined forthe fourthyear insuccession. Inaddition, in1987/88anend alsoseemstohavecometothegrowthof
thenumber of intensive livestockfarms.Withinagricultureand
horticulture asawholeasubstantial increase inthenumberof
full-time farmsoccurred only intheotherbranchesof (mixed)
livestock farming.
Owing tothefact that since 1983thenumber ofpersons employed hasdecreasedmore strongly thanthenumber offarms,the
averagenumber of labourunitsper farmhas (somewhat)increased.
Thisreduction inemployment related onlytofamily labour,
whereby itwas, incidentally,noteworthy that arelatively large
number of female farmheadshaveput inanappearance.Thenumber
ofagriculturalworkers, insofarasnotpart ofthefamily,has
risenbynearly 20%between 1983 and 1988;asaresult their
share intotal employment grewfrom 13Xtonearly17Z.
Despite therestrictive pricepolicy inarable farming,the
areaof arable land (excl.thatundermaize forgreenfodder)has
increased since 1986.More landundercultivation hasbeenused
forcereals,field beansandgrassseed.Thiswasaccompanied by
• decline intheareaofgrassland.Themain reason isthereduceddemand forroughage,which inturn istheresult ofthe
contraction ofthedairyherd throughthe superlevy.
Thetrendwise shrinkage ofthetotalareaof landundercultivationcontinued in 1988.It isnottobeexpected that inthe
nearfuture less landwilldisappear fromagriculture andhorticulture:probably agrowing part of itwill beused forwoodsand
nature reserves.However,amajorcondition forthis isthatthe
levelof landpricesallowsofit.
Since 1986landpriceshavefallenagain,despite thepriceincreasing effect ofthemanureproblems.It isabovealltheunfavourable operating results inarable farming andtheextensifieationof landuse indairy farming that have led toafall in
landprices.
Nowthatthemilkquota systemhasbeen inoperationfor
everfouryears,more insight canbeoffered astowhetherthis
measurehas ledtoafreezing ofthestructural developmentsand
whether -asaresult -thecompetitive strengthofDutchdairy
farming has lessened. Sofartherearefewreasonstoanswer
thesequestions intheaffirmative. IntheECthenumber offarms
withdairy cattlestronglydeclined andtheaveragenumberof
cowsperfarm increased in1983-1987.True,theaveragedairy
herd onDutchdairy farmsdeclined somewhat,butagainst thatthe
productionpercowhas increasedmore thantheECaverage.The
growthofmilkproductionperfarm intheNetherlands therefore
hardlyvaried fromthat intheEC.
Dutcharable farming seemstobecontendingwithmorestructural problemsthandairyfarming. In1988theeconomic sizeof
theaverage arable farmwas inadequate toofferworktoone
worker. Sinceconsiderable cost advantages canbegained froman
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increase inscale,andonaccount ofthepresent restrictive
pricepolicy,drastic structural changesare inevitable.Anadjustment ofthiskindmay followavarietyofdirections.Thusit
may beaccompanied byastrongergrowthofpart-time farming,by
anaccelerated reductionofthenumber offarms,byamore intensivecrop rotationbetweenarable cropsandgrassland, andfinallybyacombinationwithanotherbranchofproduction.However,eachoftheseadjustments offersonly limitedpossibilities.
Morethan inthepast,thestructural developments inDutch
agriculture andhorticulturewillbedetermined bymeasures for
solving thepresent environmental problems.Restriction ofthe
useofpesticides and theforthcoming tighter (ammonia)emission
norms forlivestockfarmingwillhave far-reaching consequences
forthe involvedholdings.

Production and sales
TheproductionvalueofDutchagriculture and horticulture
increased in1988byafewpercent inrespect of 1987 (Table1).
Inarable farming anddairy farming prices roseandvolumefell,
whereastheopposite happened inhorticulture. Inintensive livestockfarming aratherstrongdecrease intheproductionvalue
occurred,aboveallasaresult of lowerprices.Thedrop involume inarable farmingwasaccounted formainly bythe 'free'arableproducts:bothcereal and sugarproductionwassignificantly
abovethe 1987 level.Ontheotherhand,thestrong averageprice
increase inarable farmingwascaused bythe 'free'products
(mainlypotatoesandonions)becomingmoreexpensive.
Incontrastwiththepreviousyear,thevalueofdomestic
spending onfoodand beveragesrose in1988,namelybynearlytwo
percent.Thisgrowthcameaboutmainly throughan increase in
Tabla 1 Davalopmant ofroium« andpricma of agricultural and horticultural
production
Product

Value
min.Hfl.

Changes in
V o 1um

1987
(prov.)

1986

Arable products
Milk
Meat and eggs
Vegetables
Fruit
Cut flowers
Otherhorticult.prod.

2770
9215
13135
3390

14.6

Total
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2.4
3.9

Z inaspect of

e

previous year
p r i e

1988
(est.)

1986

-5.0
-7.7

-1.5
-2.5

-13.0

4.4

-1.7
-0.9
-10.6
-11.9
-15.4
-4.7
-0.4
-6.2

1987
(prov.)

525

10.1
30.4

-3.3
-7.7

2710
2910

5.6
7.9

3.1
6.3

1.0
7.5
0.0
4.0
7.0

34655

5.8

-0.4

1.2

e

1988
1987
(prov.) (est.)
14.5

0.9

5.5

-8.3
17.8
11.6

-5.5
-11.0

1.7

1.3
2.0

-1.3

-3.2

-2.0

-0.6

volume.The 'physicalcontent'ofthefood and beverages consumed
intheNetherlands isfairlystable.
Despite therapid rise inpopularity of 'light'products,
between 1985and 1987theamount ofnutritional energy available
viathefood basket rosebyafewpercent.Themajorpartofthe
energy issupplied bycarbohydrates (approx.45Z)and fatcomponents (39Z), and therest byproteins (12Z)andalcohol.

Imports and exports of agricultural

products

The importvalueofagricultural products rosebyapprox.
10Zin 1988 inrespect of 1987.Thiscameabout boththrough
higherpricesand through largerquantities (Table 2).Theprice
increasesoccurred acrosstheboard,except forcereals,poultry
products and tropical products.Asthe lower import pricefor
cerealswasamply compensated forbyan increase inimportvolume, thevalueofthe imported cereals rosebyabout 35Z.However,part ofthis increase invalueconcernsaconcealed formof
transit ofcereals fromotherECcountriestonon-member countries.Pronouncedvolumeandprice increasesoccurred in imports
ofdairyproducts,whichmainlyoriginate fromECcountries.
Table 2 Imports and exports of agricultural
Value
1000mln.Hfl.

products In 1988
Changes inZ inrelation toprevious year
world

world

EC

volume

price

EC
volume

price

Imports
Arable products
Horticultural prod.
Animal products
Other agric.prod.

9.8
2.9
7.4
14.5

Total

34.7

6.5
1.7
7.0
5.9
21.0

7.6
9.8
8.2
2.4
5.6

3.4
1.4
13.0
4.0
5.3

14.6
9.6
7.7
3.2
8.6

-0.3
1.2
14.0
-1.1
4.0

Exports
Arable products
Horticultural prod.
Animal products
Other agric.prod.
Total

8.5
5.7
11.4
9.6
17.7 14.1
13.6 10.5
.

51.3

39.9

14.0
8.2
2.7
2.7

-0.8
-1.3
2.2
0.7

7.3
8.7
4.1
3.3

1.1
-1.1
0.8
1.1

5.7

0.5

5.4

0.4

Asagainst this,agricultural exportvalue roseonlyslightly.Thiswas largelytheresult ofvolume effects;theaverage
export price roseonlyslightly.Higherexportpricescouldbe
made,notably forbeefandvealanddairyproducts.Behind the
highgrowthratefortheexportvolume ofarableproductsagain
liestheconcealed transit.
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The developments in agricultural imports and exports in 1988
led to a s l i g h t deterioration in the agricultural trade balance
by about 500 million guilders in respect of 1987. The reduction
in the balance of trade with countries outside the EC was somewhat greater than that of trade with EC member-states. A striking
development occurred in t h i s respect in dairy products: the posit i v e trade balance in 1988 of more than two b i l l i o n guilders related only t o trade with non-member countries. For the intra-EC
balance t h i s was namely negative for the f i r s t time in many years
(nearly one b i l l i o n g u i l d e r s ) .
Results

of the arable and animal

sector

The return value of the agricultural sector (excluding hort i c u l t u r e ) lay in 1987/88 nearly 10% below that of the year before (Table 3 ) . This was the result of lower prices and, for the
f i r s t time since 1970/71, a smaller volume. The l a t t e r i s mainly
the result of the reduced production in dairy farming, and of the
related contraction of the c a t t l e population and of calf f a t tening. In these branches of livestock farming the return prices
rose by a few percent, while they again f e l l sharply in intensive
livestock farming.
labia 3 Raturas and costs of tha agricultural
Value min. Hfl.

sactor (axel,

hortlcultura)

Changas in S in relation to previous year
v o l u m e

1986/87

87/88
(P)

88/89
(est.)

87/88
(P)

26110

23830 24840

-4.0

18820

17590

18120

-3.0

7290

6240

6720

-6.5

11740 11600 11280
30560 29190 29400
*) Calculated on atenancy basis.

-4.0
-3.5

Returns
Non-factor c o s t s
Net value added
F a c t o r costs * )
T o t a l costs

p r i c e

88/89
(est.)

87/88
(P)

88/89
(est.)

-1.0
-1.5

-5.0
-4.0

5.5
4.5

0.5

-8,0

7.5

-2.5
-2.0

3.0
-1.0

0.0
3.0

Totalcosts inagriculture declined byafewpercent,above
allthroughavolume effect.Ofthenon-factorcosts,fertilizers
and feedingstuffsdisplayed thestrongestdrops involumeand
price.Thedevelopment ofthenon-factor costsand the returns
ultimately ledtoanover 14Ïlowernetvalueadded.Factorcosts
declined,despitehigherpricesforcapitaland land.Thepercentageofcover,whichgivestheratiobetween factorcostsandnet
valueadded, thusfellfrom62to54; avery lowlevel.
For 1988/89afairly strong increase inthenetvalueadded
isestimated.Behind this isthefact that thereturnpriceshave
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risensomewhatmore strongly thanthepricesofnon-factorcosts
andmoreover thefall inthevolume ofproductionwas lessthan
thatof thenon-factor costs.Thepercentage ofcoverrosetoapprox.60becausethe factorcostsalsofellafewpercent.

Results of the horticulture

under glasa sector

Inthehorticulture underglasssectorthevalueadded in
1987considerably increased inrespect of 1986 (Table4 ) .This
wascaused initsentirety bythetenpercent higherproduction
value; inthecaseofthenon-factorcoststhefall inpricesand
the rise involumekept eachother inbalance.Above alltheonce
againcheaper energymadeamajorcontribution tothefallin
prices.Althoughthefactorcostsalso increased, thepercentage
Of cover increased from84toover 103.For 1988aslight decline
inthe results isestimated.Thepercentage ofcoverwould again
workout below 100.Inparticularthehigherenergy costsand
lowerproduct prices in1988haveputaspoke inthewheel.
tabla 4 Katurna and coata et tha horticulture
Value 1)
inmin.Hfl.

undar glaaa

Changea inZ inrelation toprevioua year
v o l u m e

1986

Returna
Non-factor coata

1987

aaetor

p r i c e

1988
1986 1987 1988
1986 1987 1988
(eat.)
(eat.)
(eat.)

5865 6475 6680
3930 3900 4125

8.0 7.0 7.0
5.0 7.5 5.0

-6.0 3.5 -3.5
-6.0 -7.5 0.5

Met value added
1935

2575

2555

15.0

5.5 10.5

-6.0 26.0-10.5

0.0 5.0 4.0
3.0 6.5 4.5

4.5 3.0 1.5
-2.5-4.0
1.0

Factor coata
Total coata

2300 2480 2625
6230 6380 6750

Operating results
Perentrepreneur inarableand livestockfarming, theentrepreneur's income fell in1987/88byapprox. 14Ïinrespect ofthe
previousyear (Table5 ) .However,betweenthevariousbranchesof
farming thedifferences areverygreat.Thusthedeterioration in
theresults in 1987/88proved tohave beencaused aboveallby
thecourseofevents inarable farming and intensive livestock
farming.The average labourreturnofarable farmswasevennegative:thishasneveroccurred before.Asimilarsad recordwas
alsoachieved inpig breeding,wherethelabour returnperbreeding sowwasno lessthan 130guildersnegative.Forbothbranches
of farming anonlyvery limited recoveryoftheresults isestimated for 1988/89.The situation onthedairy farmswasquite
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different:aboveallasaresult ofthereduceduseofnon-factor
inputs-whichmoreoverhad become lessexpensive -theaverage
.

.
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Notenbijbijlage2:

1) 1956.
2) 1959.
3) Bron:Arbeidskrachtentelling 1970resp.1975,1985en1987,
hiervoorgeldenandere criteriadanvoordejaarlijkse landbouwtelling.
4) Sbe-norm1975.
5) Sbe-norm1981.
6) M.i.v. 1986 incl.groenteoogstenerwtenenuien(ca.
20.000ha).
7) M.i.v. 1986excl.groenteoogstenerwtenenuien(ca.
20.000ha).
8) 1953.
9) 1962.
10) 1964.
11) 1968.
12) 1961.
13) 1966.
14) T/m 1975waren "demoederdierenvanslachtrassen",begrepen
onderleghennen.
15) 1979/81-100.
16) Excl. intermediaire produktie enexcl.agrarischverbruik;
zondersierteelt.

Notenbijbijlage3:
1)
2)
3)
4)
5)
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1986,tenzijandersvermeld.
1985.
1979.
1986/87.
Witsuikerwaarde.

