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HetLandbouw-EconomischBerichtiseenjaarlijkse publikatie,dieeen
samenvattendebeschrijvinggeeft vandeeconomischesituatievandeNederlandseland-entuinbouw.
Aandetotstandkomingvandezepublikatieleverteengrootaantalmedewerkers van het LEI,van vrijwel alleafdelingen, een bijdrage. Deuiteindelijke realisatie wordt verzorgd door de afdeling Algemeen
EconomischOnderzoekenStatistiek,dieonderleidingstaatvanJ.H.Post.
Binnendezeafdeling isC.vanBruchembelastmet decoördinatievan de
werkzaamheden en de redactie van het Landbouw-Economisch Bericht.
Detekstvandezeeditieismediojuli afgesloten.
S\ Dedirecteur,

DenHaag,augustus1991

chariasse

1. DELAND-ENTUINBOUWINRUIMER
VERBAND

1.1 Heteconomischeenpolitiekekader
1.1.1 Deinternationaleeconomischesituatie
Behalvedoordeindeloopvan1988ingezetteconjuncturele vertraging
vandeeconomischegroeiwerden deontwikkelingen indewereldeconomiein1990enindeeerstehelft van1991 nogalbeïnvloeddoordecrisisin
hetGolfgebied endoor deDuitsehereniging.DeGolfcrisis heeft degroei
verder vertraagd;deDuitsehereniging daarentegen hadeen stimulerend
effect door extra vraag (CPB,1991a).Werd door degezamenlijke OECDlanden in 1989 nog een economische groei gerealiseerd van gemiddeld
3,3%,in 1990nam dezeaf tot2,6%.DeOECD(1991a)voorziet voor1991
een vrij sterke verdere teruggang (tabel 1.1), maar verwacht voor 1992
weereenhersteltothetgroeitempovan1990.
IndeEGnamhettempovandeeconomischegroeiafvan3,4%in1989
tot 2,8%in 1990,terwijl deOECDvoor 1991een verdere daling tot 1,5%
verwacht. De situatie op dit punt is in de EG gunstiger dan in de VS,
waarvoor voor 1991zelfs een daling van het reëel nationaal inkomen is
geraamd (tabel 1.1). De OECDverwacht echter dat in 1992de economischegroei in de VSsterker zalzijn dan in de EG.Ook het VerenigdKoninkrijk heeft in 1991 temaken meteen economische recessie.Binnen de
EGvaltverderGriekenland inongunstigezinuitdetoon.DeJapanseeconomiegafin1990eensterkegroeitezienenzalookin1991 duidelijk sterkergroeiendandievandemeesteOECD-landen.Ookeldersindewereld
liepdeeconomischegroeiin1990terug;inOost-Europaende Sovjet-Unie
tradeendalingvanhetreëlenationaalinkomenop,nadebeperktetoenamein 1989(United Nations,1990).Ietsdergelijks deedzichvoorin ZuidAmerika. Demeeste groepen ontwikkelingslanden vertoonden dooreengenomenin1990eenwatsterkereeconomischegroeidanin1989.
Ondanks de vertraging van de economische groei kwamen de werkloosheidspercentages indeOECD-landen in 1990inhet algemeen ietslager uit dan in 1989.Voor 1991, en ook voor 1992,tekent zich weer een
oplopendewerkloosheid af.

Tabel1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfersa)
Land

Econ. groeib)

Inflatieb)

Werkloosheidc)

1990

1991
(p)

1990

1991
(P)

1990

1991
(p)

België
Denemarken
Duitsland d)
Griekenland
Sptanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederlande)
Portugal
Verenigd Koninkrijk

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

1,9
1,1
23
0,3
2,9
1,4
IX
1,7
2,9
2,1
3,4
-13

3,5
2,6
3,4
20,0
6,7
3,0
3,2
6,2
3,7
23
13,4
4,7

33
23
4,0
173
6,1
3,1
3,0
6,4
3,4
2,7
11,7
6,1

83
9,6
5,1
7,7
16,2
9,4
14,0
11,0
13
63
4,6
53

83
93
5,0
9,0
15,9
9,0
14,7
113
1,4
63
43
82

EG-12

23

1,5

4,2

4,6

8,4

9,0

VerenigdeStaten
Japan

0,9
5,6

-0,2
3,5

4,1
1,9

4,0
23

53
2,1

6,7
12

OECD-landentotaal

2,6

1,1

43

4,4

62

7,1

a)Vooralletabellengeldt:v=voorlopig,p=prognose,r=raming; b)Veranderingreëel
bruto-binnenlandsofbruto-nationaalprodukt,respectievelijk prijsindex particuliereconsumptieinprocententenopzichtevanhetvorigejaar; c)Inprocentenvandeberoepsbevolking, gebaseerd op nationale statistieken en onderling niet volledig vergelijkbaar;
d)Inclusief voormaligeDDR; e)Dezecijfers wijken openkelepuntenafvandieuittabel
1.2,welkeopNederlandsebronnenzijngebaseerd.
Bron: OECD,EconomieOutlookno.49,juli1991.

Trageregroeiwereldhandel
In samenhang met de vertraging van de economische groei nam het
volumevandewereldhandel in1990minder toedanin 1989,respectievelijk met vijf en zeven procent. Voor 1991voorziet de OECDeen verdere
vertraging totongeveer 3%.Dewereldmarktprijzen vanindustrieprodukten gingen in 1990 met een procent of negen omhoog,dievanenergie
- vooral door deGolfcrisis -met 25%en dievan deoverige grondstoffen
met circa 5%.Het betreft hier prijzen in dollars, waarbij bedacht moet
worden dat de koers van deze munt in 1990onder druk stond. Tenopzichte van de meeste Westeuropese munten daalde de dollar met 10à
8

15%, maar ten opzichte van de Japanse yen deed zich een beperkte stijging voor. In de eerste helft van 1991gaf de dollar een vrij sterk koersherstel te zien. De onderlinge verhoudingen van de muntkoersen binnen de
EGwaren in 1990zeerstabiel.Datgold ook voor hetpond,ondanks de tamelijk ongunstige toestand van de Britseeconomie en vooral het grote tekortvan meer dan 20miljard dollar op debetalingsbalans. Inoktober 1990
ginghetpond deeluitmaken van hetEuropese MonetaireStelsel.
Het tekort op de lopende rekening van de Britse betalingsbalans was
overigens in 1990kleiner dan in het jaar daarvoor. Ook het tekort van de
VS daalde iets, namelijk van 110 miljard dollar tot 99 miljard (OECD,
1991a).Voor de gehele OECD nam het tekort op de lopende rekening toe
van circa 80 miljard dollar tot ruim 90 miljard dollar. Dit ging gepaard
meteen omslagvan een klein tekort naar eenoverschot voor de gezamenlijkeOPEC-landenenmeteen vermindering van hettekortvan de olie-importerende ontwikkelingslanden. Binnen de EG deed zich, behalve voor
het Verenigd Koninkrijk, ook voor Nederland, Ierland en Denemarken in
1990een (verdere) verbetering van de betalingsbalanspositie voor. De andere EG-landen gaven oplopende tekorten, dan wel teruglopende overschotten te zien. In procenten van het nationaal inkomen was het
Nederlandse positieve saldo na dat van Zwitserland het hoogste van alle
OECD-landen. Opmerkelijk is dat de OECD voor Duitsland, dat in 1990
nog een overschot van bijna 50miljard dollar had, voor 1991een klein tekort op de lopende rekening raamt. De Duitse hereniging heeft geleid tot
een sterke produktievermindering en een forse koopkrachttoename in de
voormaligeDDR(zieook par. 1.3.8). Ditheeft voor Duitsland eenextra invoerbehoefte tot gevolg en biedt voor Nederland dus extra exportmogelijkheden. Voor 1991 raamt de OECD verder een sterke verkleining van
het tekort op de lopende rekening van de VS en ook voor de OECD in
haar geheel. Daartegenover staat een aanzienlijk tekort voor zowel de
OPEC-landen alsdeolie-importerende ontwikkelingslanden.
Kleinereverschillen in inflatie
Destabiliteit van de koersverhoudingen binnen de EGhield mede verband met de verdere vermindering van de verschillen in inflatietempo.
Afgezien van de EG-landen aan de Middellandse Zee liep dit in 1990 uiteen van 2,5%tot4,7%(tabel 1.1). Het EG-gemiddeldevan 4,2%was overigens iets lager dan in 1989.Daarbij heeft de daling van de dollarkoers een
rol gespeeld. DeOECDverwacht voor 1991vrijwel dezelfde inflatie als in
1990, namelijk ongeveer 4,5% op jaarbasis, zowel in de EG als voor de
OECDalsgeheel.
Dereeds vermelde dalingvan dedollarkoers hield onder meer verband
met de door de Amerikaanse monetaire autoriteiten bewust nagestreefde

dalingvanderentetarieven.Debedoeling daarvan wasomeen verscherping van de recessieverschijnselen in de Amerikaanse economie te voorkomen. Deze recessie ging gepaard met een stijging van het
overheidstekort in deVSvan 1,7%van het nationaal produkt in 1989tot
2,4%in 1990,nadat in de periode 1986-1989een geleidelijke verkleining
was gerealiseerd. Extra uitgaven vanwege de Golfoorlog en de crisis in
hetAmerikaansebankwezendroegenbelangrijk aandezestijging bij.
De ontwikkelingen van de overheidstekorten in de verschillende EGlanden vertoonden een uiteenlopend beeld, maar de wijzigingen bleven
veelal beperkt, met uitzondering van Duitsland. Daar sloeg een beperkt
overschotopdebegrotingomineentekort.Deextrauitgaveninverband
met deDuitsehereniging vormden hiervan debelangrijkste oorzaak.Dit
speeldeeveneenseen rolbijhet vrijsterk oplopen van deDuitse rentetarieven, waardoorderenteindeandereEG-landenookomhoogging.
1.1.2 DetoestandvandeNederlandseeconomie
DeNederlandse economie vertoonde in 1990een groei van ruim vier
procent, ongeveer even sterk als in 1989en relatief hoog in vergelijking
metdejarendaarvoor (tabel 1.2).Degroeiwerd gedragen doorzowelde
export,debedrijfsinvesteringen alsdeparticuliereconsumptie.Delaatste
nam in volume met bijna 4%toe,een percentage dat in de jaren tachtig
nooitwasbereikt.Onderanderedebelastingverlaginginhetkadervande
zogenaamdeOort-operatieheeft inditopzichtstimulerendgewerkt(CPB,
1991(a):77). Vooralhetvolumevandeaankopenvanduurzameconsumptiegoederen isgestegen (+7%),terwijl dat van voedingsmiddelen slechts
met een paar procent groeide.Debedrijfsinvesteringen namen met ruim
7%opnieuwforstoe;indeagrarischesectorwasdegroeinogsterker.
Deforsegroeivandeeconomischeactiviteitenleiddetoteensterkeuitbreiding van dewerkgelegenheid, namelijk metruim 90.000 arbeidsjaren
(tabel 1.2). Van die uitbreiding nam de dienstensector ruim tweederde
voorzijn rekeningende industriebijna eenvijfde. In de landbouw deed
zicheentoenamemetzo'n2.000arbeidsjaren voorendewerkgelegenheid
bij de overheid bleef ongeveer gelijk. De groei van de werkgelegenheid
ginggepaard meteen vermindering van het aantal werkzoekendepersonenmetcirca45.000enmeteenzelfdestijgingvanhetaantalvacatures.
Zowelhet volumevan degoedereninvoer alsdat van de goederenuitvoer nam in 1990met 6à6,5%toe.DeNederlandse uitvoer groeide dus
sterker dan het volume van de wereldhandel, hetgeen vooral verband
houdt metdeeerder aangegeven ontwikkelingen in deDuitseeconomie.
Deprijzen van de goedereninvoer daalden iets meer dan die van de uitvoer.Dekoersontwikkeling van de dollarspeeldedaarbijeen belangrijke
rol.Eenenanderleiddezowelvoordegoederenbalansalsvoordelopen10

Tabel1.2 Enigenationaal-economischekengetallen
1986

1987

1988

1989

1990
(v)

1991
(p)

11,3

5,9

",4

15,8

19

19

-

622

610

560

515

515

4689

4754

4820

4899

4992

5030

5,9

7,9

6,8

5,5

5V4

5

Volumes(in% voorgaandjaar)
Reëelnationaal inkomen
Particuliereconsumptie
Bedrijfsinvest.(excl.woningen)
Goederenuitvoer(excl.energie)
Coedereninvoer

1,7
2,7
11,4
5,1
3,9

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

2,8
1,3
9,1
10,0
7,2

4,5
2,5
5,9
53
6,0

4V4
3V4
7V4
6V4
&A

2VS
3
3Vl
4V4
4

Prijzen(in%voorgaandjaar)
Loonsomperwerknemerin
bedrijven
Particuliereconsumptie
Goederenuitvoer(excl.energie)
Goedereninvoer

2,1
0,7
-9,7
-17,7

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

1,9
0,6
23
-0,6

0,4
2,1
4,7
6,4

4V4
2Vl
-2
-2%

5V4
2Vl
-1V4
-3%

Niveaus
Saldolopenderekeningbetalingsbalans(mrd.gld.)
Aantalwerkzoekenden zonder
baan(x1000pers.)
Totalewerkgelegenheid
(x1000 arbeidsjaren)
Financieringstekortoverheid
in%nationaal inkomen

Brom CPB, CentraalEconomisch Plan1991enidem. EconomischBeeld 1992,1991.

derekeningvandebetalingsbalans toteenstijging vanhetsaldometzo'n
tweemiljard gulden.Hethandelssaldo vanagrarische produkten envoedingsmiddelen ismetongeveer 2,3miljard gulden toegenomen (zieparagraaf3.4).
Inflatielooptop
Ondanks het goedkoper worden van de goedereninvoer wakkerde de
inflatie, dieenkelejaren achtereen zeer geringwas,in 1990aan totongeveer2,5%.Vooraldewoonlasten (huizen,verwarmingetc.)gingenrelatief
sterk omhoog.Deprijsstijging van voedings-en genotmiddelen bedroeg
ongeveer 2%. Aardappelen,groentenenfruit werden nogal wat duurder
(7à 8%), de consumentenprijzen van vlees gingen met 3 à 4%omhoog,
maardievanzuivelproductenblevenminofmeergelijk.Boterwerd zelfs
drieprocentgoedkoper,terwijlmargarineietsduurder werd.
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Parallel met de wat sterkere inflatie deed zich in 1990ook een vrij sterke stijging van de loonkosten per werknemer voor. Deze bedroeg ruim
4%,terwijl zein deperiode 1984-1989nooitmeer was dan ruim 2%.Dearbeidsinkomensquote van bedrijven was in 1990 ongeveer gelijk aan die
van 1989(ruim 79%).Aan de voortdurende daling van dit kengetal kwam
daarmee een eind en daarmee aan de verbetering van de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Ongunstig voor de positie van het bedrijfsleven was ook het oplopen van de rentetarieven onder invloed van de
ontwikkelingen in Duitsland, waardoor de winstpositie sterker is achteruitgegaan dan de stabiele arbeidsinkomensquote suggereert. De rente op
langlopende leningen ging omhoog van 7,2% naar 9% (CPB, 1991(a):19).
Ook voor de overheid is een dergelijke ontwikkeling nadelig. Het financieringstekort van de rijksoverheid was in 1990iets lager dan in 1989(respectievelijk 5,2% en 5,5% van het nationaal inkomen). Behalve het
financieringstekort ging ook de collectieve lastendruk iets omlaag, namelijk van 53,4%tot 52,1% van het nationaal inkomen. De belastingverlaging
inhetkader van deOort-operatie speelde daarbijeenbelangrijke rol.
Vooruitzichten voor1991 endejarendaarna
De verwachtingen van het Centraal Planbureau voor 1991(CPB,1991a
en 1991c) behelzen onder meer een vermindering van de economische
groei tot ongeveer 2,5%,een opnieuw wat hogere inflatie en een stijging
van deloonkosten met ongeveer 5%(tabel 1.2). Detoenamevan de inflatie
vindt haar oorzaak onder andere in de stijging van de dollarkoers. De arbeidsinkomensquote zou stijgen totietsboven 80%.De uitbreiding van de
werkgelegenheid zal naar verwachting ruim de helft kleiner zijn dan in
1990 en in samenhang daarmee zal de werkloosheid niet verder verminderen. De rentetarieven zullen nauwelijks dalen, terwijl het financieringstekort van de overheid op iets minder dan 5%van het nationaal inkomen
zaluitkomen.Decollectievelastendruk komtweerop hetpeilvan1989.
Zijn de verwachtingen voor 1991dus nog redelijk gunstig, voor 1992is
het CPB tamelijk somber: nagenoeg geen economische groei meer (1%),
een verdere toename van de inflatie, een lichte uitbreiding van de werkloosheid, een zeer geringe daling van de rentevoet en een stijging van het
financieringstekort van deoverheid (CPB,1991b).Voor 1993en 1994lijken
de vooruitzichten onder invloed van de internationale conjunctuurbeweging weer wat beter: een economische groei van zo'n 2,5%per jaar, een
dalingvan dewerkloosheid en van hetoverheidstekort, maar een verdere
stijging van de inflatie (tot meer dan 4%) en van de loonkosten (tot bijna
6%).Evenals de OECD verwacht het CPBeen voortdurende toename van
hetoverschot op delopenderekening van debetalingsbalans,namelijk tot
26miljard gulden in1993-1994.
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Tussenbalansleidttotlastenverzwaring
De verwachte stijging van het financieringstekort in 1992 was voor de
overheid aanleiding tot een nieuwe, omvangrijke ombuigingsronde, de
zogenaamde Tussenbalans. In totaal moet daarbij zo'n 17miljard gulden
wordenbezuinigd. Hetgrootstedeeldaarvan wordt gerealiseerd door uitgavenbeperkingen - onder meer door vermindering van de subsidiestromen -, door pogingen de efficiency van de overheid te verbeteren en het
ziekteverzuim teverminderen en door bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daarnaast worden de inkomsten van de overheid met zo'n 5 miljard
gulden vergroot, vooral door een verhoging van brandstofaccijnzen en
motorrijtuigenbelasting en door het niet laten doorgaan van een voorgenomen BTW-verlaging. In het.kader van deze Tussenbalans moet het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 140 miljoen gulden
bezuinigen opsubsidies,waarvan naar schattingongeveer de helft een directe of indirecte lastenverzwaring voor de land- en tuinbouw betekent.
Daarnaast moeten deagrariërs vanzelfsprekend hun aandeel leveren in de
algemeneonderdelen vandeze bezuinigingsronde.
Ook de algemene-economische contekst wordt voor de agrarische sector minder gunstig. Dat geldt dan vooral voor de zich aftekenende opleving van de loon- en prijsspiraal. De agrarische sector kan dergelijke
ontwikkelingen in depraktijk slechtsvooreen deelopvangen door hogere
prijzen en is daarom genoodzaakt tot een vergroting van de arbeidsproduktiviteit door - althans grotendeels - produktievergroting. Juist in een
periode waarin deprijsondersteuning door de EGwordt afgezwakt en tegelijk de milieuproblematiek steeds meer beperkingen met zich meebrengt en ook nogal wat bedrijfsaanpassingen c.q. -investeringen vergt,
komt dit slechtvan pas,zeker wanneer derentetarieven hoogblijven. Een
lichtpunt, althans voor sommige delen van de Nederlandse agrarische
sector,isdeomvangrijke vraagtoename bijde Oosterburen.
1.1.3 DeEuropese integratie
In de tweede helft van 1990werden erbelangrijke stappen gezet op de
weg naar een verdere Europese integratie,zowel binnen de EGals tussen
de EG en andere Europese landen. Met betrekking tot de ontwikkelingen
binnen de Gemeenschap was in de eerste plaats de totstandkoming van
de Interne Markt van belang. Deze moet eind 1992 zijn voltooid en een
volledig vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal mogelijkmaken.Uiteenlopende nationaletechnische,juridische enfiscale regels
en voorschriften mogen dan geen belemmering meer vormen. Er werden
onder meer flinke vorderingen geboekt met het vrijmaken van het financiëleverkeerendeliberalisatie vanhet luchtverkeer.
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Op het gebied van de agrarische sector was in mei 1991ongeveer driekwart van de voorstellen van de EG-Commissie aanvaard. Zo werden er
regelingen vastgesteld inzake de etikettering van voedingsmiddelen, de
toelating van diergeneesmiddelen, de handel in mengvoeders en inzake
residuen van bestrijdingsmiddelen (CEG, 1991c).Voor de agrarische sector isverder vanbetekenis dat degrenscontroles op veterinair en fytosanitair terrein zullen worden afgeschaft, maar dat de controles zullen
plaatsvinden op de plaats van verzending. De controleprocedures aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap zullen worden geharmoniseerd. Van
belang in dit verband isook dat de vaccinatie van runderen tegen monden klauwzeer zal worden verboden. Dit houdt in dat bij eventuele uitbraken van dezeziektedebetreffende veestapel moet worden geslacht. Hiervoor wordteenspeciaalEG-fonds inhetleven geroepen.
EerstefaseEconomischeenMonetaire Unieingegaan
Hettweedebelangrijke elementvan deEuropeseintegratieisdeEconomische en Monetaire Unie (EMU), waarvan de eerste fase officieel van
startgingop 1 juli 1990.Indeze fase ligthet accentop een verdere convergentie van de economieën en een betere coördinatie van de economische
enmonetaire politiek van de lidstaten.In verband daarmee was de toetreding van het Britse pond tot het Europese Monetaire Stelsel (EMS) in oktober 1990 een belangrijke stap, evenals de eerdere beperking van de
fluctuatiemarge van de Italiaanse lirevan 6%tot2,25%.Alleen de Griekse
en Portugese munten maken nu nog geen deel uit van het EMS.Een van
de concrete doelstellingen in de eerste fase is het verminderen van (de
verschillen in)detekorten opde overheidsbegroting.
In de tweede fase van de EMU moet een gefederaliseerde Europese
Centrale Bank (ECBof Eurofed) gaan functioneren en de rol van de Ecu
versterkt worden. Teneinde deze tweede fase concreter vorm te geven en
ook denodige wijzigingen van het EG-Verdragvoor tebereiden,is medio
december 1990 een zogenaamde Intergouvernementele Conferentie gestart.Detweede fase van deEMUzou op 1 januari 1994moeten beginnen,
maar daarvoor moeteerstdeinterne marktzijn voltooid enhet gewijzigde
Verdrag door allelidstaten zijn geratificeerd.
In de derde fase van de EMU moet er volgens de EG-Commissie één
centrale monetaire politiek worden gevoerd, die vooral gericht isop prijsstabilisatie. De onderlinge wisselkoersen van de EG-munten mogen dan
niet meer veranderen en als sluitstuk zou één Europese munt moeten
worden ingevoerd (CEG, 1990a). Deze nieuwe Ecu is dan een "echte"
munt ennietlanger een "mandje"vannationalemunten.Delidstaten kunnen volgens de Commissie wel een zelfstandig economisch beleid blijven
voeren,maar dat moetdan welvrijstrak worden gecoördineerd.
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HogeverwachtingenvanEMU
De Commissie heeft hoge verwachtingen van de EMU: een grotere
prijsstabiliteit, meer economische groei en meer werkgelegenheid, lagere
rentetarieven en een sterkere internationale positie van de EG (CEG,
1990a:12en 13).Denadelen voor zwakkere regio's en landen alsgevolg
van een verscherpte concurrentie vallen volgens deCommissie welmee.
Deze laatste opvatting wordt niet algemeen gedeeld;vooral van de kant
van de Duitse Bundesbank is er voor gewaarschuwd dat het wegvallen
van demogelijkheid tot aanpassingen van dewisselkoers tot een grotere
instabiliteit kan leiden enomvangrijke inkomensoverdrachten noodzakelijk kan maken (vgl.Hacken Maennig,1991).Van Hoek en Groot(1991)
wijzen eropdathetontbreken vaneensysteemvan"herverdelendetransfers"grote regionale verschillen totgevolg kan hebben,zoals nu bijvoorbeeld al bestaan tussen Noord- en Zuid-Italië. Voor Nederland zou de
totstandkoming van EMUonder meer kunnen leiden tot een inkrimping
van de in vergelijking met andere EG-landen vrijgrote collectievesector
(Geelhoed,1991).Ophetgebied vanbelastingen,accijnzen ensocialepremiesiseenverdereharmonisatienoodzakelijk,maarverschillentussende
lidstatenblijvenwaarschijnlijk welmogelijk (VanHoekenGroot,a.w.).
Inhoeverreenbinnenwelketermijn deplannenvandeCommissiezullen worden gerealiseerd moetworden afgewacht. Er tekent zich weleen
vrij grote mate van consensus af over de aangegeven richting. Het Verenigd Koninkrijk stribbeltechternogtegen,vooralinzakedeeneEuropese munt. Een belangrijke barrière zou de vereiste ratificatie van het
gewijzigde EG-Verdrag door de parlementen van de lidstaten kunnen
zijn,vooralgeletophetehangijzerszoalsdepositievandeEurofed enhet
alofnietinvoerenvanéénmunt.
EuropesePolitiekeUnieopstapelgezet
De laatste opmerkingen zouden nog sterker kunnen gelden voor het
derdeonderdeel van de Europese integratie,de totstandbrenging van de
EuropesePolitiekeUnie(EPU).Ookdaarvoorismediodecember 1990een
Intergouvernementele Conferentie van start gegaan. In het kader van de
EPU moeten volgens de EG-Commissie bevoegdheden worden overgedragenvandenationaleoverhedennaardeEuropeseoverheid,vooralop
hetgebiedvanhetbuitenlandsbeleidenhetveiligheidsbeleid. Gelijktijdig
metdeoverdrachtvanbevoegdheden zou derolvanhet EuropeseParlement moeten worden versterkt, onder meer ten aanzien van het benoemen van (leden van) de EG-Commissie. Daarnaast zou de EG meer
zeggenschap moetenkrijgen opsociaalgebied,ophetterrein vanhetmilieu, gezondheidszorg, energie en culturele aangelegenheden (CEG,
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1991c).Een concreet voorstel tot wijziging van het EG-Verdragvan de zijdevan Luxemburg, dat in deeerste helft van 1990het voorzitterschap van
de EG-Ministerraad bekleedde, borduurde op deze gedachten voort. Het
ging nog wat verder in de richting van een federaal Europa, onder meer
door een verdere terugdringing van het unanimiteitsbeginsel bij de besluitvorming van de Ministerraad.
Europesesamenwerkingwordtbreder
De verdieping van de integratie binnen de huidige EG gaat meer en
meergepaard meteen uitbreiding totandere landen. Eenbetrekkelijk kleine,maar zeer belangrijke uitbreiding van de Gemeenschap vond plaats in
de vorm van de hereniging van West- en Oost-Duitsland, die formeel gestalte kreeg op 3oktober 1990.Vooruitgang werd ookbereikt in de relatie
tussen de EG en de Europese Vrijhandels-Associatie (EVA,met als leden
Finland, Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland).Beideblokken streven naar detotstandkoming van een Europese
Economische Ruimte (EER), waarbinnen een vrij verkeer van goederen,
diensten, kapitaal en personen zal bestaan. Getracht wordt de op 20juni
1990 gestarte onderhandelingen in 1991 af te ronden. Van hierboven genoemde landen hebben Oostenrijk (in 1989)enZweden (medio 1991)overigens inmiddels het lidmaatschap van de EG aangevraagd, evenals (in
1990)Cyprus en Malta. Een vrijere toegang tot de markten van vooral de
Scandinavische landen kan voor de Nederlandse agrarische sector extra
exportmogelijkheden meebrengen.
In een minder ver stadium zijn de betrekkingen van de Gemeenschap
met de voormalige Oostbloklanden, hoewel ook op dat gebied sprake is
van intensivering. Eind 1990 werden formele onderhandelingen gestart
voor associatieovereenkomsten met Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije. Met Bulgarije en Roemenië werden nieuwe overeenkomsten met een
beperktere reikwijdte gesloten, terwijl de verbeterde relatiemet de Sovjetunie vooral gestaltekreegindevorm van meer voedselhulp enmeer handelskredieten door deEG.
1.2 De landbouw in de wereld
1.2.1 Produktieen voedselvoorziening
Volgens voorlopige gegevens van de FAO (1991c) nam de totale wereldlandbouwproduktie in 1990 met bijna 2% toe ten opzichte van 1989.
Dat percentage lag dicht in de buurt van de trendmatige produktiegroei
indejarentachtig.In deontwikkelingslanden isdeproduktie in 1990ster16

ker gestegen dan in de ontwikkelde landen (respectievelijk circa 2,4% en
circa 1,4%)- In Noord- en Midden-Amerika, alsmede in Azië en Oceanië
groeide het produktievolume met een kleine 3%en in Zuid-Amerika met
ongeveer 1%. In Afrika nam de produktie nauwelijks toe, terwijl zich in
Europa een daling met een half procent voordeed. Vooral in Hongarije,
Bulgarije en Polen was sprake van een forse teruggang. De landbouwproduktie indeSovjet-Unie groeide volgensdeFAOin 1990met ruim 1%.
Op iets langere termijn bezien neemt de landbouwproduktie het snelst
toe in Azië, namelijk met ruim 40% sinds 1980.Voor de hele wereld bedroeg de stijging ongeveer 25%.Het cijfer voor Azië wordt sterk beïnvloed door de gang van zaken in China en India, waar de agrarische
produktie sinds 1980is toegenomen met respectievelijk ongeveer 55%en
circa 45%. In Noord-Amerika,en Europa bleef de produktiegroei met 8 à
9%duidelijk achter bijhet wereldgemiddelde, hetgeen vooral een kwestie
is van een bewuste beperking van de groei vanwege de alsmaar toenemende overschotten. In Afrika, Zuid-Amerika en ook de Sovjet-Unie bedroeg deproduktiegroei sinds 1980zo'n 20à25%.
De plantaardige produktie in de wereld nam in 1990 toe met naar
schattingeenkleine2,5%,de dierlijke met 1à 1,5%. Vooral de vezelgewassen en de peulvruchten gaven een vrij sterke groei te zien, terwijl de produktie van granen en suiker met ongeveer 4% toenam. De mondiale
vleesproduktie is met bijna 1% gestegen en de melkproduktie met ruim
1,5%. Desterkstestijging vandemelkproduktie (6à7%)trad op inAzië.
Zoals vermeld was de wereldgraanproduktie in 1990ongeveer 4%groter dan in 1989,waarmee de grootste oogst aller tijden werd binnengehaald. De produktietoename werd vooral gerealiseerd in de ontwikkelde
landen (bijna 7%), terwijl in de ontwikkelingslanden de groei beperkt
bleef tot 2%(FAO, 1991a).Door de forse groei gaven de graanvoorraden
in de wereld voor het eerst sinds 1987weer een toename te zien, voornamelijk echter indeinterventiepakhuizen van derijke landen.
De eerste prognoses van de FAO wijzen op een iets kleinere graanproduktie in 1991.Debelangrijkste oorzaak van de daling is de kleinere tarwe-inzaai in de VS vanwege de lage wereldmarktprijzen en de grote
voorraden.
Voedselproduktie perhoofdnauweliflcstoegenomen

Ondanks de vrij sterke groei van de totale landbouwproduktie is de
produktie van voedsel (dus na correctie voor veevoeder, vezels etc.) per
hoofd van de met 1,7% gegroeide wereldbevolking in 1990 gelijk gebleven. In de ontwikkelingslanden, waar de bevolking met 2,1% toenam,
deed zich een kleine stijging voor (0,3%), vooral dankzij de verbetering
met bijna 1% in het Verre Oosten. In de ontwikkelingslanden in Zuid17

Amerika -metevenalsinhet VerreOosteneenbevolkingsgroei van 2%is de voedselproduktie per hoofd met ongeveer 1,5%verminderd en tekentzichdelaatstejareneerdereenteruggangdaneenverbeteringaf:van
1980tot 1988een groei met ruim 4%,sindsdien een teruggang met ruim
2%.Meteorologischefactoren -diehopelijk incidenteelzijn-hebben daarbijeenrolgespeeld,maarookdepolitiekeinstabiliteitindiverselandenin
dezeregioendetendeledaarmee samenhangende economische malaise
-van 1988tot1990waserinZuid-enMidden-Amerika vrijwelgeenreële
groei-zijnwellichtvanbetekenis.
Een vrij forse daling van de voedselproduktie per hoofd (-2,5%)deed
zichin 1990voor inAfrika, waarmee de neerwaartse tendens zichvoortzette.Nadestagnatieindejarenzeventigheeft zichindejarentachtigeen
dalingvoorgedaanmetongeveer7%. Derelatief sterkebevolkingsgroeiin
ditwerelddeel-in19903%-speeltdaarbijeenrol.Slechtsinzevenvande
47 Afrikaanse landen was er tussen 1980 en 1990 een toename van de
voedselproduktie perhoofd vanvijf procentofmeer,terwijl innegeneen
teruggang van zo'n twintig procent of meer optrad. Deze ontwikkeling
heeft totgevolggehad dathetvoordegemiddeldebewoner vaneen Afrikaans ontwikkelingsland beschikbare aantal calorieën inmiddels ruim
twintigprocentlagerligtdanhetwereldgemiddeldeendehoeveelheideiwittenzelfsmeerdan25%.Inhetbeginvandejarenzestigwasdeachterstand van Afrika op deze punten nog slechts 13%, respectievelijk 20%.
Ookdeagrarischehandelsbalansvan deAfrikaanse ontwikkelingslanden
isin dejaren tachtigverslechterd. Het volume van de voedselinvoer (inclusief voedselhulp) nammet 20%toeendevoedseluitvoer verminderde
metvijfprocent.Vooralleontwikkelingslandensamen(inclusiefbijv.olieexporterende landen) wasditbeeld veelgunstiger:tegenover een invoergroei van een kleine dertig procent stond een vergroting van de
voedseluitvoermeteenkwart.
DeverdereverslechteringvandevoedselsituatieinAfrika in1990hield
onder meerverband metdroogteinhetSahelgebied,terwijl daarnaast de
verschillende burgeroorlogen zowel de produktie als de distributie van
voedsel nadelig beïnvloedden. DeFAO(1991a) meldde begin 1991in 14
Afrikaanse landen ernstige voedseltekorten en verwachtte voor verschillendelandeninzuidelijk Afrika soortgelijkeproblemeninverbandmetde
ongunstigeoogstverwachtingen voor1991.
Op ietslangere termijn zijn devooruitzichten voor de voedselvoorziening indeontwikkelingslanden nietrooskleurig,vooral vanwegehetgebrek aan duurzaamheid van de huidige landbouwsystemen. In dat
verband kan gewezen worden op erosie en woestijnvorming -vooral als
gevolg van overbeweiding enontbossing -en op dreigende tekorten aan
water (onder meer in het Midden-Oosten), verzilting van geïrrigeerde
gronden etc. (vgl. Brown, 1990).Volgens een recent onderzoek, waarbij
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onder meer de Landbouw-Universiteit inWageningen betrokken was,is
bijna eenkwartvanhetareaalcultuurgrond inmeerdereofminderemate
aan degradatie onderhevig 1). Voorts iserookbetrekkelijk weiniggrond
meerdiegoedgeïrrigeerd kanwordenenkunnen klimaatsveranderingen
juist in ontwikkelingslanden met veel inwoners de groeimogelijkheden
nadeligbeïnvloeden.
1.2.2 Agrarischehandeleninternationaaloverleg
Denogsummieregegevensvoor 1990wijzen opeen volumegroei van
dehandelinagrarischeproduktenmet4à5%(OECD,1991b).Ditginggepaard meteengemiddelde dalingvandeprijzen meteenprocentofacht.
Zekerwanneermenrekeninghoudtmetdedepreciatievandedollar (ten
opzichtevandeguldenmet14%)betekentditeenforseteruggang.Alleen
vezelsgingen substantieel in prijs omhoog. Desterkste prijsdaling deed
zich voor bij tarwe, koffie en boter (ruim 20%),terwijl ook de prijs van
gerst, oliezaden en wol stevig onder druk stond (-10à-15%).Produktieherstelinzowelexporterendealsimporterendelandenspeeldedebelangrijksterolbijdezeontwikkelingen.
Deontwikkelingen bijdegranen vormen hiervan een illustratie:inhet
belangrijkste exporterende land, de VS,en in het voornaamste importerendeland,deUSSR,deedzicheenproduktietoenamevoormetrespectievelijk 10% en 14%. Waarschijnlijk mede vanwege een krappe
deviezenpositieverminderde deSovjet-graaninvoer van38miljoen tonin
1989/90 tot naar schatting 27miljoen ton in 1990/91. Ook China, na de
Sovjet-Unie enJapan de derde graanimporteur ter wereld,had eengrote
graanoogst en een dienovereenkomstig kleinere invoerbehoefte. De omvang van de totale wereldhandel in graan liep door een en ander terug
van208miljoentonin1989/90totcirca185miljoentonin1990/91.
Wereldmarktprijzentrendmatigomlaag
Inwezenisalthanseen deelvan de dalingvan de wereldmarktprijzen
in 1990te karakteriseren alseen terugkeer naar het lage prijspeil van de
afgelopen decennia enmoet deoplevingin 1988en 1989alseen incident
wordengezien.PrognosesvandeOECDoverdeontwikkelingvandewereldgraanmarkt in dekomendejarengeveneen aanwijzing voor dejuistheidvandezestelling(OECD,1991b). Indeperiode1983-1987overtrof de
graanproduktie (exclusief rijst) in de OECD-landen het interne gebruik
1)

AgraEurope(London),28juni1991.
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met ongeveer 120miljoen ton. In 1988daalde dit "overschot" tot ongeveer
45miljoen ton, om in 1990 weer op te lopen tot 140miljoen ton. De verwachting van deOECDisdat deaangesloten landen in 1995ruim 160miljoen ton graan meer zullen produceren dan verbruiken (OECD, 1991b).
Ook voor vlees zou het exportaanbod van de OECD-landen, dat in 1989
ongeveer 0,9miljoen ton bedroeg, de komende jaren fors kunnen groeien.
Daarentegen zal hetexportaanbod voor zuivel, dat in de tweede helft van
dejaren tachtig een daling vertoonde, ongeveer gelijk blijven. Deze prognoses,dieuiteraard alleengeldenbijmin of meer ongewijzigd beleid, wijzen op een voortzetting van de dalende trend van de wereldmarktprijzen
indekomende jaren.
Het is de vraag of deze trend wordt doorbroken wanneer in het kader
van de lopende GATT-onderhandelingen tot een omvangrijke vermindering van de bescherming van de agrarische producenten zou worden besloten door middel van prijsverlagingen. Immers, het verloop van zowel
het aanbod van,alsdevraag naar agrarische produkten isbetrekkelijk ongevoelig voor prijsdalingen. Wel zou, na een korte aanpassingsperiode,
mogen worden gerekend op een tijdelijke opleving van de wereldmarktprijzen wanneer de "gesubsidieerde dumping" van overschotten op de
wereldmarkt drastisch wordt verminderd. Op langere termijn zou de
"oude trend" wel weer eens kunnen terugkeren, mogelijk in enigszins afgezwakte vorm. Deze wordt vooral bepaald door technische ontwikkelingen en een beperkte mobiliteit van arbeid en grond enerzijds, en door
bevolkings- en inkomensgroei anderzijds. Pas wanneer de stroom van
aanbodsverhogende technische vernieuwingen gaat opdrogen, of wanneer milieuproblemen de groei van de produktie substantieel afremmen
ofwanneer opruimeschaalniet-traditioneleafzetmogelijkheden ontstaan,
zou ditkunnen veranderen.
GATT-overlegnognietgelukt
Vooralsnog hebben bespiegelingen over degevolgen van een liberalisatieechter nog een tamelijk theoretisch karakter. In de herfst van 1990bleken de standpunten van de verschillende blokken en landen ten aanzien
van een vermindering van debescherming van de landbouwproducenten
zover uiteen te liggen, dat de lopende GATT-onderhandelingen vóór de
beoogdeeinddatum van 7december 1990geenovereenstemming opleverden. Behalve de landbouw vormde vooral het internationale dienstenverkeer (ondermeerbankactiviteiten, verzekeringen entransport) daarbij een
struikelblok.
Deonderhandelingen werden infebruari 1991hervat,maar althansmediojuli was nog geen overeenstemming bereikt. Inmiddels heeft de Amerikaanse President van het Congres (het Amerikaanse parlement) wel
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verlenging gekregen van zijn onderhandelingsmandaat. Dat houdt in dat
hetCongres hetbereikte akkoord alleen alstotaalpakket kan accepterenof
verwerpen. Er zijn enkele signalen dat binnen de VS de oppositie tegen
vergaande liberalisatie toeneemt. Deze komt niet alleen van sommige
agrarischeorganisaties,zoalsdievanmelkveehouders, suikerproducenten
en katoentelers,maar ook van consumenten- enmilieuorganisaties die onder meer bevreesd zijn voor verlaging van de kwaliteitseisen van voedsel
en van milieunormen 1).
Inmiddels heeft de secretaris-generaal van het GATT een ronde van
consultatiesgehouden.Dezeresulteerden ineennieuw document, waarin
voor een deel van de geschilpunten enkele opties zijn aangegeven. Voor
wat betreft de belangrijkste verschilpunten isevenwel nog weinig toenaderingopenbaar gekomen. Devoorstellen van deEG-Commissie voor een
ingrijpende hervorming van het EG-landbouwbeleid (zie par. 1.3.4),zullenbijhetvervolgvan deGATT-onderhandelingen eenrol spelen.
EGwil30% steunvermindering
Na een moeizame en langdurige interne besluitvorming bracht de EG
eind 1990 in de lopende onderhandelingsronde een voorstel in voor een
vermindering van de agrarische protectie. De belangrijkste elementen
daaruitzijn devolgende (zieookRutten etal.,1990):
a) Een verlaging van de steun voor de belangrijkste marktordeningsprodukten met gemiddeld 30% over de periode 1985/86 tot 1995/96. Dit
betreft onder meer granen,oliezaden,olijfolie, suiker,rundvlees en zuivel; voor andere produkten zoals groente, fruit en wijn zou de steunvermindering beperkt moeten blijven tot 10%.Voor de meting van de
omvang van de steun wordt de zogenaamde Aggregate Measurement
of Support (Algemene Maatstaf voor Steun, AMS) gehanteerd. Het belangrijkste element van de AMSis de prijssteun - gemeten als het verschil tussen interne prijs enwereldmarktprijs vermenigvuldigd met het
produktievolume. Daarnaast maken directe (inkomens)toeslagen en
subsidies op produktiemiddelen deel uit van de AMS. De AMS kan
verminderd worden door beperking van de directe steun, door verlaging van de interne prijzen ten opzichte van de wereldmarkt, en door
vermindering van deproduktie endus van deteexporteren hoeveelheden. Daarbij kiest de EG het gemiddelde van de jaren 1986-1988alsreferentieniveau. Belangrijk isdat de EGmeent in hetrecente verleden al
een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan devermindering van

1)

ZieAgra-Europe(London),22maart1991,19april1991en26april1991.
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de AMS,vooral door debeperking van de melkproduktie, de aanpassingen van het interventiesysteem voor rundvlees en de prijsverlagingen voorgranen enoliezaden.Globaal zou volgensdeEG-Commissie
op diemanierin deperiode 1986-1990alongeveer dehelft van deuiteindelijk tebereikensteunverminderingzijngerealiseerd.Datzouerop
kunnen wijzen dathet voorstel van deEGeigenlijk niet meer inhoudt
danvoortzettingvanhetrestrictieveprijsbeleid vandeafgelopenjaren.
In de periode 1990 tot 1995zou de steunvermindering voor bijvoorbeeld granen ensuiker nog4%perjaar moeten bedragen,voor oliezaden7à8% perjaarenvoorzuivel,rund-enschapevleeseenkleine5%
per jaar (CEG,1990b).Het gaat daarbij om een procentuele verlaging
van desteun,dusglobaal gesproken van demarge tussen EG-enwereldmarktprijzen. Deze marge bedraagt ruwweg 50%, zodat de genoemde percentages voor de steunvermindering corresponderen met
prijsverlagingen diehalfzogrootzijn.
Het isoverigensniet duidelijk welkeinterne prijzen deEGin dit verband hanteert; er bestaat bijvoorbeeld voor granen een groot verschil
tussendedrempelprijs(dievoordevaststellingvande invoerheffingen
vanbelangis)endeinterventieprijs (dievoordeopbrengstprijs voorde
graantelers de doorslag geeft). Voor tarwe ligt de drempelprijs zo'n
35%bovenhetinterventieniveau.Rond1970wasditverschilslechts5à
10%,hetgeenwijstopeenintussenopgetreden versterkingvandecommunautairepreferentie.
b)Eenomzetting van dehuidige variabele invoerheffingen en andereinvoerbeperkingen,zoalsquota,invasteheffingen (tarificatie).Dezezouden overeenkomstig de voorstellen voor steunverlaging (zie punt a))
geleidelijkmoetenwordenverlaagd.DeEGwiloverigenswelbepaalde
correctiesopdevastetarievenkunnenaanbrengen, namelijk voorwisselkoersfluctuaties envoorsterkeschommelingen vandewereldmarktnoteringen.
c) Tenaanzien vanhet derdeelement,vermindering van de exportsteun,
ishetEG-voorstelnogal vaag.Hetniveau van deexportrestituties zou
niethogermogenzijndandatvandeinvoerheffingen endeverminderingzougerealiseerd wordenalsuitvloeiselvande steunvermindering
zoalsaangegevenada).
d)Voor een aantal produkten - die nu zonder heffing mogen worden
geïmporteerd maar wel concurreren met beschermde produkten binnen deEG-zoueen zekerematevanbescherming moeten worden ingevoerd ("rebalancing"). Dit betreft vooral graanvervangers, andere
veevoedergrondstoffen enoliezaden. Voorzover de invoer daarvan de
omvangvandiein1986-1988niettebovengaatzoudeheffing 6à12%
moeten bedragen; voor de hoeveelheden daarboven zou hetzelfde tarief moetenwordentoegepastalsvoorgraan.
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VSwillenexportsubsidiesdecimeren
Het onderhandelingsvoorstel van de VSgaat aanzienlijk verder in de
richtingvanliberalisatiedandatvandeEG,hoewelookdeVSgeenvolledigeliberalisatiemeer voorstaan. DeVS willeneenvermindering van de
totalesteun (ongeveer overeenkomstig de AMS-formule) met 75%intien
jaar,tebeginnen in1991/92.Variabeleinvoerheffingen eninvoerquota in
hun diversevormenmoetenverdwijnen,zodatalleenvastetarievenoverblijven. Dit betekent dat alle prijsfluctuaties volledig doorwerken op de
interne markten van de diverse blokken. Absoluut gezien zouden de
schommelingenopdeinternemarktenzelfssterkerzijndanopdewereldmarkt. Immers,bijeen stijging van bijvoorbeeld de tarweprijs op dewereldmarktvan200tot300gulden pertoneneenvasttarief van50%,gaat
deprijsbijinvoerindeEGomhoogvan300tot450gulden.
Voorzoverhetgaatomeffecten van wisselkoersveranderingen zijn de
VSin het voordeel omdat de meeste wereldmarktnoteringen zijn uitgedrukt in dollars en een verandering van de dollarkoers dus in beginsel
geeneffect heeftopdeinterneprijsindeVS. RebalancingisvoordeAmerikanenonbespreekbaar endeuitvoersubsidiesmoetenvolgenshunvoorstelintienjaarmet90%worden verminderd.
De voorstellen van de zogenaamde Cairnsgroep (o.a. Australië en
Nieuw-Zeeland) komen sterk overeen met die van de VS.Alleen wilden
deze landen van meet af aan meer invoermogelijkheden creëren op de
sterk beschermde markten,vooral ten behoeve van de ontwikkelingslanden.Dezelaatstelanden zouden hun eigenlandbouw wat langeren wat
meer mogen beschermen dan de rijke landen. De ontwikkelingslanden
zijn er vanwege de onderlinge belangentegenstellingen overigens niet in
geslaagd een eigen onderhandelingsvoorstel op tafel te leggen. Dat was
wel hetgevalmetJapanen Canada.Japan neemteensoortgelijke opstelling in als de EG en wil-wel concessies doen ten aanzien van beschermingsniveau en invoerquota, maarwilanderzijds deeigenlandbouwers
-endanmetnamederijsttelers-tocheenredelijkematevanbescherming
blijvenbieden.HetvoorstelvanCanadavormteenvreemdeeendindeliberalisatiebijt, omdat produktiebeheersing gekoppeld aan invoerbeperkingen,erhetbelangrijkstebestanddeelvanvormt.
Exportsteunheethangijzer
Het ismomenteel (mediojuli 1991)nogmoeilijk om aan tegeven wat
de GATT-onderhandelingen voor de agrarische sector zullen opleveren.
Gezien deingebrachte voorstellen zou verwacht mogen worden datmen
hetovereenofanderevorm van tarificatieweleenskanworden.Moeilijkerligthetvoordematevanafbraak vandeinternesteun;deafstand tus23

sen 3procentpunt perjaar gedurende vijf jaar (EG)en 7,5procentpunt per
jaarover tienjaar (VS)isvrijgroot,maarmisschien niet onoverbrugbaar.
Rebalancing zal door de VS,de Cairnsgroep en de ontwikkelingslanden niet worden geaccepteerd. Het lijkt niet onmogelijk dat de EG op dit
punt water in de wijn gaat doen. Naarmate de Europese graanprijzen
overeenkomstig de hervormingsvoorstellen van de EG-Commissie (zie
par. 1.3.4)verder worden verlaagd, wordt rebalancing minder belangrijk.
Deeffecten van rebalancing door de EGvoor derde landen zijn overigens
niet zonder meer negatief. In een Australische studie (ABARE, 1990)
wordt onder meer geconcludeerd dat de voordelen voor de graantelers in
de VSongeveer even groot zijn als de nadelen voor de producenten van
oliezaden. Voor Australië, als tarwe-exporteur, pakt rebalancing door de
EGpersaldopositief uit.
Het heetste hangijzer wordt vermoedelijk gevormd door de exportsubsidies of -restituties, die een tamelijk wezenlijk onderdeel van het EGmarkt- en prijsbeleid vormen. In de EG omvatten de uitvoerrestituties
meer dan een derde van de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid. In de
VSis dit aandeel veel kleiner, mede doordat de VShun agrarische export
vooral ondersteunen door middel van goedkope exportkredieten, terwijl
daarnaast de prijstoeslagen ("deficiency payments") een belangrijke indirecte stimulans voor de export vormen (vgl. Smit, 1990).Het aanbod van
de EGop het punt van de exportsubsidies is tot dusver even vaag alsbeperkt, enligt ver van de Amerikaanse eis van 90%-vermindering. Voor de
VSisditessentieel omdat hun hoofdmotief voor hetbepleiten van liberalisatieisgelegen indegedachte dat ze,na verlost tezijn van de inhun ogen
concurrentievervalsende EG-exportsubsidies, hun agrarische export verder kunnen vergroten (vgl. Sanderson, 1988). In een publikatie van het
Amerikaanse Ministerie van Landbouw wordt gesteld dat door multilaterale liberalisatie de agrarische produktie in de VSweer kan gaan groeien,
dat de boerenprijzen op peil zullen blijven, dat de exporten zullen stijgen
en dat de landbouwuitgaven sterk zullen dalen (USDA,1990).Geletop de
uitkomsten van diverse studies lijken deze verwachtingen nogal optimistisch.Zo verwachten Roningen en Dixit (1990) als gevolg van liberalisatie
voor deVSeen daling van deproducentenprijzen, een per saldo gelijkblijvende produktie en een kleine waardestijging van de agrarische export,
maar inderdaad weleen forse vermindering vanhet landbouwbudget.
Lagereprijzen bijrealisatieEG-voorstel

Voor wat betreft de gevolgen van een eventueel GATT-akkoord zijn de
resultaten van een LEI-onderzoek (Rutten et al, 1990) naar de mogelijke
effecten van het GATT-voorstel van de EG voor de Nederlandse agrarische sector het vermelden waard. Daarin wordt met de nodige beperkin24

gen en op basis van een aantal veronderstellingen geconcludeerd dat realisering van het EG-voorstel door middel van prijsverlaging, voor de akkerbouw na vijf jaar zou leiden tot een vermindering van de
produktiewaarde met een kleine4%en voor de rundveehouderij met zo'n
10%. Om het effect van deze daling op het inkomen (de toegevoegde
waarde) van de beide sectoren te schatten moeten deze percentages met
een factor 2 à 2,5 worden vermenigvuldigd. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele compenserende maatregelen. Bovendien gaat het
om een inkomen op sectorniveau; wanneer tegelijk het aantal agrariërs
vermindert zal het inkomenseffect op bedrijfsniveau kleiner zijn. Voor de
intensieve veehouderij is geen berekening opgesteld; een eventuele prijsdaling -diein diesector vrijbeperkt zalzijn -zou kunnen worden gecompenseerd door een daling van de voerkosten als gevolg van lagere
graanprijzen. Vanzelfsprekend geldt dit alleen wanneer de rebalancing
geen roet inheteten gooit.Omdat er voor de tuinbouwprodukten nauwelijks een effectief prijsbeleid bestaat, zullen zich voor deze sector bij een
GATT-akkoord vermoedelijk slechts beperkte prijseffecten voordoen. Die
effecten kunnen optreden bijeen eventuele afzwakking van het referentieprijzensysteem, waarmee de EG haar markt voor sommige tuinbouwprodukten afschermt tegengoedkopeinvoeruitderde landen.
Liberalisatiebiedtookkansen

In de genoemde studie van Rutten e.a. wordt geen aandacht besteed
aan mogelijke positieve gevolgen van een GATT-akkoord voor de Nederlandse agrarische sector. Vermindering van de bescherming houdt voor
de EG logischerwijze in dat de export van agrarische produkten afneemt
en de import ervan toeneemt. Dit iseen vrijwel algemene conclusie in de
diverse studies naar de gevolgen van liberalisatie (Boerma-Nooij, 1990).
Voor sectoren waar het markt- en prijsbeleid van ondergeschikt belang is
zou dit anders kunnen liggen. Wanneer in het kader van een GATT-akkoord handelsbelemmeringen van veterinaire en fytosanitaire aard substantieel worden teruggedrongen, zou voor een deel van de Nederlandse
produkten een verruiming van de exportmogelijkheden kunnen ontstaan.
Daarbij kan gedacht worden aan Japan, de VSof aan de Scandinavische
landen, waar vooral voor de (glasjtuinbouw en de pootaardappelteelt
nieuwe kansen zouden kunnen ontstaan. Voor de intensieve veehouderij
geldt dit in mindere mate wellicht ook, mits in die sector de Nederlandse
concurrentiepositie niet verslechtert als gevolg van een andere prijsverhouding tussen granen en graansubstituten en mits de milieuproblemen
een verdereexpansieniet verhinderen.
Vooral voor de rundveehouderij ishetonwaarschijnlijk dat de prijsverliezen kunnen worden goedgemaakt door extra afzetmogelijkheden en
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dat zou duseen versterkte druk tot aanpassing betekenen.Weliswaar zou
er na het bereiken van een GATT-akkoord bijvoorbeeld wat meer kaas
kunnen worden geëxporteerd, doordat de vigerende invoerbeperkingen
van de VSen andere landen worden verruimd of zelfs afgeschaft. Het is
echter de vraag of dat opweegt tegen een substantiële vermindering van
de exportrestituties en een verscherpte concurrentie (bijvoorbeeld door
Nieuw-Zeeland) op onder meer de Europese markt. Ook na een gedeeltelijke liberalisatie zullen de markten voor zuivel en rundvlees waarschijnlijk blijven neigen naar (over)verzadiging, zodat binnen de EG expansie
van de één alleen kan plaatsvinden door verdringing van de ander. Bovendien moet ook voor de Nederlandse rundveehouderij langzamerhand
rekening worden gehouden met expansie-belemmerende milieufactoren.
VoordeNederlandse akkerbouw zijn degevolgen van liberalisatiegevarieerd; prijsdalingen voor zware-marktordeningsprodukten, maar extra afzetmogelijkheden voor produkten als (poot)aardappelen. Ook kunnen de
akkerbouwers baat hebben bij ruimere afzetmogelijkheden voor vollegrondsgroenten.
Meerhandelsconflicten tussenEGenVS
BehalveinGATT-verband hebben deEGen deVSookbilateraal denodige wrijfpunten op agrarisch gebied. Dat betreft onder meer het verbod
van de EGop het gebruik van hormonen bij devleesproduktie,wat nadeligisvoor de VS-exportnaar deGemeenschap.Over dedoor de VShiertegen getroffen vergeldingsmaatregelen is in GATT-kringen afkeuring
geuit. Verder voldoen volgens de EG de Amerikaanse slachthuizen niet
aan de hygiënische eisen,zodat vleesafkomstig uit deze slachthuizen niet
(meer) naar de Gemeenschap mag worden geëxporteerd. De VS dreigden
met tegenmaatregelen en er was ook sprake van dat dit conflict zou worden voorgelegd aan een GATT-panel.Delaatste maanden lijken de EGen
VSop dit punt, anders dan bij de hormonenkwestie, echter dichter bijelkaar te komen.
Een derdepunt van conflict betreft deEG-subsidiesvooroliezaden, die
volgens de VS,en ook volgens een GATT-panel, in strijd zijn met de bestaande GATT-regels. De EGheeft toegezegd voor eind oktober 1991 een
besluit tenemen over een aanpassing van haar beleid op dit punt. Een ander discussiepunt betreft het speciale regime voor de export van Amerikaanse mais en sorghum naar Spanje. Deze overeenkomst, die inhoudt
dat op debetreffende invoer van in totaal 2,3miljoen ton graan geen heffing wordt gelegd, liep eind 1990 af. Na enig overleg, waarbij de VSeen
pakket vergeldingsmaatregelen achter de hand hielden, werd besloten de
regeling met een jaar te verlengen. Daarmee is dit verschil van mening
echter niet definitief opgelost. Een belangrijk nieuw probleem dat enkele
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maanden geleden naar vorenkwam,betreft de invoer vanmaisgluten en
enkelesoortgelijke produkten. Inmin of meer zuivere vorm mogen deze
Produkten heffingvrij in de EGworden ingevoerd. In de praktijk zijn ze
vaakgemengdmetandereprodukten,opgrondwaarvan invoerheffingen
(dreigente)wordenopgelegd.
Amerikaanselandbouwheeftgoedejarenachterderug
Mogelijk wordt hetVS-standpuntin internationale agrarischeaangelegenheden ook beïnvloed door de gang van zaken in de Amerikaanse
landbouw.Dezeheeft inhetalgemeeneenaantalgunstigejarenachterde
rug, mede dankzij de relatief lage dollarkoers en de vrij hoge wereldmarktprijzen. In 1990was het totale inkomen van de landbouwsector in
de VS ongeveer 5%hoger dan in 1989enwerd,ook na correctie voor de
inflatie,eenindejarentachtignietgerealiseerd niveaubereikt.Infeitegaven de Amerikaanse agrarische inkomens sindshet dieptepunt van 1983
een vrijwel ononderbroken herstel te zien, dat sinds 1987ook gepaard
gaatmeteenstijgingvandegrondprijzen. Dewaardevande Amerikaanseexport kwam in 1990voor het eerst sinds 1981weer boven 40miljard
dollaruit.Eenenanderginggepaard meteenforseverminderingvande
uitgaven voor hetmarkt-enprijsbeleid, namelijk van 26miljard dollar in
1986-deuitgaven voorhetEG-markt-enprijsbeleid lagen toenindezelfdeordevangrootte-tot6,5miljard dollarin1990(USDA,1991).Diesterke daling hing samen met de stijging van de wereldmarktprijzen,
waardoor de prijstoeslagen - deficiency payments - aanzienlijk verlaagd
konden worden. Bijdit systeem zijn voor de hele produktie budgettaire
uitgavennodig.IndeEGdrukkenalleendegeëxporteerdeengeïntervenieerdehoeveelhedenophetbudget,althansvoorzovergeentoeslagenworden gegeven. Door dit verschil fluctueren de uitgaven van het
VS-landbouwbeleidsterkerdandievandeEG.
Mindergunstigbeeldvoor1991
Voor 1991 is het beeld van de Amerikaanse landbouw minder rooskleurig. Destijgende dollarkoers, de dalende wereldmarktnoteringen en
de vrijsterke groei van de Amerikaanse landbouwproduktie zullen hun
tolopeisen.Deverwachtingen voor 1991 komendanookneer opeendalingvandeagrarischeexportenhetagrarischinkomen;volgenseenprognose van mei jl. zouden beide met een kleine tien procent omlaag gaan
(USDA,1991).Vooral de Amerikaanse melkveehouderij krijgt het zwaar
teverduren.Van1988tot1990isdemelkproduktiemetruim2% toegenomen,terwijl deproducentenprijs met12% omhoogging.Voor1991 wordt
eenbeperkteverdereproductiegroeiverwachteneenterugval vandege27

middelde melkprijs met 15à 20%.Interessant in dit verband is dat inmiddelsook indeVSeendiscussiegaande isovereen melkquotering.
Het Amerikaanse landbouwbudget zou in 1991bijna 70%hoger uitkomen dan in 1990.Het is de vraag of deze prognoses zullen leiden tot een
versoepeling ofjuist tot een aanscherping van de Amerikaanse standpunten. Vanuit de landbouwsector zouden de bezwaren tegen een vergaande
liberalisatieweleenssterker kunnen worden.
In de in 1990 aangenomen nieuwe VS-Landbouwwet, die de periode
1991-1995 bestrijkt, wordt uitgegaan van ongeveer gelijkblijvende steunprijzen, maar wel is de mogelijkheid voor een meer flexibele toepassing
van de braaklegregeling opgenomen. De vergoeding voor de deelnemers
aan deze regeling zou omlaag gaan, maar daar staat tegenover dat een
deel van de "braakgelegde"grond beteeld mag worden met "vrije"gewassen. Dit zou kunnen betekenen dat de VS de komende jaren wat minder
aandacht aan produktiebeheersing zullen besteden. Dat zou stroken met
hun expansionistische benadering bij de GATT-onderhandelingen, maar
zou tevens negatieve gevolgen hebben voor de wereldmarktprijzen. De
nieuwe wetgeving besteedt meer aandacht dan voorheen aan het terugdringen van de milieuvervuiling door de agrarische sector, aan de bescherming van de gezondheid van de consument en aan landschappelijke
aspecten en plattelandsontwikkeling. Op deze punten zijn dus vrij duidelijke parallellen met de aanpassingen in het EG-landbouwbeleid te onderkennen. Ondanks deze verruiming van de doelstellingen wordt ernaar
gestreefd dat het nieuwe Amerikaanse beleid de komende vijf jaar slechts
half zoveel uitgaven vergt als de vorige versie 1). Als dit streven wordt
gerealiseerd, zou het Amerikaanse (federale) landbouwbudget heel wat
lager zijn dan dat van deEG.

1.3 Delandbouw indeEuropese Gemeenschap
1.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de
EG-landbouw en het EG-landbouwbeleid. Begonnen wordt met het verloop van de produktie en de agrarische inkomens, waarna aandacht
wordt besteed aan de uitgaven voor het landbouwbeleid. Vervolgens komen enige algemene aspecten van het EG-landbouwbeleid aan de orde,
met name de hervormingsplannen van de Europese Commissie en de

1) Agra-Europe(London),1maart1991.
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maatregelen in de sfeer van het socio-structureel en het milieubeleid.
Daarnawordtmeerspecifiek ingegaanopderecenteprijsbesluiten enop
de gang van zaken bij de belangrijkste marktordeningen. De paragraaf
wordt afgesloten meteenbeknopt overzicht van desituatie van de landbouw in de voormalige DDRen van de gevolgen van de Duitse herenigingvoordezesector.
1.3.2 Produktie,prijzeneninkomen
Sinds 1984 groeit de landbouwproduktie in de EG duidelijk minder
sterk dan voorheen. Tussen 1973en 1984bedroeg dejaarlijkse groeigemiddeld 2à2,5%perjaar.Indejarennadienbleef devolumetoenamebeperkt tot ruim 0,8%perjaar,hetgeen slechtsweinigmeer isdan degroei
vanhetinterne verbruik (zieverderop).Voordedierlijke produktiedeed
zicheen omslag voor van eenjaarlijkse groei van zo'n 2%per jaar in de
periode 1973-1984tot een inkrimping van ruim een half procent perjaar
indeperiodedaarna.Indeplantaardigesectornam dejaarlijkse volumegroeiaf vanongeveer 2,4%totcirca 1,5%. Bijdezeontwikkelingen spelen
"cyclische" processen een rol,onder meer in de varkenshouderij, terwijl
daarnaastdeinvoeringvandemelkquoteringgroteinvloedhad.
In 1990bleef de groei van de EG-landbouwproduktie volgens ramingenvanEurostatbeperkttotenkeletienden vanprocenten (tabel1.3).Dit
washetresultaat vaneendalingvan deplantaardigeproduktie met1,3%
eneen uitbreiding van de dierlijke produktie met 1,7%. Van de plantaardigeproduktengafvooralolijfolie,waarvan deproduktievanjaaropjaar
sterk fluctueert, een forse inkrimping te zien (-23%), terwijl ook de produktie van graan en fruit omlaag ging (beide -3%).De toename van de
dierlijke produktiekwamvoorrekeningvandediversevleessoorten,die,
op één uitzondering na, een uitbreiding van bijna 4%te zien gaven.Die
uitzonderingwashetvarkensvlees,waarvanslechts1% meerwerdgeproduceerd.DemelkproduktieindeEGbleefin1990gelijk.
Deverschillen in produktieontwikkeling tussen de lidstaten waren in
1990opvallendgroot:eeninkrimpingvan8% inGriekenlandenvan3,5%
inBelgiëenItaliëenaandeanderekanteentoenamevan4,5%inPortugal
envanruim6%inIerland.InGriekenlandkwamdeplantaardige produktieruim 11%lager uit alsgevolgvan droogte;in Belgiëgaf debijna15%
kleinerevarkensvleesproduktie dedoorslag.DezehingsamenmethetuitbrekenvanvarkenspestinVlaanderen.
HetvolumevandeaangekochtegoederenendienstenisindeEG-12in
1990iets sterker gestegen dan het produktievolume, namelijk met0,7%.
Ditkwamvooraldoorhet1,5%hogereverbruikvanveevoeder,watuiteraardsamenhangtmetdetoenamevandedierlijkeproduktie.
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Tabel13 Produktievolumevandelandbouw,ruilvoetenagrarischinkomenindeEG
Land

België
Denemarken
BR-Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Ver.Koninkrijk
EG-12

Volumebrutoproduktiea)

Ruilvoetb)

Reëel agrar.
inkomen per
gezinsarbeidskracht a)

Gezinsink.pergezinsarbeidskracht
x1000Ecuc)

1989
(v)

1990
(r)

1989
(v)

1990
(r)

1989
(v)

1990
(r)

1988/89

1,0
2,0
0,1
13
-4,1
2,4
2,0
23
1,4
2,7
13,6
0,0

-3,7
3,6
03
-7,9
23
13
63
-33
-13
23
4,7
2,1

53
23
3,6
33
33
2,7
03
0,0
43
33
-13
1,7

-3,1
-13
-6,4
-13
0,0
0,9
-11,4
1,0
-13
-03
-13
-4,0

213
105,4
333
7^
-93
233
-0,7
9,7
203
21,7
24,7
14,6

-21,0
-5,1
-19,6
-8,4
23
-03
-11,9
-16,6
-10,7
-63
-4,4
-11,4

223
5,9
11,0
4,6
6,9
10,9
11,4
7,9
15,1
25,2
2,1
14,7

1,1

03

2,4

-0,9

15,0

-83

83

a)In%tenopzichtevanvoorgaandjaar; b)Verhoudingopbrengstprijzen enprijzen aangekochte produktiemiddelen, in %ten opzichte van voorgaand jaar; c)bedrijven EGlandbouwboekhoudnet; deondergrens van deopgenomen bedrijven verschilt van land
totland.
Bronnen:Eurostat,AgriculturalIncome1990,1991.
EG-Commissie,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap. Verslag1990,1991.

Opbrengstprijzenin1990nauwelijksomhoog
Deopbrengstprijzen van landbouwprodukten indeEGgingen in1990
nauwelijks omhoog (+0,4%).De plantaardige produkten werden gemiddeldruim4,5%duurder,vooraldooreenforseprijsstijging vangroenten,
fruit enwijn (10à 15%).Deprijzen van aardappelen en suikerbieten gingeneenpaar procent omlaag,terwijl degraanprijzen ongeveer gelijkbleven. De prijzen van dierlijke produkten daalden gemiddeld met ruim
3,5%.Vooralrunderen(-7,5%)envarkens(-4%)werdengoedkoper.
Na correctie voor de inflatie zijn de EG-landbouwprijzen in 1990met
eenprocentofvijf gedaald.Daarmeekwamenzeweerminofmeeropde
"trendlijn",tenopzichtewaarvan 1989eenpositieveafwijking vormde(tabel 1.4). Van 1980tot 1990daalden de reële opbrengstprijzen gemiddeld
met ruim 20%.Van de onderscheiden produkten gingen de granen het
meestinprijsomlaag(-40%),opdevoetgevolgddoorhet"vrijeprodukt"
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Tabel1.4 Indexcijfersreële ontwikkelingvan deprijzen van hndbouwprodukten in de EG-10
(1985=100,gedefleerdmetprijsindexbrutointernprodukt)
1980

1986

1987

1988

1989

1990
(r)

Granen
Suikerbieten
Versegroenten
Melk
Runderen
Varkens
Eieren

124
123
101
108
114
114
127

97
95
92
100
93
89
89

92
98
98
98
91
78
94

85
95
94
101
93
74
78

81
93
92
103
95
88
84

77
86
96
94
83
80
81

Totaalplantaardigeproduktie
Totaaldierlijkeproduktie
Totaalgeneraal

114
113
113

97
94
96

94
91
93

91
91
91

92
95
94

91
86
89

Produkt

Bron: CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeensenap(diversejaren).
Eurostat,Agricultural Incomel990,1991.

eieren.Bijeieren,maarookbijbijvoorbeeld varkensvleesen aardappelen
kunnenconclusiesoverprijsontwikkelingen nogaluiteenlopen alnaargelangwelkejarenmenmetelkaarvergelijkt.Vandebelangrijkemarktordeningsprodukten ismelk het minst in prijs gedaald, een constatering die
eveneens voor de periode 1974-1986 van toepassing is (Terluin, 1991a).
Ookvoordieperiodegolddatvandeprijzen vanzwaremarktordeningsproduktendievangraanhetmeestonderdrukstonden.
Deproducentenprijzen zijnindeperiode1980-1990ietssterkergedaald
dandeinterventieprijzen endedaarmeegelijktestellenprijzen (vgl.CEG,
1990c). Dit kan samenhangen met een toenemende marktverzadiging
en/of metdeafzwakking vandeprijsondersteunende instrumenten,zoals
het interventiemechanisme. In het begin van de jaren tachtig liepen de
consumentenprijzen van voedingsmiddelen nagenoeg parallel met de
producentenprijzen.
Nadien zijn grote verschillen opgetreden: de nominale producentenprijzen indeEG-10stegenin1983-1990metruim 11%,deprijzenvanvoedingsmiddelen metbijna 35%.Daarbijkunnen verschillende factoren een
rolspelen,zoalsdeverderebewerking vanagrarischeprodukten voordat
zedeconsumentbereiken,eenstijgingvandekostenofhogerewinstmarges in de tussenliggende schakels en mogelijke verhogingen van belastingtarieven of accijnzen. Deconsumentenprijzen van voedingsmiddelen
bleven overigens in de EG achter bij de algemene inflatie, zij het inbeperktemate.
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Produktiemiddelen ietsduurdereninkomen omlaag
Voor de prijzen van aangekochte produktiemiddelen is voor 1990 een
gemiddelde stijging met 1,3% geraamd, ondanks een daling van de veevoederprijzen met ruim 4%. Vooral energie (+13%) en in mindere mate
bestrijdingsmiddelen enmaterialen (beide +5%)werden duurder.
De prijsverhouding van opbrengsten en produktiemiddelen, die in
1989 vrij sterk verbeterde, is in 1990 weer enigszins verslechterd (tabel
1.3). Alleen in Frankrijk en Italië deed zich op dit punt een verbetering
voor, terwijl vooral in Ierland en de Bondsrepubliek de teruggang vrij
sterk was. Een en ander resulteerde voor de EG-12in een kleine verminderingvan debruto-toegevoegde waarde van deagrarischesector (-0,3%).
Het (positieve) saldo van produktiegebonden subsidies (zoals braaklegpremies en vergoeding voor geschorste melkquota) enerzijds en belastingen en heffingen (bijv. superheffing, waterschapslasten) anderzijds, nam
toe met ongeveer 14%.De afschrijvingen kwamen ruim 5%hoger uit.Bovendien moesten de gezamenlijke Europese agrariërs 5 à 6% meer aan
rente, loon en pacht betalen. Het resultaat van deze ontwikkelingen was
een daling van het nominale agrarisch inkomen van de landbouwgezinnen in de EGmet ongeveer 4%.Rekening houdend met de inflatie en met
een vermindering van het aantal gezinsarbeidskrachten (-2,8%)kwam dit
neer op een daling van het reëel agrarisch inkomen per gezinsarbeidskracht met ruim 8% (tabel 1.3). Alleen in Spanje viel een beperkte stijging
te constateren. Desterkste inkomensdaling deed zich voor in Belgiëen in
deBondsrepubliek,namelijk inbeidegevallen zo'n20%.
Deontwikkelingen in 1990moeten wel worden gezien tegen de achtergrond van dezeer forse inkomensverbetering (+15%)diezicheenjaar eerder had voorgedaan (tabel 1.3). Dooreengenomen lagen de agrarische
inkomens in 1990inde EGdan ooknogboven het niveau van het midden
van dejaren tachtig.
In de loop van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig nam
de achterstand van de landbouwinkomens ten opzichte van de niet-agrarische inkomens geleidelijk toe.Zobedroeg denetto-toegevoegde waarde
per arbeidskracht in de landbouw rond 1974ongeveer de helft van die in
deheleeconomie;in 1980-1985wasdit circa 45%(Terluin,1991a),maar de
laatste twee jaar heeft zich een herstel voorgedaan tot naar schatting 47à
48%.Blijft natuurlijk devraagof dezetweezwaluwen alzomer maken.
Derelatieve achteruitgang van de agrarische inkomens die zich althans
in de periode 1973-1988voordeed, wijst erop dat het negatieve effect van
de verslechtering van de prijsverhouding groter was dan het positieve effect van destijgende arbeidsproduktiviteit. Dezelaatsteisinde landbouw
duidelijk sterker toegenomen dan in derestvan deeconomie.IndeEG-11
nam de (netto-)arbeidsproduktiviteit in de landbouw in de periode 197332

1987 toe met gemiddeld zo'n 5% per jaar, in de rest van de economie
slechtsmet1,5à2% (Terluin,1991a). Voordeindustrielagdestijgingnaar
schatting in de buurt van drie procent per jaar, dus ook duidelijk lager
danvoordeagrarischesector.
1.3.3 Landbouwuitgaven
Nadat deuitgaven voorhetEG-markt-enprijsbeleid -deAfdelingGarantievanhetLandbouwfonds -in 1989voorheteerstinachtjaar waren
gedaald,zijnzein 1990 weerietsgestegen(tabel1.5).Eensterkeuitgavenstijging (circa30%) deedzichvoorbij granenenbij eiwithoudendegewassen. Eveneens sterk omhoog gingen de uitgaven voor groenten en fruit
(23%), zuivel (18%) en rundvlees (20%).Bij granen speelden vooral de
grotereproduktie in1989/90, de vermindering van deinterne afzet,de
Tabel15 Enkelegegevensoverhet EG-budget(in miljardenECU) a)
1986

1987

1988

1989

1990
1991
(v)
b)

TotaleEG-budget
34,86 35,47 41,12 40,92 43,55 58,00
1,02
0,94
Idem/in%BIPEG-12
0,99
0,95
0,93
1,15
TotaleuitgavenLandbouwfonds,
0,77
0,91
1,72
(afdelingOriëntatie)
1,14
1,35
2,11
Totalebruto-uitgavenLand22,14
22,97
27,69
25,87
26,50
33,00
bouwfonds(afd.Garantie)
Idem,mutatiein%t.o.v.
+12
+4
+21
-7
+2
+25
voorgaandjaar
64
65
67
57
63
59
Idem,in %totaleEG-budget
2,90
2,29
3,10
2,66
2,08
2,40
Eigenmiddelenlandbouwsector
Netto-uitgavenLandbouwfonds
in %nettoinkomsten
landbouwsector
29
30
36
31
34
Uitgavennaarsectoren:
5,41
5,92
5,01
4,99
5,81
5,80
- zuivel(naaftrekmvh)
3,48
2,15
2,48
2,92
4,20
- rundvlees
2,43
4,14
3,39
4,26
3,15
4,16
5,10
- granen(naaftrek mvh)
- oliënenvetten(excl.olijfolie) 2,03
2,69
2,97
2,67
3,48
3,60
a)ECU=European Currency Unit =EuropeseValuta Eenheid (in 1990±ƒ 2,32; b)RamingEG-Commissie(COM(91) 72def.).
Toelichting: Detotalelandbouwuitgaven zijn vanaf 1988exclusief de monetairereserve, maarinclusief hetbedragvoorwaardeverminderingvandevoorraden.
Dit laatste bedrag is niet toegerekend aan de verschillende productgroepen,mvh= medeverantwoordelijksheffing.
Bron: Diversedocumentenvan deEG-Commissie,aangevuldmet schattingenvan het LEI.
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dalendewereldmarktprijzen endelageredollarkoerseenrolenbijgroentenenfruit gaf detoenamevandeproduktie dedoorslag.Destijging van
dezuiveluitgavenhingondermeersamenmetdedalingvandeboterconsumptie.Bijdestijgingvandeuitgavenvoorrundvleeswarenmeerfactoren van belang: de groei van de eigen produktie, extra aanbod uit de
voormaligeDDR,extraslachtingeninhetVerenigdKoninkrijk inverband
metdebesmettelijke "koeiengekte"eninhetnajaar eenverminderingvan
deuitvoernaar derdelandenalsgevolgvandeGolfcrisis enhethandelsembargotegenIrak.
De uitgaven voor schapevlees, die in de vijf voorafgaande jaren bijna
waren verdrievoudigd, bleven in 1990ongeveer stabiel.Een forse daling
(-32%)vandeuitgavenwerdgeboektvoorwijn,waardoorditproduktin
tweejaarvoordeEuropesebelastingbetaler dehelft goedkoper isgeworden.Debetrekkelijk kleineoogstenvan delaatstejarenvormen daarvoor
deverklaring.Ookdeuitgaven voorhetsuikerbeleid gingen in 1990fors
omlaag(-30%).Daarbijheeft nietzozeerdebelastingbetaler alsweldebietentelerbaat,omdat hijviaheffingen dekosten vanhetsuikerbeleid vrijwelgeheelzelfbekostigt.
DeuitgavenvoordeAfdelingOriëntatie(hetstructuurbeleid) gingenin
1990overeenkomstig het vastgelegde beleid met ongeveer 25%omhoog.
Het onderscheid tussen beide afdelingen wordt trouwens geleidelijk vager.Zowordt debraaklegregeling voordeenehelft uitGarantie,voorde
anderehelftuitOriëntatiebetaald.Het(socio-)structureelbeleidkrijgtook
meerenmeerhetkaraktervaneenaanvullingop,ofzelfsvaneenvervangingvan,hetmarkt-enprijsbeleid. Hetzieternaaruitdatditproceszich
indetoekomstversterktzalvoortzetten(zieparagraaf1.3.4).
Landbouwbeleidsteedsduurder
Erwasdusin1989en1990minofmeersprakevaneenstabilisatievan
deuitgavenvoorhetEG-landbouwbeleid.Devraagisechterofditmeeris
dan een tijdelijke adempauze in het proces van het trendmatig duurder
worden van dit beleid. Sinds 1973 zijn de uitgaven voor Garantie en
Oriëntatie samen toegenomen van 4tot 28miljard Ecu (circa 65 miljard
gulden). Om een goed beeld te krijgen moet men ook rekening houden
metdeontvangsten inhetkader vanhetlandbouwbeleid,dusvooralmet
de invoerheffingen op graan en de producentenheffingen op suiker. Immers,voordebelastingbetaler staateenvermindering vaninkomsten van
de EGals gevolg van een kleinere import gelijk met een stijging van de
uitgavendooreentoenemendeexport.Deontvangstenbedroegen in1973
ruim 0,5miljard Ecuenzijn inmiddelsopgelopen tot 2à2,5miljard Ecu.
De opbrengsten van de diverse medeverantwoordelijkheidsheffingen en
desuperheffing zijnhierinnietbegrepen.Daarbijginghetin1990omeen
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Figuur1.1 OntwikkelinguitgavenEG-Landbouxvfonds
Notai: 1973-1980: EUR9; 1981-1985: EUR10; 1986-1991: EUR12.Cijfers voor 1990en 1991
zijnschattingen.
BrowEurostat,Landbouwrekeningen,div.jaren.
CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap, Verslag1990.
CEG,FinancieelverslagvanhetEOGFL,div.jaren.

bedrag van 1miljard Ecu, dat in de EG-administratie wordt verrekend
met de uitgaven voor de betrokken produktgroepen. De totale bijdragevandeagrarischeproducenten aanhetEG-budgetbeliepin1990,inclusief de suikerheffingen, dus ongeveer 2 miljard Ecu (in 1989 ruim 3
miljard Ecu).Deaangegevenstijgingvandeontvangsten deedzichoverigensvooralvoorindejaren1973-1977;sindsdiennemenzenietveelmeer
toeendaalthunaandeelindeuitgavendanookvoortdurend (figuur 1.1).
Dealdusberekendenetto-uitgavenvoorhetEG-landbouwbeleidzijnin
deperiode1973-1990toegenomen van3,5tot26miljard Ecu.Nuspeeltbij
deze stijging, naast de uitbreiding van de Gemeenschap, de inflatie een
belangrijke rol.Nacorrectiedaarvoorblijken denetto-uitgavenniettezijn
toegenomenmetruim600%,maar"slechts"meteenkleine100%.Geletop
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deafnemende betekenisvandeagrarischesectorvoordeEuropeseeconomie-namelijk vancirca5%vanhetnationaalinkomeninhetbeginvande
jarenzeventigtotminderdan3%in1990-blijft ditrelatiefgezieneensterkestijging.Gerelateerdaandebruto-produktiewaardeofaanhetinkomen
van de agrarische sector nemen de netto-uitgaven dan ook voortdurend
toe:voordebruto-produktiewaardevan6% tot12%envoorhetagrarisch
inkomen van circa 10à 15%tot 30à35% (figuur 1.1). Ten dele komt dit
doordatinhetkadervanhetmarkt-enprijsbeleid steedsmeerpremiesen
toeslagen wordengegeven.Voortsstijgen deuitgaven voorhetmarkt-en
prijsbeleid meer danevenredig naarmate deoverschotten groter worden.
Deuitgavenkomendanvooreentoenemend deeltengoedeaanhandelsenopslagbedrijvenenaandeuiteindelijke consumentvandeweggewerkteprodukten. Berekeningen wijzen erop dat deuitgaven voor het markten prijsbeleid met 1,5 à 2 Ecu moeten worden verhoogd om het landbouwinkomenmet1 Ecutedoentoenemen(Phillips,1990:62).
Forseuitgavenstijgingenin 1991
Deramingenvoordeuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid voor1991
leveren een ingrijpende verslechtering op ten opzichte van het gunstige
beeld van 1989en 1990.Aanvankelijk zagheter naar uit dat de uitgaven
voorhetmarkt-enprijsbeleid in1991 bovenhetafgesproken plafond van
ongeveer 32,5miljard Ecu zouden uitkomen. Inmiddels lijken de uitgaven, rekening houdend met een beperkte overloop vanuit 1990, echter
juistbeneden dit plafond tezullen blijven. Naar verwachting zal datook
in1992hetgevalzijn.
Dejongsteramingen voor 1991 komenuitopeenbedrag vanongeveer
33miljard Ecu (CEG,1991a).Datbetekent een stijging met zo'n 25%ten
opzichte van 1990 (tabel 1.5). De sterkste stijging doet zich voor in de
wijnsector, waarvoor een verdubbeling van de uitgaven isgeraamd. Een
toename in de orde van 60%treedt op bij olijfolie, één van ruim 50%bij
schapevlees,éénvanzo'n40%bijrundvleesensuikerenéénvan20à30%
bij groenten en fruit en bij granen. De uitgaven voor oliën en vetten en
voorzuivelproduktenzullenongeveergelijkblijven.Aandezeforsegroeipercentages liggen zowel structurele als incidentele factoren ten grondslag. Vrij algemene structurele factoren zijn de daling van de
wereldmarktprijzen (zieparagraaf 1.2.2)en de produktiegroei binnen de
EG.Voor sommige produkten is een vermindering van het interne verbruikvanbetekenis.Ditgeldtvooralvoorwijnengranen.Dedalingbijde
granen heeft vooral betrekking op het verbruik voor veevoederdoeleinden,dattussen 1984en1989afnam van90tot79miljoen ton.Ditginggepaard meteen groeivanhet verbruik van andere veevoedergrondstoffen
van70tot83miljoen ton(CEG, 1991b).
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Uitgavenstijgingvoorbelangrijkdeelstructureel
Als inddentele uitgavenverhogende factoren worden genoemd de
Golfcrisis, waardoor de export naar Irak en Koeweit tijdelijk stagneerde,
de extra rundveeslachtingen in verband met het optreden van BSE(koeiengekte) en de Duitse hereniging. De laatste leidde tot een extra aanbod
van landbouwprodukten op de EG-markt; de kosten daarvan worden
voor 1991geschat op 1,3miljard Ecu 1).Deze incidentele factor zou overigens wel eens de voorbode kunnen zijn van een meer structurele oorzaak
van extra uitgaven, omdat de produktiecapaciteit van de voormalige
DDR tamelijk groot is in verhouding tot de "consumptiecapaciteit" (zie
par.1.3.8).
Meerinhet algemeen hebben deontwikkelingen inOost-Europa het afgelopen jaar geleid tot extra prijsdruk op sommige agrarische markten,
omdat de uitvoer naar de Sovjet-Unie voor een belangrijk deel is weggevallen. Al met al lijkt de forse groei van de uitgaven voor het markt- en
prijsbeleid in 1991toch vooreenbelangrijk deelstructureel tezijn en moet
destabilisatie in 1989en 1990meer alsincidenteel worden gezien.Het uitgavenniveau van 1991blijkt dan ook vrij goed aan te sluiten bij de trendmatigestijging (vgl.figuur 1.1).
De gang van zaken wijst erop dat de plafonnering van de EG-landbouwuitgaven de komende jaren opnieuw in discussie zal (moeten) komen, zeker wanneer de verderop te bespreken fundamentele hervormingen van het landbouwbeleid toteen substantiële uitbreiding van de directetoeslagen zouden leiden.
1.3.4 Dehervorming vanhetEG-landbouwbeleid
De tegenstelling tussen het alsmaar toenemen van de landbouwuitgavenenerzijds endestagnatieindekoopkrachtontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking - ondanks een vermindering daarvan met 35% in
15jaar - anderzijds, vormt voor de Europese Commissie één van de redenen om een ingrijpende hervorming van het markt-en prijsbeleid voor te
stellen (CEG, 1991d). De Commissie wijst er in dat verband op dat het
markt- en prijsbeleid tot stand is gekomen toen de EG voor de meeste
landbouwprodukten nog niet zelfvoorzienend was en suggereert dat die
situatiebijdekeusvan debeleidsinstrumenten destijds eenbelangrijke rol
heeft gespeeld. Het isde vraag of datjuist is;de oorspronkelijke EG-6was
voor ongeveer de helft van de zware-marktordeningsprodukten van meet

1) Agra-Europe(London),22maart1991.
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afaanzelfvoorzienend, terwijljuistvoordebelangrijkste "tekorf'-produkten(plantaardigevetteneneiwitten)vooreenanderregimeisgekozen.
Volgens de Commissie dragen de prijsgaranties er toe bij dat de produktivsterkerisgegroeid dandeinterneafzet, respectievelijk 2%en 0,5%
perjaarindeperiode1973-1988(vgl.par.1.3.2),hetgeenbehalveoplopende voorraden enstijgende uitgaven ookeenbron van conflicten oplevert
metdehandelspartners opdewereldmarkt.Deprijsondersteuning werkt
voorts,naar de mening van de Commissie,in de betere landbouwgebieden de intensivering en daarmee de milieuvervuiling in de hand, terwijl
in de zwakkere gebieden steeds meer grond onbeheerd blijft liggen.Als
laatstebezwaar vanprijsondersteuning wijst deCommissieophet"denivellerend" karakter ervan: ongeveer 80% van de steun uit het FEOGA
komttengoedeaanongeveer20%vande landbouwbedrijven.
Behalve de door de Commissie aangedragen bezwaren tegen prijsondersteuningwordenooknogwelanderegenoemd,zoalshetfeit dathoge
prijzen deopkomstvanvervangendeproduktenstimulerenendeontwikkelingvannieuweafzetmogelijkheden ontmoedigen.Slechtseendeelvan
deopgesomdebezwarenkanwordenvoorkomendoorde prijsondersteuning te combineren met effectieve vormen van produktiebeheersing, die
overigensookweerhaareigenproblemenmetzichmeebrengt.
Ingrijpendehervormingnodig
DeCommissieconstateertverderdatdebeleidsombuigingen vande afgelopenjaren in verschillende opzichten onvoldoende effect hebben gesorteerd.Zijvoegtdaaraantoedatdateigenlijk ookwelvoor dehand lag
omdat de gerealiseerde aanpassingen niet echteen hervorming betekenden:dematevandeinkomensondersteuningbleefvrijwelvollediggekoppeld aan de produktieomvang en daardoor konden maatregelen zoals
braakleggingenextensiveringnietgoedwerken(CEG,1991d:8en9).
DeCommissieachtdan ookeeningrijpende hervorming vanhet landbouwbeleidgewenst.Hetbeleidzouerondermeeropgerichtmoetenzijn
datervoldoendelandbouwersophetlandblijven,ditterwillevanhetbehoud vanhetmilieuenhetdoor deeeuwen heen totstand gebrachtecultuurlandschap (CEG,1991d:10).Debijdrage van de landbouwers aan het
behoudvanmilieuenlandschapzouvergrootmoetenworden,evenalsde
produktie voor andere dan voedingsdoeleinden. Hetevenwicht opdediverse landbouwmarkten moet worden hersteld en gehandhaafd, en de
marktordeningen zouden de extensivering moeten bevorderen. Daarbij
moetendebeginselenvanhetEG-landbouwbeleid-degemeenschappelijkemarkt, de communautaire preferentie en de financiële solidariteit -de
basisblijven vormen.Desteun moet,aldus deCommissie,evenwichtiger
worden verdeeld en de concurrentiepositie van de Europese landbouw
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magbijditallesnietwordenaangetast.Omdezedoeleinden terealiseren
moetervolgensdeCommissieeenverschuivingplaatsvindenvanprijsondersteuning naar directe toeslagen. Dezezouden dan gekoppeld moeten
worden aanhectaresof aantallen dierenengedifferentieerd kunnen wordennaarregio,bedrijfsomvang "ofandererelevante factoren".
Commissiewilforseverlaginggraanprijs
Zozou volgens de Commissie de graanprijs in drie jaarlijkse stappen
verlaagd moeten worden met35%(CEG,1991e).Dezeprijsverlaging zou
worden gecompenseerd in de vorm van regionaal gedifferentieerde toeslagenvangemiddeldongeveer250Ecuperhectare.Vooroliezadeneneiwithoudende gewassen wordtdehuidigeverwerkingspremie -waardoor
de teler een prijs wordt gegarandeerd - vervangen door een hectaretoeslag.Kleine (graan-)producenten (toteen areaal vanzo'n 20hectare) krijgen de compensatie zonder meer,grotere alleen alsze meedoen aan een
braaklegregeling.Daarbijzoueenoppervlaktetergroottevan15%vanhet
areaal granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen moeten worden
braakgelegd. Voor maximaal 7,5 hectare braakgelegde grond bij een gemiddelde hectareopbrengst krijgt de producent dezelfde hectaretoeslag
alsvoor granen.Ditbeleid komt in de plaats van het huidigestabilisatorenbeleid,waarbijookdemedeverantwoordelijkheidsheffing voorgranen
zal worden afgeschaft. De bestaande suikerregeling moet volgens de
Commissiealthanstoteind1993worden gehandhaafd.
Voormelk stelt de Commissie voor de quotaregeling na 1992voort te
zetten. Het totale quotum zou echter in drie stappen met in totaal3%
moeten worden verminderd, waarbij de melkveehouders gedurende
10jaareenvergoedingvan5Ecuper 100kg"ingeleverd"quotum krijgen.
De steunprijzen voor melk zouden -eveneens in drie stappen - moeten
worden verlaagdmet10%,doordeinterventieprijs voorbotermet 15%te
laten dalen en die voor magere-melkpoeder met 5%.Het effect van deze
prijsverlaging wordt volgens de Commissie voor een deel opgevangen
doorlagerevoederprijzen alsgevolgvandebeleidswijzigingbijvooralde
granen. Daarnaast zouden de melkveehouders een compenserende premie van 75Ecu per melkkoe krijgen voor een maximum van 40koeien.
Deze premie zou niet moeten worden verstrekt aan bedrijven met meer
dan twee veeëenheden per hectare. Dat betekent dat de meeste Nederlandsemelkveehoudersernietvoorinaanmerkingzoudenkomen.Voorts
zoudemedeverantwoordelijkheidsheffing opmelkworden afgeschaft.
De interventieprijs voor rundvlees moet volgens de Commissie met
15% worden verlaagd. Ter compensatie zou de bestaande premievan
40Ecuper stier worden verhoogd tot 60Ecu(gedurende driejaar)en de
zoogkoeienpremie van 40tot 75Ecu per dier per jaar. In beide gevallen
39

geldt een maximum van 90 dieren per bedrijf. Verder wil de Commissie
een premie gaan geven voor hetslachten van nuchtere kalveren, teneinde
de groei van de rundvleesproduktie af te remmen. Voor schapevlees stelt
deCommissieeen "premiequotering" voor,zodateenschapehouder hooguit ooipremies kan krijgen voor het aantal dieren dat hij in 1990had (met
een maximum van 750ooien in de berggebieden en van 350 daarbuiten).
Naast deze voorstellen inzake het markt-en prijsbeleid wil de Commissie
ookveranderingen inhetsocio-structureelbeleid (ziepar.1.3.5).
Commissievoorstellenpasseninontwikkelingen
Gelet op de eerder beschreven problemen waarmee het EG-landbouwbeleid worstelt - waarop in paragraaf 1.3.7 voor de diverse markten nog
wat nader wordt ingegaan -ishet niet verwonderlijk dat de EG-Commissietot een hervorming van ditbeleid wil komen. De voorgestelde hervorming is voor de granen erg ingrijpend, voor de andere produkten
eigenlijk meer een aanscherping van reeds in gang gezet beleid. Tegen de
redeneringen van de Commissie lijkt weinig in te brengen. Een verschuivingvan prijssteun naar voorwaardelijke inkomenssteun heeft als voordelen onder meer dat de EG-prijzen dichter bij de wereldmarkt komen.
Lagere prijzen hebben ook een positief effect op de afzet van de produkten -hoewel dat effect in de praktijk in het algemeen beperkt zal zijn -en
een remmend effect op de intensivering en de produktiegroei. In combinatie met de elementen van produktiebeheersing die onderdeel uitmaken
van de voorstellen, zouden de onevenwichtigheden op diverse markten
tot aanvaardbare proporties kunnen worden teruggebracht. Een en ander
vergroot de mogelijkheden voor het bereiken van een GATT-akkoord,
hoewel de totale steun aan de EG-landbouw met deze voorstellen niet
drastisch lijkt te verminderen.
Doordat nogal wat grenzen en voorwaarden zijn ingebouwd, kunnen
bepaalde groepen bedrijven met substantiële inkomensdalingen te maken
krijgen. Bijde voorliggende voorstellen zouden dat onder meer de melkveehouders met meer dan twee dieren per hectare kunnen zijn. Afgewacht moet worden of de voorgestelde vergoedingen en
braaklegverplichtingen voldoende zijn om een teeltverschuiving van de
marktordeningsprodukten naar andere produkten en de daaruit voortvloeiende prijsdruk, te voorkomen.
In het algemeen is de Nederlandse agrarische sector, voorzover afhankelijk van het EG-markt- en prijsbeleid, door zijn intensieve en relatief
grootschalige produktiewijze gebaat bij het huidige prijsbeleid. De Commissievoorstellen kunnen voor dezesector dan ook toteen "achteruitgang
in de ondersteuning" leiden. De voorgestelde verlaging van de graanprijzen zalertoe leiden dat de veevoederprijzen elders in de EGmeer omlaag
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gaan dan in Nederland, zodat de concurrentiepositie van de intensieve
veehouderij slechter wordt.
Voorstellenvergenmeergeld
Een (verdere) verschuiving van prijssteun naar toeslagen vergt in principe meer budgettaire middelen. De Commissie schat de extra uitgaven
van haar voorstellen voor het markt- en prijsbeleid voor 1992op 2,3miljard Ecu. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de graansector. Hierbij kan worden opgemerkt dat de Commissievoorstellen althans
dekansvergroten dathetlandbouwbudget op termijn beheersbaar wordt.
Bijhethuidigebeleid zijn delandbouwuitgaven gezien deervaringen niet
beheersbaar,zodat dehervormingen op denduur misschien wel besparingen opleveren. Voor rundvlees en zuivel, waarvoor de prijsverlagingen
relatief beperkt en de voorgestelde compensaties tamelijk mager zijn, zullen volgens de berekeningen van de Commissie al vrij snel besparingen
optreden. Devoorgestelde drastische verandering van hetgraanbeleid zal
voorlopigmeer middelen vergen dan hethuidige beleid.
Voor het geval het nieuwe beleid ook op termijn meer uitgaven zou
vergen dan het huidige,wijst deCommissie erop dat tegenover een hoger
budget ook voordelen staan, onder meer voor milieu en landschap en
voor de consument. Deze ziet immers zijn voedselpakket iets goedkoper
worden alsgevolgvan deverlaging van delandbouwprijzen. Verschillende studies doen vermoeden dat bij een prijsverlaging de voordelen voor
de consument groter zijn dan de nadelen voor de agrarische producent
(vgl. bijv. Van Berkum, 1991,Roningen en Dixit, 1990 en Tarditi et al.,
1989). Omdat consument en belastingbetaler grotendeels samenvallen,
kunnen de nadelen voor de producent dus worden gecompenseerd zonderdatdegemiddelde niet-agrarischeburgererop achteruit gaat.
Hoewel de meeste ministers van landbouw in eerste instantie veel kritiek hadden op de Commissievoorstellen, is het niet onwaarschijnlijk dat
althans verschillende elementen geleidelijk in het beleid zullen worden
doorgevoerd. Daarbij zullen de scherpste kantjes er, ook gezien de budgettaire gevolgen opkortetermijn, welafgeslepen worden.Datzou vooral
kunnen gelden voor de verdeling van de baten en lasten van de voorstellenoverdebedrijfsgrootteklassen en regio's.
1.3.5 Socio-structureel-,plattelands-en milieubeleid
Het zogenaamde socio-structureel beleid was aanvankelijk vooral bedoeld als begeleiding van de aanpassingen van het markt- en prijsbeleid,
maar wordt tegenwoordig door de EG-Commissie steeds meer geplaatst
in het kader van het plattelands(ontwikkelings)beleid. Van de vijf socio41

structurele regelingen is de braaklegregeling tot dusver de belangrijkste.
Inde loop van 1990zijn de vergoedingen voorbraaklegging inenkele landen aanzienlijk verhoogd teneinde de deelneming te stimuleren. Inmiddels is in de EG bijna 970.000 hectare voor een periode van vijf jaar
braakgelegd, waarvan zo'n 250.000 hectare werd aangemeld in 1990/91
en de rest in de twee voorgaande seizoenen 1).Vooral in Frankrijk was er
een forse uitbreiding van de deelname.Detotalebraakgelegde oppervlakte komt overeen met bijna 3%van het graanareaal in de EG. Volgens de
Commissie is het effect op de graanproduktie half zo groot (CEG,
1991b:112).Duitsland levert met 293.000hectare de grootste bijdrage aan
de braaklegging. Dit komt overeen met ongeveer 6% van het Duitse
graanareaal. In Nederland is ruim 14.500 hectare braakgelegd (ruim 7%
van het graanareaal). De Commissie acht het resultaat van de regeling
"nietzeer bemoedigend" en deprijsvoorstellen voor 1991/92bevatten dan
ookextrastimulansen voor deelname aan dezeregeling(ziepar.1.3.7).
Behalve de mate van deelneming was ook het oordeel van de Europese
Rekenkamer over de braaklegregeling niet erg bemoedigend. De Rekenkamer stelt vast dat de minst produktieve gronden uit produktie worden
genomen, zoals perceelsranden en moeilijk te bewerken percelen (Rekenkamer, 1990, p. 90 e.V.). In 1988/89 zouden de uitgaven per ton niet-geproduceerd graan volgens deRekenkamer voor de EGgemiddeld ruim 60
Ecu bedragen en voor de EG en de lidstaten samen 185 Ecu. Dat laatste
bedrag isruim hetdubbele van degemiddelde exportrestituties per ton in
1989,die toen overigens vrijlaagwaren. Inhaar reactieop dezekritiek erkent de EG-Commissie dat de regeling op een aantal punten verbetering
behoeft (Rekenkamer, 1990,p.253e.V.).
Extensiveringsregelingnognauwelijkstoegepast
Het tweede onderdeel van hetpakketsocio-structurelemaatregelen, de
extensiveringsregeling, wordt tot dusver alleen toegepast in Duitsland,
Italië en Frankrijk en dan vooral voor extensivering van de mestveehouderij en voor deomschakeling op ecologische landbouwmethoden en dergelijke. Voor de derde regeling, die voor omschakeling naar
"tekortprodukten" zijn de uitvoeringsmaatregelen nog steeds niet van
kracht en de vierde (facultatieve) regeling voor vervroegde uittreding
wordt tot dusver alleen in Duitsland toegepast. Deregeling voor tijdelijke
inkomensondersteuning tenslotte, wordt inmiddels toegepast in Nederland (voor akkerbouwers), in Frankrijk (algemeen), België (idem), Zuid-

1) AgraEurope(London),26april1991.
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Italië (voor olijventelers) en in een tweetal Duitse deelstaten, namelijk
Rheinland-Pfalz (akkerbouwers)enBaden-Würtemberg(algemeen).
Nieuwevoorstellen
Dehervormingsplannen van de Commissie (paragraaf 1.3.4)bevatten
ookenkelenieuwevoorstellenopsocio-structureelgebied,teweten:
- eenregelingvoorvervroegdebedrijfsbeëindiging voor55-plussers.De
stoppende boeren zouden een jaarlijkse uitkering moeten krijgen van
4.000Ecu (ca.10.500gulden) per jaar pluseen jaarlijkse toeslag van
250Ecuperhectare;
- regelingen gericht op extensivering en op milieuvriendelijke landbouwmethoden. Volgens deze, nog weinig concrete, voorstellen zou
een verkleining van de veebezetting een EG-premie van 210Ecu per
eenheidveeopleverenenverminderingvanhetgebruikvankunstmest
enbestrijdingsmiddelen eenpremievan250Ecuper hectare.Zo'npremiezou ook worden verstrekt bijomschakeling op milieuvriendelijke
landbouwmethoden,alsmedevoorlandschapsbeheerdoorboeren;
- regelingenvoorhetuitproduktienemenvanlandbouwgrond voornatuur-enmilieudoeleinden envoorbebossing.Bijpermanente set-aside
zou boven de normale braaklegpremie een extra vergoeding van 100
Ecuworden gegeven.Ookvoorbebossingzouden extra premies wordenverstrektbovendieuitdebestaanderegeling.
Ten aanzien van het milieubeleid als zodanig kan ook nog vermeld
worden dat deMilieuministers vandeGemeenschap onlangsingrote lijnen overeenstemming hebben bereikt over een eerder,meer rechtstreeks
opbeschermingvanhetmilieugerichtvoorstelvandeCommissie,namelijkinzakehetnitraatgehaltein(drink)water 1).Dezeregeling,dienognader moet worden uitgewerkt,zalop deduur consequenties hebben voor
het gebruik van stikstofkunstmest. Erbegint zich geleidelijk een EG-milieubeleid aftetekenen,zoalsondermeerookbleekbijdevaststellingvan
eenregelingterbeperkingvandeemissievandieselmotoren enbijdeindiening van een voorstel voor een EG-kaderregeling voor financiële instrumenten(heffingen ensubsidies)inhetkadervanhetmilieubeleid.
Plattelandsbeleiduitgebouwd
In devorigeparagraaf isal vermeld dat het tegengaan van deontvolking en het behoud van de leefbaarheid van het platteland voor deEG1)

AgraEurope(London),21juni1991.
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Commissie belangrijke redenen vormen voor de hervorming van het
markt-enprijsbeleid. Nu heeft dezeproblematiek een complex van oorzaken,zoals de zuigkracht van de economisch sterke gebieden, waarvoor de
nationale overheden vaak de meeste aandacht hebben, en de teruggang
van de landbouwbevolking als gevolg van arbeidsbesparende technische
ontwikkelingen. Deze problematiek speelt vooral in de zogenaamde minderbegunstigde gebieden (LessFavoured Areas,LFA's),waar veelal sprake is van een wisselwerking tussen algemeen-economische en
landbouwstructurele problemen (Tamminga et al., 1991). Voor een deel
spelen natuurlijke handicaps een rol, vooral in de berggebieden. Mede
daardoor isdeproduktie per arbeidskracht in deLFA'slaagen dientengevolgeook de agrarische inkomens. Vooral de lageproduktie draagt er toe
bij dat deze gebieden per hectare slechts ongeveer half zoveel steun uit
hoofde van het markt-en prijsbeleid krijgen alsgewone gebieden. Andere
vormen van subsidies kunnen dit verschil niet compenseren. De belangrijkste maatregel in dit verband is de bergboerenregeling, in het kader
waarvan in 1990ongeveer 1,2 miljoen boeren een vergoeding kregen van
gemiddeld ruim 800Ecu.
Eerder kreeg het streven naar het behoud van het platteland al gestalte
bijdehervorming van destructuurfondsen 1).Begin 1991werd een nieuw
EG-programma (LEADER) van kracht, dat vooral is bedoeld als raamwerk voor lokale of regionale initiatieven voor plattelandsontwikkeling.
Daarbij gaat het om projecten, die nietbeperkt blijven totéén sector en ingekaderd moeten zijn in een regionaal ontwikkelingsprogramma. Dergelijke programma's kunnen van belang zijn als "flankerend beleid" in
gebieden waar de agrarische sector, mede als gevolg van veranderingen
inhetprijsbeleid, eeningrijpende herstructurering moet ondergaan.
Al met al tekent zich een duidelijke verbreding af van zowel de doelstellingen als het beleidsinstrumentarium voor de agrarische sector. Deze
verbreding richt zich op het inschakelen van de agrarische sector bij het
opheffen van "nieuwe schaarstes" op het gebied van milieu en landschap
én op het verstrekken van een beloning voor deze niet-marktbare goederen. Het nieuwe element is dat de Commissie tracht het voormalige flankerendbeleid teintegreren inhetmarkt-enprijsbeleid alszodanig.
1.3.6 Prijsbesluiten
De besluiten over de landbouwprijzen voor 1990/91 resulteerden in
een verlaging van hetinterventieprijsniveau inEcuvan gemiddeld ruim
1) ZieLandbouw-Economisch Bericht1990,blz.46.

44

Tabel1.6 Ontwikkelingsteunprijzenenmonetairecompenserendebedragen
Land

Mutatiessteunprijzen innationalemunt in%a)
1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92b)

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

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

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

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

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

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

Gemiddeld d)
Idem,inECU

3,3
-0,2

1,6
-0,0

1,2
-0,1

1,6
-1,1

-0,1
-0,2

a) Interventieprijzen etc, inclusief effecten agri-monetaire aanpassingen in de aan de
prijsbesluiten voorafgaande 12maanden;exclusief effecten stabilisatorenbeleid; b)Voorstel EG-Commissie; c) Inclusief aanpassing op grond van Toetredingsverdragen; d)
1987/88EG-10,vanaf 1988/89EG-12.
Bron:DiversedocumentenvandeEG-Commissie.

één procent (tabel 1.6). Afgezien van aanpassingen in het kader van het
stabilisatorenbeleid blevendeprijzen voordemeesteprodukten onveranderd; beperkte verhogingen werden onder meer overeengekomen voor
wijn (0,4%), zonnebloemzaad (1,2%)enolijfolie (1,6%).Eenvrijforseverlaging ondergingen de interventieprijs van durumtarwe en de richtprijs
vanmelk(beide-3,5%),debasisprijzen vansinaasappelenen mandarijnen
(beideongeveer-7%)envanvarkensvlees(-6,6%).
Rekening houdend met de verschillende agrimonetaire aanpassingen
en met de inflatie, kwamen de prijsbesluiten voor 1990/91 voor de hele
EGneer opeen daling van het reële steunprijsniveau van een procentof
drie,watongeveer inlijn ligtmetvoorgaandejaren.Alleen voorhetVerenigdKoninkrijk wassprakevaneenreëleverhoging,voordeanderelanden liep de verlaging uiteen van ruim 2%inFrankrijk en Ierland toteen
procentofzeveninSpanje.
Wanneer deeffecten van de toepassing van het stabilisatorenbeleid in
de beschouwing worden betrokken wordt het beeld althans voor enkele
plantaardige produkten nogal wat ongunstiger: de interventieprijs voor
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durumtarweging(nominaal)met6,8%omlaag,dievandeoverigegranen
met3,2%endievanoliehoudendezadeneneiwithoudendegewassenmet
13à 19%.
MCB'sgrotendeelsverdwenen
In samenhang met de prijsbesluiten werd een aantal aanpassingen in
deagri-monetairesfeer gerealiseerd.VoordeEMS-landenmeteensmalle
bandbreedte bestonden er voordien voor enkele produkten nog zogenaamde monetaire afwijkingen (verschillen tussen degroene koersen de
groenespilkoers),maardiewarenzobeperkt datergeenmonetairecompenserende bedragen (MCB)werden toegepast. Voor Italië,dat totbegin
1990een EMS-land was met een brede fluctuatiemarge, bestonden toen
nog grotere afwijkingen, die voor enkele produkten ook resulteerden in
negatieve MCB.Bijde vaststelling van de prijzen voor 1990/91 werden
allemonetaireafwijkingen vandeEMS-landengladgestreken,metuitzondering van die voor graan voor Duitsland en Nederland. Na de prijsbesluitenvoor 1990/91warenookdeMCBvoorPortugalgeheel verdwenen
endie voor Spanje bijna geheel.Grotemonetaire afwijkingen en bijbehorende MCBwaren er nog steeds voor Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Zo had Griekenland voor zuivelprodukten nog een MCB van
-12,5%enhetVKéénvan-11,1%.
Debelangrijkste gebeurtenisopditgebied indeperiodena de prijsbesluiten van 1990/91 was de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot
hetEMSop 6oktober 1990.Daarbijwerd voor het Britsepond eenongeveer 5%hogere spilkoers gehanteerd dan de fictieve spilkoers die voorheenwasaangehouden.DithadeenrevaluatievandeEcutotgevolgvan
0,56%ten opzichte van de andere EG-munten, met uitzondering van de
Grieksedrachme.Doordat dealdus ontstane monetaire afwijkingen voor
deoudeEMS-landenmeteenwerdenweggewerktgingenindielandende
steunprijzen met 0,56%omhoog. Voor het overige werden de ontwikkelingen op dit gebied zoals gewoonlijk bepaald door het verloop van de
koersenvandezwevendemunten.Dekoersstijging vandedrachmezorgde er, samen met de agri-monetaire besluiten bij de vaststelling van de
landbouwprijzen voor 1991/92,voor dat deGriekseMCBbeginjuli1991
sterk waren gereduceerd. De MCBvan het Verenigd Koninkrijk waren
toennihilenalleenSpanjehadnogpositieveMCBvaneenpaarprocent.
Forsereëleprijsverlagingvoor1991/92
De Commissie was van mening dat de prijsvoorstellen voor 1991/92
geen maatregelen mochten bevatten die de discussie over haar plannen
vooreeningrijpendehervormingvanhetlandbouwbeleidzouden kunnen
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schaden (CEG, 1991c:4).Gelet op de precaire budgettaire situatie én de
toestand opdeverschillendemarktenmeendezijtocheenbeperktenominaleverlagingtemoetenvoorstellen.Dooreengenomen kwamen devoorstellenneeropeenverlagingvandeprijzen met0,2%inEcuenvan0,1%
innationalemunt(tabel1.6).Hetmerendeelvandesteunprijzen bleefvolgenshetvoorstelonveranderd.Voordurumtarwewerdeenverlagingvan
deinterventieprijs voorgesteld van7%(mettegelijk eenverhogingvande
produktietoeslag).Indesuikersector wildedeCommissiede steunprijzen
verlagen met5%,onder meer vanwegedeontwikkelingen op de wereldmarkt en omenigszins aan tesluiten bijde andere plantaardige Produkten. Voor rijst, textielvezels, oliehoudende zaden en eiwithoudende
gewassen stelde de Commissie een verlaging van de steunprijzen voor
met 3%. Afhankelijk van de omvang van de oogst kan daarbij voor de
laatstgenoemde tweegewassennogeenaanpassingkomenopgrond van
de stabilisatorenregeling. Deze liep na 1990/91 af, maar de Commissie
achtte een verlenging meteenjaar gewenst,in afwachting van een meer
fundamentele hervorming.Omdatin 1990/91eenforse stabilisatorenkortingwerdtoegepast,is het denkbaardatbij eenkleinereoogstde effectie
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vesteunprijs in 1991/92 voor deze produkten weinig omlaag gaat of zelfs
wordt verhoogd.
Toen de budgettaire situatie iets minder precair bleek te zijn dan aanvankelijk werd gedacht, wisten de ministers vrij snel (eind mei) een akkoord te bereiken. Daarin waren de door de Commissie voorgestelde
prijsverlagingen grotendeels ongedaan gemaakt: de prijzen voor rijst en
suiker werden bevroren en de verlaging voor oliezaden etc.bleef beperkt
tot 1,5% (i.p.v. 3%) en die voor tabak tot 6% (i.p.v. 10%).Door deze aanpassingen gaat het gemiddelde steunprijsniveau in Ecu nietmet 0,2%omlaag, maar blijft het vrijwel gelijk, terwijl er in nationale munt een
verhoging plaats vond van naar schatting 0,1%. Rekening houdend met
de eerdergenoemde verhoging van 0,56% en met een inflatie van ongeveer 4,5%, komen deze besluiten neer op een reële verlaging van het
steunprijsniveau van circa4%.Ditisdesterkste verlaging in dejaren tachtig (figuur 1.2) en voorzover valt na te gaan zelfs sinds 1970/71. Voor de
meeste landen ligt de reële verlaging tussen 3,5% en 5%,maar voor landen meteen hogere inflatie valtzesterker uit;voor Griekenland en Portugaliszezelfs meer dan10%.
Wanneer men de figuur beziet ontstaat overigens de indruk dat de besluiten van deministerraad delaatstejaren minder van devoorstellen van
de Commissie afwijken dan voordien. Een verklaring daarvoor kan zijn
dat de (budgettaire) ruimte kleiner isgeworden en dat de agrarische inkomens zich in de tweede helft van de jaren tachtig vrij gunstig ontwikkelden. De monetaire stabiliteit en de geleidelijke afbraak van MCB vormen
er samen de reden van dat het verschil tussen de steunprijsaanpassing in
Ecuen dieinnationalemunt delaatstejaren vrijbeperktis.
1.3.7 Hetbeleid voor deverschillende produkten
Nadat de EG-zuivelmarkt enkele jaren een vrij gunstig beeld gaf te
zien,heeft zich in 1990een aanmerkelijke verslechtering voorgedaan. Enkele redenen daarvan zijn eerder al genoemd: de toename van de wereldmelkproduktie, de vermindering van de vraag uit onder meer de
Sovjet-Unie en - ten dele in samenhang met het voorgaande - extra aanbod van zuivelprodukten uitenkeleOosteuropese landen. Door deze oorzaken gingen de wereldmarktnoteringen in de loop van 1990 met bijna
een derde omlaag (CEG,1991a:ll).Ook binnen de Gemeenschap nam het
verschil tussen vraag en aanbod toe. Aanbod vanuit de voormalige DDR
speelde daarbij een rol.De melkproduktie in de EG was in 1990,ondanks
de quotaverruiming met 1%, niet groter dan in 1989. Wellicht is mede
door de verhoging van de superheffing van 100% van de richtprijs tot
115%, de quotumoverschrijding verminderd. Een belangrijk probleem
vormt de daling van het interne verbruik in de Gemeenschap, die in 1990
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naar schatting ongeveer 2%bedroeg en geheel voor rekening komt voor
het boterverbruik. Door de eerder genoemde oorzaken liep voor verschillende zuivelprodukten ook de uitvoer naar derde landen terug (boter
-20%,magere-melkpoeder -35% à -40%en condens -15%à -20%).Het gevolg van dit alles was dat de interventievoorraden, die in 1989 praktisch
waren verdwenen, weer sterk opliepen. Bijna 15%van de in 1990 geproduceerde boter en ruim 20% van het geproduceerde magere-melkpoeder
verdween in de pakhuizen 1).Medio mei 1991bedroeg de botervoorraad
indeEGweer430.000tonendemagere-melkpoedervoorraad 470.000ton.
Op dedalingvan demelkprijs en destijging van deuitgaven voor hetzuivelbeleid in 1990,die deze ontwikkelingen met zich meebrachten, is eerderal ingegaan.
Melkquotaverderverlaagd
Omdat op de geschetste ontwikkelingen incidentele factoren van invloed zijn geweest lijkt de vrij sombere zuivelsituatie voor 1990niet zonder meer maatgevend te mogen zijn voor de komende jaren. Veel reden
tot optimisme iser echter niet. Wanneer de lichte daling van het verbruik
zich voortzet, blijven bij een gelijkblijvende produktie de onevenwichtigheden op de EG-zuivelmarkt geleidelijk toenemen. Dit klemt temeer omdat de afzetmogelijkheden op de wereldmarkt naar verwachting
nauwelijks zullen verbeteren (OECD, 1991b:57e.V.).De kern van het probleem isdat de EGnog steedsongeveer een vijfde deel van haar melkproduktiemet subsidies moet afzetten. Bijruim de helft daarvan gaat het om
afzet naar de wereldmarkt, waar de prijzen zelfs in een gunstig jaar als
1989nauwelijks de helft van die in de EGbedroegen. In zo'n situatie iser
weinigvoornodigomweer groteproblemen op dezuivelmarkt te krijgen.
De Commissie stelde dan ook voor de melkquota met ingang van
1991/92 met 2%te verlagen, welk voorstel door de Ministers bij de vaststelling van de prijzen voor 1991/92 werd overgenomen. Gedurende vijf
jaar zullen de melkveehouders een compensatie krijgen van ruim 26 cent
per kilogram. Voor 1992/93 en de jaren daarna mogen de lidstaten in
plaats van de algemene kortingsregeling ook trachten de totale nationale
melkproduktie te verminderen door middel van een opkoopregeling voor
melkquota. De steunprijzen werden niet verlaagd, maar wel werd de interventieregeling voor boter zodanig gewijzigd dat de laagst mogelijke
aankoopprijs bij interventie isverlaagd, namelijk van 92%tot 90%van de
interventieprijs. Naast de algemene quotumkorting wordt in een aantal
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lidstaten nog een extra korting toegepast. De daardoor beschikbaar komende quota zijn vooral bedoeld voor melkveehouders die in het begin
van de jaren tachtig hebben deelgenomen aan de regeling voor beëindigingvandemelkproduktie (dezg.Slom-regeling).
Losvan devraagof dequotumkorting van2%oplangere termijn voldoende is -gezien haar hervormingsvoorstellen isde EG-Commissiedie
opvattingniettoegedaan-kanwelwordenvastgesteld datereensubstantiëlebesparingopdezuiveluitgaven meekanworden gerealiseerd.Twee
procent van de produktie komt namelijk overeen met ruim 15%van de
zuiveluitvoer naar derdelanden,zodat,rekeninghoudend metenige stijging van wereldmarktprijzen, een bruto besparing op restituties in de
orde van 20%kan worden gerealiseerd en -nog afgezien van eventuele
besparingenopinterventiekosten-vanongeveer 10% ophettotaalvande
zuiveluitgaven. Vanwege de getroffen compensatieregeling zal de netto
besparingkleineruitvallen.
Rundvleesinterventieverderbeperkt
Deontwikkelingen opdeEG-rundvleesmarktin1990vertoonden overeenkomsten met dieop dezuivelmarkt. Deproduktie nam vrijsterktoe,
mede als gevolg van extra slachtingen in de nieuwe Duitse deelstaten
(CEG,1991a).Aan de andere kant daalde de consumptie enigszins,volgensdeCommissie"doordatdeconsumentengeenvertrouwenhebbenin
dekwaliteit vanrund-enkalfsvlees (onwettiggebruik vanhormonen en
andere groeibevorderaars; BSE-"gekke-koeienziekte")" (CEG, 1991b:95).
DezeziektewasvoorsommigelandenaanleidingomhungrenzentesluitenvoorrundvleesuitdeGemeenschap.
Ditallesheeftgeleid totdalenderundvleesprijzen, eentoenamevande
interventievoorraden van130.000tonbegin1990totmeer dan700.000ton
begin1991 entotdereedsgenoemdesterkestijging vandeverwachteuitgaven in 1991.Vooral in Ierland, dat nogal wat rundvlees naar het Midden-Oosten exporteert, werd vorig jaar veel rundvlees voor interventie
aangeboden.
Deuitgaven voor rundvlees hebben voor een toenemend deel betrekking op premies. Van het totale bedrag van 2,9miljard Ecu in 1990had
ongeveer 320miljoen Ecubetrekking op de premies voor zoogkoeien en
ruim380miljoen opdespecialemestveepremie.Hetaantalgepremieerde
zoogkoeien beloopt inmiddels ruim 6,5 miljoen. De zoogkoeienregeling
kent geen beperking ten aanzien van de aantallen dieren, noch in totaal,
nochperbedrijf.VooralhetlaatsteiseendoorninhetoogvandeEuropeseRekenkamer, dieer opwijst dater vooral inSpanje bedrijven voorkomen met honderden of zelfs duizenden zoogkoeien (Rekenkamer,1990).
DeCommissieheeft dezekritiek terharte genomen,gezien haar voorstel
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indehervormingsplannen omhetmaximaleaantalzoogkoeien,waarvoor
eenpremiekanwordenverkregen,tebeperkentot90perbedrijf.
Bijdebesluiten overdeprijzen voor 1991/92werd deinterventie voor
rundvlees verder beperkt,in diezin dat demogelijkheid tot inschrijving,
diegeldtvoormaximaal235.000ton,paswordtgeopendalsde marktprijs
in de EG gedaald is tot 84% van de interventieprijs (dit was 88%).De
"automatische"interventie (het "vangnet") wordt, onder een aantal voorwaarden,pasgeopend wanneer demarktprijs voorstierendaalttotbeneden 78%(was80%)van de interventieprijs. Hetgunstige effect van deze
aanpassingen voor deuitgaven in derundvleessector wordt deeerstejaren althans voor een deel ongedaan gemaakt door extra uitstoot alsgevolgvandeeerdervermeldekortingopdemelkquota.
Opwatlangeretermijn bezienneemtderundvleesproduktie indeGemeenschapsneller toedan deconsumptie.Vanaf ongeveer 1980wordter
indeGemeenschap meerrund-enkalfsvlees geproduceerd dangeconsumeerd. DeCommissie verwacht dat dezetendens ook de komendejaren
zal blijven bestaan en schat dat de EGin 1997een "rundvleesoverschot"
zal hebben van 600.000ton (CEG,1991a:10).Medeomdat het aanbod op
dewereldmarkt de komendejaren naar verwachting vrijsterk zaltoenemen (OECD, 1991b) is het niet verwonderlijk dat de Commissie in haar
hervormingsvoorstellen ook voorhet rundvleesbeleid verdergaande aanpassingenvoorstelt(par. 1.3.4).
Schapevleeszwaarbeschermdprodukt
Bijschapevleesdoenzichsoortgelijkeontwikkelingenvooralsbijrundvlees,met dat verschil dat deEG-produktie nogsteedskleiner isdan het
verbruik.Dezelfvoorzieningsgraad looptwelgeleidelijk op,namelijk van
ongeveer 70%rond 1980-destartvandemarktondersteuning voorschapevlees-totcirca 80%rond 1986en,volgenseenschatting van deCommissie,ruim 83% in 1990(CEG,1991b:96).Dit proces ging gepaard met
een toename van de uitgaven van 54 miljoen Ecu in 1980 tot naar verwachting 2,2 miljard Ecu in 1991.Ondanks dat voor schapevlees niet
wordt gewerkt met invoerheffingen en uitvoerrestituties, is schapevlees
een van de zwaarst beschermde produkten in de EG. Voor de periode
1987-1990kwam de OECD(1991b:245-246) op een gemiddelde PSE(Producer Subsidy Equivalent) van ruim 75%,meer dan voor zuivel en aanzienlijk hoger dan het algemene EG-gemiddelde van ongeveer 45%.De
Commissie verwacht dat desituatie indeschapevleessector de komende
jaren problematischer zal worden vanwege een verder toenemende zelfvoorziening.
In 1988is ook voor schapevlees een stabilisator ingevoerd, in die zin
dat debasisprijs, waarop deooipremiesworden gebaseerd, meteen pro51

cent wordt gekort voor elk procent dat de schapenstapel groter isdan die
in 1987.In 1989bedroeg deze korting 5%.Verder werd in 1990het aantal
ooien waarvoor de maximale premie wordt toegekend, beperkt tot 500
per bedrijf (berggebieden 1000ooien per bedrijf), waarbij voor de boventallige ooien de helft van de normale premie wordt uitgekeerd. Bij de
prijsbesluiten voor 1991/92 werd een verlaging van de basisprijs met2%
doorgevoerd. Deze verlaging staat los van een eventuele verandering van
de stabilisatorenkorting.
Gezien de feitelijke ontwikkelingen is de Commissie terecht van mening dat de beleidsaanpassingen onvoldoende effect hebben gesorteerd.
Eenbelangrijke oorzaak daarvan isgelegen in de zwakke terugkoppeling
van de stabilisatorkortingen naar de individuele producent. Deeerder genoemde "premiequotering", die de Commissie in haar hervormingsplannen voorstelt (par. 1.3.4), komt aan dit bezwaar tegemoet. Naast de
gewone ooipremie zou volgens de hervormingsvoorstellen nog een extra
premie kunnen worden verkregen bijeen meer extensieve vorm van schapenhouderij.
EG-graan?narktnogniet inevenwicht
Degraanproduktie in de EGisde laatstejaren redelijk stabiel.De oogst
in 1990 was ruim 3% kleiner dan in 1989 en kwam uit op ongeveer
158miljoen ton (exclusief rijst). Dit wasbeneden de overeengekomen produktiedrempel van 160 miljoen ton. Door de verdere vermindering van
het interne verbruik en door de kleinere afzetmogelijkheden op de wereldmarkt liepen de interventievoorraden op van ongeveer 9 miljoen ton
begin 1990tot 16miljoen ton begin 1991 (exclusief ruim 1miljoen ton uit
de voormalige DDR).Zachte tarwe - waarvan de produktie in 1990isgestegen terwijl de afzetmogelijkheden op de wereldmarkt beperkt waren leverde hieraan de grootste bijdrage. Een en ander leidde tot een vrij sterke stijging van de uitgaven in deze sector (tabel 1.5). De eerste ramingen
voor de EG-graanoogst in 1991 komen uit op ongeveer 165 miljoen ton
(exclusief ongeveer 11miljoen ton uit de voormalige DDR).Dat doet vermoeden dat de onevenwichtigheden op de EG-graanmarkt verder zullen
toenemen, temeer omdat de graanproduktie in de voormalige DDR 2à 3
miljoen tongroter isdan hetverbruik (par.1.3.8).
Ook op langere termijn zal er, volgens de Commissie, zonder beleidswijzigingen geen verbetering optreden: voor 1996 verwacht zij een produktie van 187 miljoen ton en een verbruik van ruim 140 miljoen ton
(beide inclusief DDR). Het overschot zou daarmee ongeveer anderhalf
maal zogroot worden als in 1990/91. Zonder de sinds 1988 gerealiseerde
beleidsaanpassingen zou volgens de Commissie de produktie in 1996
meer dan 200miljoen ton hebben bedragen (CEG, 1991a:9).Dit effect ligt
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ongeveer indelijn van modelmatigeberekeningen (KrebsenWeindlmaier, 1990),die voor 1995op een produktieverlagend effect uitkomen van
16miljoen tonvoorstabilisatorenbeleid enbraaklegregelingsamen.Detot
dusver gerealiseerde beleidswijzigingen hebben dus weleffect, maar onvoldoende.Eenproduktie van 160miljoen tonkanalleenbij uitzonderlijk
gunstige omstandigheden tegen redelijke kosten worden afgezet. Dat de
Commissievoordezesectormetverderehervormingsvoorstellen isgekomen,lagdanookinderede.
Semi-verplichtebraaklegregelingvoorgraan
Bijdevaststellingvandeprijzen voor1991/92werdaleenvoorzichtige
stap gezet in de richting van een strakkere produktiebeheersing. De(gewone)medeverantwoordelijkheidsheffing werd verhoogd van3%tot5%,
maardegraanteler wordtvanhetbetalenvandeheffing vrijgesteld,wanneer hij een oppervlakte ter grootte van 15%van zijn areaal marktordeningsgewassen braak legt. Voor het braakgelegde areaal krijgt hij
bovendien een vergoeding ter grootte van het EG-aandeel in de premie
vandevrijwillige braaklegging.VoorNederland zou ditgaanomeenbedrag van ongeveer 650gulden per braakgelegde hectare.Deze semi-verplichtebraaklegregeling isnietvantoepassingvoordekleinegraantelers,
die immers zijn vrijgesteld van de medeverantwoordelijkheidsheffing.
Volgens de Commissie zal door dezenieuwebraaklegregeling de graanproduktie in de EGna 1991/92 met een procent of vijf omlaag gaan 1).
Het effect van de verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing
wordt overigens voor 1991/92grotendeels gecompenseerd doordat geen
extra medeverantwoordelijkheidsheffing (in 1990/91 1,5%) wordt opgelegd.In1990/91 isdeproduktiedrempel immersnietoverschreden.
Met ingang van 1991ishet mogelijk om, onder een aantal voorwaarden, op maximaal 30%van de vrijwillig braakgelegde hectares graan te
verbouwen voor andere doeleinden dan voor menselijke of dierlijkevoeding(agrificatie).Dedeelnemer krijgt dan 70%vandenormalebraakpremie. Afgezien van de vraag of graan de meest perspectief biedende
grondstof isvoor dergelijke doeleinden (vgl.Zoon, 1990)zalhet ontstaan
van twee aparte graanmarkten de nodige controleproblemen met zich
meebrengen. Voorts is denkbaar dat het nieuwe voor non-food doeleindenbestemdegraan vooreendeelindeplaatskomtvanalbestaande industriële afzet (de laatstejaren circa 5miljoen ton,exclusief brouwgerst)
of van concurrerende produkten -zoalsaardappelzetmeel.Devraag blijft
1) AgraEurope(London),31 mei1991.
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dus of deze maatregel veel zalbijdragen aan het herstel op deEG-landbouwmarkten.
Suikerregelingverlengd
Desuikerproduktie indeEGblijft op watlangeretermijn bezienredelijk stabiel,afgezien van fluctuaties dieeen reactie vormen opschommelingen van de wereldmarktprijzen. Voor dat deel van de geproduceerde
suikerdatdeA-enB-quotatebovengaat-dezogenaamdeC-suiker-ontvangen deproducenten slechtsdewereldmarktprijs. Behalvede produktieisook de consumptie vrijstabiel,namelijk zo'n 11 miljoen ton.Alleen
in1989/90deedzicheentoenamevoormeteenkleine2%,maarhetisde
vraagof datmeer dan eenincident is.DeCommissie verwacht dat desituatie op de EG-suikermarkt de komendejaren niet veel zal veranderen
(CEG,1991a:9).Mede vanwege het feit dat de uitgaven voor suiker grotendeels worden bekostigd uit aan de producent opgelegde heffingen is
sprake van een redelijk stabiele situatie. Op voorstel van de Commissie
heeft de Raad van Ministers de suikerregeling, die per 1juli 1991afliep,
danookzondernoemenswaardigeaanpassingenmettweejaarverlengd.
Aanvankelijk dacht deCommissie aaneen verlengingmet vijf jaar.De
beperkingtottweejaar,alsmededeopmerkingvandeCommissieinhaar
hervormingsdocument dat het suikerregime opnieuw bezien zal worden
in het licht van de hervorming van het beleid voor andere plantaardige
produkten(CEG,1991e:15),doenvermoedendatdesuikerregelingbinnen
afzienbare tijd veranderingen zal ondergaan. Er zijn ook wel enkele bezwaren tegen de huidige regeling aan tevoeren.Een ervan isdat de vrij
omvangrijke EG-suikerexport (netto 3à 3,5 miljoen ton per jaar) dewereldmarktprijzen nadelig beïnvloedt (Van Berkum, 1991). Een Australischestudieconcludeert dateenvermindering vande EG-suikerproduktie
met circa6%toteen stijging van de wereldmarktprijzen meteen procent
of tienzou leiden (ABARE,1991).Verderkleeft aandeEG-suikerregeling
hetzelfde nadeelalsaanallesoortgelijke quotaregelingen,namelijk datde
combinatievanquoteringensteedsstijgendehectare-opbrengsten leidttot
een inkrimping van het bietenareaal. Sinds 1980is dit in de EG-10met
ruim10%verminderd,tegeneenteruggangvanhethele akkerbouwareaal
metruim2%.Erzijnduseenkleine200.000hectareaandebietenteeltonttrokken en met andere gewassen bebouwd, met alle gevolgen van dien
voordebetreffende markten.
Stabilisatorenregelingvooroliezadenwerktonvoldoende
De in 1988geïntroduceerde stabilisatorenregeling voor oliehoudende
zaden en eiwithoudende gewassen (sojabonen, koolzaad, raapzaad, zon54

nebloemzaad,erwten,tuin-en veldbonen) heeft volgensdeEG-Commissie de stijging van de uitgaven voor deze sector onvoldoende afgeremd
(CEG,1991a:40).Desterkestijging van de uitgaven voordezeprodukten
-van0,4miljard Ecuin1980via3,0miljard Ecuin1988tot43miljardEcu
in 1990-ondersteunt dezeopvatting.Door de aard van de steunregeling
indezesector -premies incombinatie meteenvrije invoer vanconcurrerendeprodukten -isdezeregelingeen van deduurste:deuitgavenbelopen 50à60%van de produktiewaarde en waren met in 1989gemiddeld
circa480Ecuper hectare ongeveer vijf keerzohoog alsdievoor granen.
DeCommissieverwachtdatdeproduktievanoliezaden tot1997nogmet
een kwart zal toenemen. Dat is een van de redenen waarom volgens de
Commissie het beleid voor deze produkten moet veranderen (CEG,
1991e). DetweederedenisdeeerdergenoemdeuitspraakvaneenGATTpanel,dat de wijze van steunverlening door de EGaan deze sectorzich
nietverdraagt met deGATT-regels.Dezesteun wordt nu gegeven in de
vorm van premies voor de verwerkende industrie,diede teler eenminimumprijs moetuitbetalen.Dehervormingsvoorstellen vandeCommissie
(par. 1.3.4)voor deze produkten komen neer op een zelfde systeem als
voor granen,dushectaretoeslagen met daaraan verbonden de voorwaardeom een deel van het areaal braak teleggen, in plaats van de huidige
stabilisatorenregeling.
1.3.8 DeDuitseherenigingendelandbouw
Indevoorgaandeparagrafen isreedsenkelemalengewezenopbepaaldegevolgenvandeDuitseherenigingvoordeEG-landbouwmarkten.Het
lijktgoed daaraan nogwatmeeraandacht tebesteden.Metdekomstvan
ruim 16miljoen voormalige DDR-burgers is het aantal inwoners van de
Gemeenschapmetongeveer5%toegenomen.Vanhetintabel1.7genoemde aantal van 820.000 personen, die in de Oostduitse agrarische sector
werkzaam zijn, isslechtszo'n 500.000directbetrokken bij de landbouwproduktie. De overigen zijn bezig met onderhoudswerk, verwerking,
transport en sociale activiteiten op de landbouwbedrijven. Dat betekent
datongeveer6% vandeOostduitseberoepsbevolking indelandbouw als
zodanigwerkzaam is.Datisietsminderdanhetgemiddelde indeEG-12,
ongeveerevenveelalsinFrankrijk,maarduidelijk meerdan indeBondsrepubliek (4%).Debrutotoegevoegdewaardevandeagrarischesectorin
de DDR wordt voor 1989geschat op ruim 28miljard D-mark,ongeveer
evenveelalsvoorWest-Duitslandenovereenkomendmetzo'n8%vanhet
nationaal produkt. Omdat de prijzen grotendeels administratief werden
bepaald,gevendezecijfersechtergeengoedbeeld(CEG, 1991b:135).
Destructuur vandeOostduitselandbouw wijktzeersterkafvandiein
West-DuitslandendieindeEGinhetalgemeen.Hetaantalbedrijvenbe55

Tabel 1.7 Enkele gegevens overdelandbouw in devoormalige DDR, de Bondsrepubliek ende
EG-Ï2(1989)
Omschrijving

Eenheid

DDR

Bondsrepubliek

EG-12 a)

Aantalinwoners
Werkgelegenheid
agrarischesector
Bevolkingsdichtheid
Totaleoppervlakte

xmiljoen

16,4

62,1

326,1

x1000personen
inw.perkm2
x1000ha

820
152
10833

1063
250
24869

9254
144
225827

Cultuurgrond(tot.)
grasland
bouwland
w.o.: granen
suikerbieten
aardappelen
Bedrijfsoppervlakte
Aantalbedrijven
Veestapel
aantalrunderen
aantalmelkkoeien
aantalvarkens
aantallegkippen
Produktie
graan
suiker
aardappelen
groenten
fruit
melk
rundvlees(excl.
kalfsvlees)
varkensvlees
Produktiviteit
graan
suikerbieten
aardappelen
melk
Zelfvoorzieningsgraad
graan
suiker
aardappelen
groenten
fruit
boter
rundvlees
varkensvlees

x1000ha
'*
"

haperbedrijf
xlOOO

6171
1159
4676
2459
217
431
711,9
8,7

11886
4407
7275
4431
383
200
16,8
705

127320
48021 b)
67780
35000
1855
1377 b)
13,3
8644

x1000stuks
"
"
"

5736
2000
12039
24865 b)

14563
4929
22165
37957 b)

79355
23610
101643
288812 d)

x 1000ton
"
"
"

10813
650 b)
9166
1477
1047
8316

24540
3249
7451
1700
2875
24243

163800
14272
39040
43973
22333
109082

"
"

397
1401

1513
3094

6671
13024

x1000kgperha
"
"
kgperkoe

4,4
286
21,3
4126

5,5
54,2
37,3
4853

M

"

M

i«

H

%
"
"
"
"
"
"
"

83
79
101
87 b)
72 b)
121 b)
107
112

106 c)
132 c)
94 b)
37 b)
55 b)
77 b)
114 b)
85 b)

a)Excl. DDR.;b)1988;c)1987;d)EG-10.
Bronnen:Agrarbericht1991.
CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap, Verslag1990,1991.
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4,7
56,5 d)
28,1
4622
113 c)
124 c)
101 b)
106 c)
84 c)
117
103 b)
103 b)

draagt nog geen 8700,waarvan ruim 5100(voormalige) staatsbedrijven en
coöperaties en 3600particuliere bedrijven (inclusief kerkelijke landgoederen). De niet-particuliere bedrijven beheren ongeveer 90% van de oppervlakte cultuurgrond. Daarnaast zijn er nog zo'n 375.000 burgers, die er
een soort volkstuin op nahouden. Deze "volkstuinen"omvatten overigens
samen bijna 5%van de cultuurgrond (Agrarbericht, 1991).De gemiddelde
oppervlakte van alle bedrijven is met ruim 700 hectare in de DDR veel
groter dan in de andere EG-landen (tabel 1.7). De niet-particuliere Oostduitseakkerbouwbedrijven zijn indoorsneezo'n4500hectaregroot en het
gemiddelde melkveebedrijf telt 740 koeien (CEG, 1991b:136). Deze grote
bedrijven zijn volledig gespecialiseerd. Voor een belangrijk deel is deze
structuur een gevolg van het beleid van de afgelopen decennia, dat gericht wasop eenzo vergaand mogelijke industrialisatie van de landbouw.
Ook voordien was delandbouw inditdeelvanDuitsland echter albetrekkelijk grootschalig georganiseerd.
Produktiviteitblijftachter
Ondanks de grootschalige structuur lijkt de produktiviteit van de landbouw in devoormalige DDRnietindrukwekkend. Het aantal hectares per
arbeidskracht bedraagt slechts 12à 13,nauwelijks meer dan in de Bondsrepubliek (ruim 11),minder dan het EG-gemiddelde (bijna 14)en minder
dan half zoveel als in het Verenigd Koninkrijk (ruim 31).Voor een goede
beoordeling moet er rekening mee worden gehouden dat de arbeidsvoorwaarden (werktijd, vakantie, beloning) van de werkers in de Oostduitse
landbouw geheel gelijk zijn aan die in andere sectoren, terwijl de agrarische zelfstandigen in de EG-landen veelal meer uren per jaar werken dan
de modale werknemer. Met nog geen drie tractoren per 100hectare cultuurgrond tegenbijvoorbeeld vijf inFrankrijk enmeer dan twaalf in WestDuitsland, lijkt de Oostduitse landbouw, ondanks de grootschaligheid,
niet overgemechaniseerd. Het machinepark is vrij sterk verouderd: de
helft van de tractoren is ouder dan vijftien jaar (Agrarbericht, 1991). De
Oostduitse agrarische beroepsbevolking is in doorsnee relatief jong: bijna
70% isjonger dan 50jaar, tegen 55à 60%in zowel de Bondsrepubliek als
deEG-12.
De fysieke opbrengsten blijven in Oost-Duitsland in het algemeen achter bij het EG-gemiddelde. Voor de melkproduktie per koe en de graanproduktie per hectareblijft de achterstand beperkt toteen procent of tien,
maar voor andere akkerbouwgewassen beloopt deze tientallen procenten
(tabel 1.7). Wel bewegen de opbrengsten zich in stijgende lijn. De lagere
fysieke opbrengsten hangen niet samen met een beperkte inzet van produktiemiddelen. Zo ligt het gebruik van stikstof en fosfaat in Oost-Duitsland in dezelfde orde van grootte als in West-Duitsland en is het gebruik
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van kali en kalk zelfs aanzienlijk hoger. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bedraagt per hectare bijna het dubbele van dat in het westelijk deel
van Duitsland (IFO, 1990). Een en ander wijst op een weliswaar grootschalige, maar tamelijk inefficiënte agrarische sector, waar de technischbiologische ontwikkeling te weinig aandacht heeft gekregen, en die
vermoedelijk ook nogal belastend isvoor het milieu. Daar komt bij dat de
landbouwprodukten-verwerkende industrie, die georganiseerd is in
"Kombinate", zeer zwak is,onder meer door een volledig verouderd machinepark. Ditheeft vooral eenslechtekwaliteit van de consumptiegerede
Produkten tot gevolg.Dat was een belangrijke oorzaak van de terugval in
deconsumptie van deeigenprodukten toen medio 1990volop Westduitse
en Nederlandse produkten ter beschikking kwamen. De zwakke verwerkende industrie vormt volgens de EG-Commissie de grootste hinderpaal
voor de ontwikkeling van de agrarische sector in de vroegere DDR (CEG,
1991b:136).
Weinigtuinbouw
Ongeveer 70%van de bruto produktiewaarde van de Oostduitse landbouw komt voor rekening van de dierlijke produkten, 15à20%betreft akkerbouwprodukten en 10 à 15% tuinbouwprodukten. Voor de EG-12
bedragen deze percentages respectievelijk ongeveer 50,20à 25en 25à30.
VoorWest-Duitsland zijn deverhoudingen: dierlijke produkten circa65%,
en akkerbouw- en tuinbouwprodukten elk 15à 20%.De dierlijke produktie is dus in de voormalige DDR relatief belangrijk en de tuinbouwproduktieverhoudingsgewijs minder.
Detotaleoppervlakte cultuurgrond vanOost-Duitsland komt ongeveer
overeen met iets minder dan de helft van die van West-Duitsland en met
minder dan 5%van die van de EG-12.Zowel de totale oppervlakte bouwland als het graanareaal van de voormalige DDR maakt ongeveer 7% uit
van dat van de EG-12,maar voor suikerbieten (12%)en vooral aardappelen (30%)isdeDDR-inbreng verhoudingsgewijs belangrijker. Het aardappelareaal in Oost-Duitsland neemtoverigens vrijsnel af: van 1989op 1990
metbijna 20%.Ditging gepaard met uitbreiding van het graanareaal. Uitgedrukt in procenten van de EG-12 loopt het Oostduitse aandeel in de
veestapel uiteen van 7%voor runderen tot 12%voor varkens.De produktie in Oost-Duitsland ligt, uitgedrukt in procenten van die van de EG-12,
in het algemeen wat lager dan de arealen en aantallen dieren (tabel 1.7).
Opmerkelijk klein isdebetekenis van deOostduitse produktie van groenten en fruit, deze komt overeen met respectievelijk 3,5%en 4,5% van die
indeEG-12.
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Consumptievrijhoog
Hetbeschikbare materiaal wekt de indruk dat hetOostduitse consumptieniveau zeker niet lager is dan het Westduitse. Zo bedroeg de totale
vleesconsumptie in 1989indeDDRbijna 117kgper hoofd (waarvan 75kg
varkensvlees) en in West-Duitsland 100 kg, waarvan 59 kg varkensvlees.
Ook boter en eieren worden door de Oostduitsers meer geconsumeerd,
maar kaasjuistminder. Voorplantaardige produkten zijn geen goede vergelijkbare gegevens beschikbaar, maar de indruk is dat ook daarbij de
consumptie per hoofd in de vroegere DDR (veel) hoger ligt dan in WestDuitsland. Bijhetniveau van de consumptie speelden de relatief lage prijzen een belangrijke rol. Na de eenwording zijn de prijzen van
voedingsmiddelen in Oost-Duitsland met een kleine 20%gestegen. Sommige produkten, zoals brood en aardappelen, zijn in prijs meer dan verdubbeld en alleen groenten en fruit werden goedkoper. De lage
consumentenprijzen van voorheen gingen gepaard met relatief hoge producentenprijzen: zo was de consumptieprijs voor aardappelen per kg
0,17 DDR-mark en de producentenprijs 0,56 DDR-mark. Het verschil
werd gedekt met subsidies, die in 1988 32 miljard DDR-mark beliepen
(CEG,1990d:84).Tegelijk met de verhoging van de prijzen voor de consument gingen die voor de producent, mede door de gelijkstelling van de
Oostmark met de D-mark,in 1990fors omlaag. Bijvoorbeeld: de prijs van
graan daalde met 50% en die van rundvlees, varkensvlees en melk met
meer dan60%.
Voor dierlijke produkten was de DDR in het algemeen ruimschoots
zelfvoorzienend maar voor plantaardige niet (tabel 1.7). Demate van zelfvoorziening isechter sterk beïnvloed door de aangegeven prijsverhoudingen. De drastische verandering daarvan heeft er volgens schattingen in
het Agrarbericht (1991) toe geleid dat in 1990 de zelfvoorzieningsgraad
voor bijvoorbeeld tarwe is gestegen tot 103,voor suiker en varkensvlees
tot 124en voor melk tot 131.Mede gelet op het produktiepotentieel heeft
de Duitse hereniging de bestaande onevenwichtigheden op de EG-markt
vergroot. De EG-Commissie verwacht dan ook dat de dierlijke produktie
in Oost-Duitsland omlaag moet, maar ziet wel ruimte voor een groei van
deplantaardige produktie(CEG,1990d).
EG-landbouwbeleidaangepast
Vanbelang hierbij isdat deOostduitse landbouwproduktie per 3oktober 1990 is "ingekaderd" in het EG-landbouwbeleid. Het heeft hetzelfde
prijsregime gekregen en ook produktiequota voor melk en suiker. Het
Oostduitse suikerquotum van 847.000 ton (A+B-quotum) was groter dan
deproduktie in de afgelopen jaren,maar werd in 1990alovertroffen door
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de produktie. De sterke toename van de suikerproduktie ging gepaard
met een daling van die van aardappelen. Het melkquotum van 6,6 miljoen
ton noopte daarentegen tot een produktievermindering van zo'n 20%.
Vooralsnog telt de produktie van graan, oliezaden etc.van de voormalige
DDR niet mee in het kader van de stabilisatorenregeling. Wel worden
eventuele kortingen op de prijzen of verhogingen van medeverantwoordelijkheidsheffingen ook daar toegepast. Ook werden in verband met de
Duitse hereniging voor verschillende produkten de maximaal in interventie te nemen hoeveelheden verhoogd, namelijk voor boter van 250.000 tot
270.000ton, voor magere-melkpoeder van 100.000 tot 106.000 ton en voor
rundvlees van 220.000tot235.000ton.
Voortsheeft EGvoor deperiode 1991-1997een bedrag van drie miljard
Ecu uitgetrokken voor verbetering van de landbouwstructuur. Een vergroting van de arbeidsproduktiviteit, een sterke verhoging van de efficiency van non-factorinputs, een grotere marktgerichtheid en een
verbetering van de kwaliteit van de produkten lijken noodzakelijk wil de
landbouw in de voormalige DDR enigermate kunnen concurreren in de
EG. Al met al staat de landbouw in de nieuwe Bundesländer, evenals de
toeleverende en verwerkende industrie, voor een ingrijpende herstructurering. De Duitse regering streeft daarbij naar een meer pluriforme landbouw en probeert in dat kader degezinsbedrijven tebevorderen. Dat zou
voor een deel kunnen worden gerealiseerd door ontbinding van grote
coöperatieve bedrijven, maar daarbij doen zich nogal wat juridische problemen voor. Een belangrijk probleem is dat er in de DDR nauwelijks
agrarische ondernemers zijn, die redelijk kunnen functioneren in een
markteconomie en dat het landbouwpersoneel er niet veel voor lijkt te
voelen om de vrijgunstige arbeidsvoorwaarden in teruilen voor de onzekerheden van het zelfstandig zijn. Een ander probleem isde ineenstorting
van deindustriële produktie,waardoor ervoor degenen diede agrarische
sector moeten verlaten,ookeldersnauwelijks emplooi is.
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2. STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

2.1 Bedrijven,socialeregelingenenagrarisch onderwijs1)
2.1.1 Deontwikkeling vanhet aantal bedrijven
Het totale aantal geregistreerde land-en tuinbouwbedrijven van 10sbe
en meer bedroeg in mei 1990bijna 125.000.Dat was 1,9% minder dan in
mei 1989,een dalingdieweinigafweek van dieinhetjaarervoor. Indejaren tachtignam hetaantalbedrijven gemiddeld met 1,4% perjaar af.
Van de inmei 1990geregistreerde bedrijven behoorden er 98.200tot de
categorie hoofdberoepsbedrijven. In 1989 waren dit er nog 100.700. Het
aantal hoofdberoepsbedrijven is dus in het afgelopen jaar met 2,5% gedaald. Dit isminder dan in hetjaar daarvóór toen het dalingspercentage
3,1bedroeg,maar aanzienlijk meer dan in de periode 1982-86meteen gemiddelde afname van 1,1% per jaar (tabel 2.1).In de tweede helft van de
jaren tachtigblijkt de daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven beduidend sterker tezijn geweestdan indeeerste helft.
Op grond van de beschikbare cijfers is een globale schatting gemaakt
van het aantal hoofdberoepsbedrijven in het jaar 2000 als zich geen belangrijke wijzigingen zouden voordoen in de economische omstandigheden of in het beleid. Bij deze schatting is verondersteld dat alle
bedrijfshoofden van 55jaar of ouder die in 1988geen potentiële opvolger
hadden, voor hetjaar 2000hun bedrijf zullen beëindigen. Het tegendeel is
aangenomen voor alle andere bedrijven. Deze methode bleek bij een expost prognose voor de periode 1976-1988goede resultaten op te leveren.
Bij deze benadering zouden er rond de eeuwwisseling nog ongeveer
80.000 hoofdberoepsbedrijven zijn. Dat isbijna een vijfde minder dan nu.
Hetdalingspercentage indejaren negentig zou daarmee gelijk zijn aan

1) Eindjuli 1991 waren noggeengegevensbeschikbaar vandeinmei 1990gehouden
arbeidskrachtentelling, zodat aan de recente ontwikkeling van het aantal
arbeidskrachtenendergelijkegeenaandachtkonwordenbesteed.
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Tabel2.1 Ontwikkelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven(in%perjaar)naarbedrijfstype
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861988

19881989

19891990

Aantal
in1990

Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Overigeveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overigetuinbouw
Gecombineerd

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

-3,0
+3,3
+1,4
+0,0
-1,1
+0,1
-3,0

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

-4,1
-4,6
-0,0
-1,1
+0,0
-1,9
-5,7

-4,1
-1,6
+2,3
-1,9
-0,5
-1,0
-45

37.935
10.609
11.424
12.590
10.042
11513
4.085

Alle typen

-2,6

-1,1

-2,1

-3,1

-25

98.198

Bron:BerekenduitCBS-landbouwtellingen.

dat indejaren tachtig.Geletop deaanscherping van hetmilieubeleid en
de mogelijke veranderingen in het EG-landbouwbeleid (ziehoofdstuk 1)
isevenweldekansaanwezigdatdewerkelijkedalingwatsnellerzalverlopenendaarmeemeerzalaansluitenbijdieindetweedehelft vandejaren tachtig. Bijdeze veranderde omstandigheden is bovendien de kans
aanwezigdateengroterdeelvandeopvolgershetouderlijk bedrijf alsnevenbedrijf zalvoortzetten.
Groteverschillenindalingaantalhoofdberoepsbedrijven
Dedaling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van mei 1989totmei
1990had vooral betrekking op de melkveehouderij, de opengrondstuinbouw en degecombineerde bedrijven. Het aantal overige-veehouderijbedrijven is toegenomen (tabel 2.1). Ondanks de verruiming van het
melkquotum met één procent is het aantal bedrijven met overwegend
melkveeookhetafgelopen jaarweerflink kleinergeworden (minus 1.600
bedrijven).Dezedalingwasvoorbijna dehelft hetgevolgvan typeveranderingen,metnamedoor overgangen naar decategorie "overigeveehouderij". In mei 1990waren er nog ongeveer 38.000melkvepbedrijven. Een
decenniumeerderwaren dater14.000meer.Hetaantal melkveebedrijven
isdusintienjaarmetmeerdaneenkwart afgenomen.
Het aantal hoofdberoepsbedrijven van het type intensieve veehouderij
daaldevanmei1989totmei1990metbijna 170ofwel 1,6%. Hetjaar daarvóórverdwenenernogmeerdan500bedrijven (4,6%)vandittype.Deze
sterke afname moet waarschijnlijk als een incident beschouwd worden,
datmedeverband houdtmethetsterkinzakken vande bedrijfsresultaten
in dejaren 1987/88en 1988/89 (ziehoofdstuk 4).Wel lijkt aan de groei
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van het aantal intensieve-veehouderijbedrijven, diezichindejaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig heeft voorgedaan, een definitief
eindegekomen tezijn.
Net alsin de intensieve veehouderij was ook in de akkerbouw de afnamevan hetaantalhoofdberoepsbedrijven het afgelopen jaar kleiner dan in
hetjaarervoor (-1,9%tegenover -4,1%).Ditisvooral veroorzaakt door een
kleinere (netto) overgang van hoofd- naar nevenberoepsbedrijven. Ook
zijn er minder bedrijven opgeheven. De verbetering van de bedrijfsuitkomsten kanhiereenrolhebben gespeeld.
Het aantal glastuinbouwbedrijven is in de periode mei 1989 tot mei
1990,evenals in dejaren direct daarvóór, min of meer gelijk gebleven. Bij
de overige tuinbouwbedrijven heeft zich daarentegen een flinke daling
voorgedaan (minus 480bedrijven). In het tijdvak 1988-1989was de afname maar half zo groot. Vooral het aantal vollegrondsgroentebedrijven is
inhet afgelopen jaar kleiner geworden.
Aantalnevenberoepsbedrijvenongeveergelijkgebleven
Het totale aantal nevenberoepsbedrijven is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. Wel waren er duidelijke verschillen naar type:het aantal akkerbouw-, glastuinbouw-, en melkveehouderijbedrijven nam toe-zij
het minder dan in voorgaande jaren -,terwijl zichbijde andere typen een
dalingvoordeed (tabel2.2).
Degroep nevenberoepsbedrijven vormde in 1990ruim 21% van allegeregistreerde bedrijven. In 1986bedroeg dit percentage nog geen 19en in
1970 ruim 16.Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven lijkt vooral de
laatstejaren toegenomen te zijn. Bedachtmoetechterworden datniet alTabel12 Ontwikkelingvanhetaantalnevenberoepsbedrijven(in%perjaar)naarbedrijjstype
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861988

Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Overigeveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Gecombineerd

-05
-23
+1,3
+7,1
-1,2
-13
+32

-113
-02
+3,9
+2,6
-1,7
-2,0
+03

-10,2
-5,9
+10,1
+0,8
-2,6
-43
-0,4

Alletypen

+0,5

-1,0

+0,9

19881989

19891990

Aantal
in1990

+11,0
-6,9
+4,2
+6,4
+43
+03
+7^

+1,4
-1,4
-02
+32
+2,1
-0,7
-23

2.679
3.338
10.958
3.917
739
3.457
1.617

+33

+0,1

26.705

BromAls tabel2.1.
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leen de bedrijfshoofden die meer dan vijftig procent van hun arbeidstijdbuiten hun bedrijf inzetten,totdeze categoriegerekend worden,maar ook
de zogenaamde rustende agrariërs. In 1986 bedroeg het aantal rustende
agrariërs ongeveer 4.400eninhet afgelopen jaar 5.150.Ook alsdeze groep
buiten beschouwing gelaten wordt, is er de laatste jaren sprake van een
stijging van het aandeel van de nevenberoepsbedrijven. In 1986 werd
15,6%van de agrarische bedrijven geleid door eenbedrijfshoofd dat meer
dan de helft van zijn arbeidstijd buiten het bedrijf besteedde, terwijl dit
percentage in 1990173bedroeg.
Behalve dejuist genoemde agrarische nevenberoepers waren er in mei
1990 7.440 boeren en tuinders, die naast inkomsten uit het agrarisch
hoofdberoep aanvullende inkomsten hadden uit niet-agrarisch werkzaamheden. Deze groep had een aandeel van 4,5% in de totale produktiecapaciteit en van 5,0% in de oppervlakte cultuurgrond. Voor de eerder
genoemde agrarische nevenberoepers (exclusief de rustenden) bedroegen
deze aandelen respectievelijk 5,0% en 7,2%. Beide groepen samen - ook
wel deeltijd-agrariërs genoemd (in 1990 bijna 29.000)- zorgden in het
afgelopen jaar dus voor bijna een tiende van de agrarische produktie en
hadden bijna een achtste van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik. Hun aandeel in het totale aantal bedrijven bedroeg ruim 23%
(1988:21,5%). Dit percentage zal naar verwachting in de komende jaren
verder toenemen (Hillebrand,1990).
Deeltijdbedrijvenvaak "blijvertjes"
Deeltijdbedrijven moeten niet louter worden beschouwd als vroegere
hoofdberoepsbedrijven diena een aantal jaren (volledig) worden opgeheven. Uit recent onderzoek (Spierings, 1990) blijkt, dat veel deeltijdbedrijven een sterke mate van continuïteit vertonen. Als een boer of tuinder
eenmaal deeltijdagrariër is,blijft hijdat doorgaans en verandert hij meestal nog maar weinig aan de verhouding tussen de tijd voor het agrarische
en die voor het niet-agrarische werk. De meeste wijzigingen treden op bij
de generatiewisseling. Tamelijk veel part-time bedrijven worden dan opgehevenbijgebrek aan een opvolger.
Er is een grote verscheidenheid in de beroepen van deeltijd-agrariërs.
Belangrijke bronnen van werkgelegenheid zijn de handel in land- en tuinbouwprodukten en de agrarische dienstverlening (zoalsloonwerk).Andere sectoren waarin vrij veel deeltijd-agrariërs werken, zijn de bouw, de
industrie en het transport. De meeste deeltijd-agrariërs werken in de nabijheid vanhun woonplaats.
Deeltijdlandbouw komt vooral voor in gebieden met vanouds veelkleine bedrijven. Het betreft de zandgronden op de Veluwe en in de Achterhoek, Salland, Twente, de Meijerij, de Kempen en de Baronie van Breda.
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Een verband tussen deeltijdlandbouw en factoren als stedelijke nabijheid,
recreatieve verblijfsmogelijkheden en natuur- of reservaatsvorming lijkt
niet aanwezig.
2.1.2 Socialeregelingen
Inhet kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen werden in 1990vanuit de agrarische sector minder aanvragen ingediend dan in voorgaande
jaren.Het aantal verzoeken om financiële steun daalde van 940in 1989tot
540 in het afgelopen jaar. Dit is een afname van ruim 40%.Verreweg het
sterkst was de daling in de varkenshouderij (minus 85%), waardoor het
aandeelvan dezesector in 1990nogslechts 10%van hettotaalbedroeg,tegen 40%in 1989.Dezeteruggang was tedanken aan desterke verbetering
van deinkomens indevarkenshouderij (ziehoofdstuk 4).
Ook in de rundveehouderij en de akkerbouw daalde het aantal verzoeken om bijstand aanzienlijk. In deglastuinbouw daarentegen was er sprake van een forse stijging, namelijk van 95 in 1989 tot ruim 160 (30% van
het totale aantal aanvragen) in 1990. Gezien de verschillen in inkomensontwikkeling binnen deze sector (vergelijk paragraaf 5.3.1) zullen deze
aanvragen merendeels afkomstig zijn geweest van snijbloementelers. In
de andere bedrijfstakken veranderde het aantal aanvragen naar bijstand
maar weinig.
Belangstellingvoor10AZ verdergeluwd
In het eerste volledige jaar na de invoering van de wet Inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) op 1 juli 1987werd door bijna 800agrariërs een verzoek voor
eenuitkering ingediend.In 1989bedroeg dit aantal nog "maar"510,terwijl
in het afgelopen jaar een verdere daling heeft plaatsgevonden tot 355.
Ruim een kwart van de aanvragen was afkomstig uit de rundveehouderij,
22% werd ingediend door opengrondstuinbouwers, terwijl ook de akkerbouwers en de varkenshouders met ieder ongeveer 15%sterk vertegenwoordigd waren. Net als in het voorgaande jaar had 60% van de
aanvragen betrekking op agrariërs in Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Gedurende het jaar 1990 werden 287verzoeken voor
een uitkering behandeld. In 263 gevallen, ruim 90%, werd een dergelijk
verzoek gehonoreerd.
Geringebelangstellingvoorbeëindigingsregeling
Debelangstelling voor bedrijfsbeëindiging met gebruikmaking van het
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fonds voor de Landbouw bleef ook in het afgelopen jaar beperkt. In totaal
werden in 199013aanvragen ingediend. Sinds 1972,toen de regeling van
kracht werd, hebben bijna 2.200bedrijfshoofden er gebruik van gemaakt.
Deze bedrijfshoofden hadden in totaal slechts circa 11.000 hectare grond
in gebruik. Vooral na 1983daalde het aantal bedrijfsbeëindigers dat van
deregelinggebruik maakte.
In een oriënterend onderzoek van het Ministerie van Landbouw (LNV,
1991) bleek dat de effecten van deze regeling op de structuurverbetering
gering zijn. Niet alleen was het aantal aanvragers beperkt, maar bovendien was voor slechts weinig aanvragers het bestaan van deze regeling
aanleiding om het bedrijf eerder te beëindigen. Deze geringe belangstelling had onder meer te maken met de onbekendheid met de regeling bij
bedrijfsbeëindigers en met het financieel niet aantrekkelijk zijn van de regeling voor melkveehouders. Gezien deze geringe effecten is de regeling
medio 1991 ingetrokken. Wel blijft de bedrijfsbeëindigingsregeling in de
akkerbouw van kracht (zie ook par. 2.3.4). In dit verband zijn voorts van
belang devoorstellen van deEG-Commissietothervorming van het landbouwbeleid waarin juist een versterking van het bedrijfsbeëindigingsbeleid wordt voorgestaan (zieparagraaf 1.3.5).
2.1.3 Agrarisch onderwijs
Het aantal leerlingen in het agrarisch onderwijs isook in het schooljaar
1990/91 weer gedaald/en wel van 45.450 in 1989/90 tot 42.650 (-6%). De
daling van het aantal leerlingen - tot 13.150 - was het grootst in het middelbaar agrarisch onderwijs, namelijk bijna tien procent. Daarmee was de
terugloop sterker dan hetjaar daarvóór, toen dezezeven procent bedroeg.
Het aantaleerstejaars nam zelfs metbijna 18%af.
Ook het aantal leerlingen in het lager agrarisch onderwijs is verder teruggelopen. De afname bedroeg daar ruim 7%,zodat er in 1990/91 nog
maar 21.000 leerlingen waren. In 1984/85 waren dit er nog bijna 36.000.
Toch lijkt zich een kentering voor te doen. Relatief gezien was de daling
van het aantal leerlingen inhettijdvak 1989/90tot 1990/91namelijk maar
half zo groot als in voorgaande jaren. Bovendien waren er in het afgelopen cursusjaar ruim 200 eerstejaars meer dan in 1989/93. Voordien was
dit aantal juist steeds kleiner geworden. Echter, ook als deze tendens zich
de komende jaren voortzet, zal voorlopig het totale aantal leerlingen
waarschijnlijk nog blijven dalen doordat de uitstroom van afstuderenden
aanmerkelijk groter isdan deinstroom van nieuwe leerlingen.
In het hoger agrarisch onderwijs is, net als in voorgaande jaren, het
aantal studenten weer gestegen, namelijk van 8180in 1989/90 tot 8500 in
1990/91(+4%).Hetaantal eerstejaars nam metbijna negen procenttoe.
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2.2 Grondgebruikengrondmarkt
2.2.1 Grondgebruik
Het geregistreerde areaal cultuurgrond nam tussen mei 1989 en
mei1990ietstoe(tabel2.3),maarhetareaalgrasland verminderde verder.
Vooralindezandgebiedenisdelaatstetwintigjaarhetareaalgraslandteruggelopen.Aanvankelijk werdervooralgraslandgescheurdomsnijmais
teverbouwen tenbehoevevandeuitbreidingvandemelkveehouderij.De
voederopbrengst vaneenhectaresnijmais ishoger dan dievan grasland.
Eeninbelang toenemend voordeel wasbovendien dat opmaisland meer
mest kanworden uitgereden.Sinds 1986wordt er,mede in verband met
de invoering van de superheffing in 1984,ook grasland gescheurd voor
anderegewassen.Dezegrondwordtdanvooralgebruiktvoormeerintensieve akkerbouw- en groentegewassen. Zo nam tussen 1985en 1990het
areaal consumptieaardappelen op de zandgronden met 7.000ha toe tot
ruim14.000ha.DezeontwikkelingvondvooralinNoord-Brabantplaats.
Tabel23 Hetnationalebouwplanvanaf1950(oppervlaktex1000hectare)
1950

1960

1970

1980

1985

1988

1989

1990

2337
1317

2317
1327

2143
1330

2020
1198

2019
1164

2012
1114

2004
1099

2006
10%

27

11

12

141

180

199

208

208

930
491
67
165

892
512
93
139

682
364
105
159

570
224
121
173

551
184
131
169

597
197
123
161

594
204
124
165

598
193
125
175

Tuinlandopengrondb)
w.o. groenten
fruit
bloembollen

118
30
71
7

114
35
57
10

111
45
39
12

104
45
25
14

115
53
23
15

92
42
22
16

94
43
23
17

94
42
23
16

Tuinbouwonderglas
w.o. groenten
bloemkwekerijprodukten

3,3
2,2
0,2

5,0
4,0
0,5

7,2
5/1
1,6

8,8
4,7
4,0

9,0
4,6
4,3

9,3
4,4
4,7

9,6
4,4
5,0

9,8
4,4
5,1

Totaalgereg.cultuurgronda)
Grasland
Groenvoedergewassen
(vanaf 1980vnl.snijmais)
Bouwlandb)exclusief
groenvoedergewassen
w.o. granen
suikerbieten
aardappelen

a)Vanaf1970exclusiefgrondvanbedrijvenkleinerdan 10sbe;b)Metingangvan1986zijnde
groenteoogstenerwten,depoot-enplantuien,dezaaiuienendezilveruien(in1986samen
22.026ha)vandeopengrondsgroentennaardeakkerbouwgewassenovergebracht.
Bron:Als tabel2.1.
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Tabel2.4 Deoppervlaktegranen,aardappelenensuikerbietenin1978en1990(1984 =200)
Granen

Aardappelen

Suikerbieten

1978

1990

1978

1990

1978

1990

Zeekleigebieden
Rivierkleigebieden
Weidegebieden
Zandgebieden
Veenkoloniën
Tuinbouwgebieden

101
117
125
216
144
60

93
130
131
132
83
101

89
91
85
114
115
100

104
127
119
126
99
84

111
98
116
88
75
164

109
99
106
103
94
52

Nederland

118

99

100

103

101

96

BromAlstabel2.1.

Deomzetting van grasland in bouw- en tuinland kan van groot belang
zijn voor de verruiming van de vruchtwisseling. Het gebruik alsbouw-of
tuinland wordt echter in depraktijk beperkt door de inrichtingsvoorwaarden die de moderne akker- en tuinbouw stellen, zoals een aangepast waterbeheer eneenaangepaste kavelvorm.
In de akkerbouw heeft de daling van de graanprijzen als gevolg van
het meer marktgerichte beleid in de periode 1987-1989niet geleid tot een
noemenswaardige vermindering van deoppervlakte granen (tabel 2.4).In
1988 en 1989 was zelfs sprake van een toeneming. In 1990 was het totale
areaal granen 11.000 ha kleiner dan in 1989.De sterkste daling deed zich
voor in Groningen (ruim 5.000 ha) en in Drenthe (ruim 2.000 ha). Dit
kwam vooral doordat daar velen gebruik gingen maken van de braaklegregeling (zie paragraaf 2.3.4). Volgens voorlopige cijfers is in 1991de oppervlakte granen verder afgenomen. Nieuw en nog van beperkte omvang
isde teelt van triticale,een mengvorm van rogge en tarwe.Ditgewas, dat
wellicht een functie kan vervullen bij de eigen voederwinning voor de intensieve veehouderij, wordt voornamelijk op de zuidelijke en oostelijke
zandgronden geteeld.
Meergrond nodigvoorniet-agrarischedoeleinden
In de jaren zestig en zeventig is door de onttrekking van landbouwgrond ten behoeve van allerlei niet-agrarische bestemmingen het areaal
cultuurgrond aanzienlijk teruggelopen. Zobedroeg de daling tussen 1970
en 1980ruim 120.000hectare.Tussen 1960en 1970lag de vermindering in
dezelfde orde van grootte.Dejaren tachtig geven in dit opzicht een ander
beeld tezien: toen daalde het areaal cultuurgrond met slechts 14.000hectare. Voor eenbelangrijk deelhield deze vertraging vermoedelijk verband
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met voorraadvorming van gronden voor bedrijfsterreinen en dergelijke
aan het eind van dejaren zeventig en met de ongunstige conjuncturele situatiein deeerstehelft van dejaren tachtig.
Voor de komende decennia wordt evenwel weer een belangrijk grotere
vermindering verwacht. Ineenonlangs verricht onderzoek isopbasis van
een aantal recente nota's van de overheid - waaronder de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening en het Natuurbeleidsplan - de niet-agrarische grondbehoefte in kaart gebracht (Bethe, 1991). Uit dit onderzoek
blijkt dat de omvang van de niet-agrarische claims voor de periode 19902000 kan worden geraamd op bijna 70.000 hectare en voor de periode
1990-2020 op ruim 160.000 hectare (tabel 2.5). Dit is een aanzienlijke oppervlakte maar toch altijd nog beduidend minder dan de daling van het
areaal cultuurgrond in de periode 1960-1990. Vooral voor de realisering
van het Natuurbeleidsplan zal een grote oppervlakte grond nodig zijn.
Het doel van dit plan ishet realiseren van een ruimtelijk stabiele, duurzame "Ecologische Hoofdstructuur" door het scheppen van een samenhangend netwerk van gebieden met hoge natuurwaarden en gebieden met
goedemogelijkheden voor natuurontwikkeling.
In de regionale verdeling van de verschillende niet-agrarische claims
komen grote verschillen voor. Zo iser inhet Westelijk Weidegebied en in
de Hollandse-en IJsselmeerpoldersveel grond nodig voor stedelijke doeleinden. In het eerstgenoemde gebied is eveneens veel grond nodig voor
allerlei andere doeleinden,zoals verbetering van de infrastructuur, recreatie en bosbouw. Voor de periode 1990-2000 komt bijna twintig procent
van de niet-agrarische claims, circa 13.400 hectare, voor rekening van dit
gebied. Dat komt overeen met bijna 7% van de daar aanwezige oppervlakte cultuurgrond. Overigenszijn ookindeandere landbouwgebieTabel25 Overzichtvanie niet-agrarischegrondclaims(inhectares)
Functie

1990-2020

waarvan tussen
1990-2000

Verstedelijking
Infrastructuurenindustrieterreinen
Bosbouw
Beplantingenweg-enperceelsgrenzen
Dag-en verblijfsrecreatie
Militaireoefenterreinen
Natuurbeleidsplan
Totaal

2000-2020

35.000
19.000
11.000
7.000
4.800
1.500
85.000

17300
10.000
4.000
2.300
2.800
500
33.000

17.700
9.000
7.000
4.700
2.000
1.000
52.000

163.300

69.900

93.400

Bron:Bethe,1991.
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den rond destedelijke centra inWest-Nederland de niet-agrarische claims
relatief groot. De grond die tussen 1990 en 2000 benodigd zou zijn voor
het Natuurbeleidsplan -33.000hectare - is daarentegen voor ongeveer de
helft gelegen in de zandgebieden. Daarnaast hebben ook de weidegebieden (20%),het Zuidwestelijk Zeekleigebied (10%)en het Rivierkleigebied
(8%)eenaanzienlijk aandeel indeze oppervlakte.
Debenodigdeoppervlaktegraslanden voedergewassen
In een in 1990 gepubliceerd rapport onder de titel "Duurzaam samengaan van landbouw, natuur en milieu" stellen de auteurs dat het areaal
natuurgebied in de jaren negentig dient te verdubbelen (De Zeeuw en
Albrecht, 1990).Hiervoor zou 200.000hectare nodig zijn, dus ruimschoots
het dubbele van wat in het Natuurbeleidsplan noodzakelijk wordt geacht
voor de periode 1990-2020. Mogelijkheden hiertoe achten deze auteurs
aanwezig omdat zij een verkleining van het voor de landbouwproduktie
benodigde areaal voorzien.Zijverwijzen daarbij naar het rapport "DeNederlandse landbouw na 2000" (Douw et al., 1987) waarin is aangegeven
dat onder bepaalde veronderstellingen de produktie van de Nederlandse
landbouw technisch gezien op een 300.000à 400.000ha kleiner areaal kan
worden voortgebracht. In de praktijk zal deze grond lang niet allemaal
aan de landbouw worden onttrokken, omdat er mogelijkheden zijn voor
extensivering,nieuwemarkten eneengrotereeigenbijdrage in de voedervoorziening.
Op de effecten van extensivering en meer eigen voedervoorziening op
de grondbehoefte is in een recent LEI-rapport nader ingegaan (De Haan
en De Hoop, 1991). Aanleiding voor dit onderzoek vormt de noodzaak
om de stikstofemissie terug tedringen teneinde tekunnen voldoen aan de
EG-norm van maximaal 50 mg nitraat per liter grondwater. Het onderzoek is gebaseerd op bedrijven met melkvee groter dan 78sbe,waarbij is
verondersteld dat de omvang van de melkproduktie op deze bedrijven
niet zal veranderen. Deze bedrijven hebben te zamen ruim 80% van de
landelijke oppervlakte grasland envoedergewassen in gebruik. Door de te
verwachten verdere vermindering van het aantal melkkoeien zou bij een
ongewijzigde krachtvoer- en stikstofgift de benodigde voederoppervlakte
in hetjaar 2000 165.000hectare kleiner zijn dan in 1988,terwijl de mineralenemissie per hectare slechts in beperkte mate zou verminderen. Wanneer zowel de krachtvoergift per koe als de stikstofgift per hectare met
een kwart zou worden verlaagd dan zou volgens deze studie de benodigde"voederoppervlakte in het jaar 2000 slechts 25.000 hectare kleiner zijn
dan in 1988,terwijl destikstofemissie per hectare metbijna een kwart zou
verminderen. Wanneer evenwel in de Veenweidegebieden een verbod op
peilverlaging en in de zandgebieden een verbod op beregening wordt in70

gesteld, dan zou -bijeen gecombineerde verlaging van destikstofgift en
dekrachtvoergift -debenodigdevoederoppervlakte inhetjaar2000bijna
25.000hectaregrotermoetenzijndanin1988.
Uithetonderzoekbleekdateenverlagingvandestikstofgift veeleffectiever isvoor het terugdringen van destikstofemissie dan een vermindering van de krachtvoergift. Deze aanpassingen in de bedrijfsvoering
leidenechterweltoteenbeperkteverlagingvanhetsaldoperhectare.Dit
effect zou kunnen worden gecompenseerd als de bedrijven erin zouden
slagenomdekwaliteitvan degraslandprodukten met5%extra teverhogen.Tevenszou dit leiden toteen daling van destikstofemissies. Uit het
onderzoekbleekbovendien dateennogverdere verlagingvandekrachtvoergift perkoe,totonderdevoedernorm,nietleidttoteen vermindering
van de stikstofemissie, maar wel tot een beduidende vermindering van
hetsaldoperhectare.
Bijhetvoorgaandemoetwordenbedachtdatdoordeeerdergenoemde
niet-agrarische claimsoplandbouwgrond het areaal grasland en voedergewasseninhetjaar2000kleinerzalzijn danin 1988.Anderzijds iszoals
gezegd verondersteld dat het melkquotum gelijk zou blijven aan dat in
1988,terwijl vooralsnog rekeningmoet worden gehouden meteenverlaging.Nietteminkomtuithetonderzoekduidelijk naarvorendatdooreen
verlagingvandekrachtvoergift deteruggangindebenodigdeoppervlaktecultuurgrond aanzienlijk wordtbeperkt.Wanneerbovendien inhetkader van het milieubeleid de stikstofgift wordt verlaagd en de
produktiviteitsstijging lager uitvalt dan is aangehouden, zou zelfs een
grotere voederoppervlakte nodig zijn. Gelet op de niet-agrarische claims
zou dat bij de aangehouden omvang van de produktie betekenen datof
destikstofemissie minder verwordtteruggedrongen en/of datdekrachtvoergift minderzaldalendanisaangenomen.
2.2.2 Grond-en quotumprijzen
Inhetjaar1989/90heeftzichopnieuweenstijgingvande grondprijzen
voorgedaan,zowelvanlosbouwland alsvanlosgrasland.Gemiddeldbedroeg de stijging tussen medio 1989en medio 1990 ongeveer 10%.Het
prijsniveau voor los bouwland was ongeveer hetzelfde als dat voor los
grasland zonder melkquotum, gemiddeld circa 37.000 gulden. Ondanks
destijgingbleefhetprijsniveau tochnogbeneden datvan 1986.Deverbetering van de bedrijfsresultaten iswaarschijnlijk een belangrijke oorzaak
geweestvoordeopwaartseontwikkelingvande grondprijzen.
Tussen de regio's bestaan er grote verschillen in de grondprijzen. Zo
waren in 1990degemiddelde prijzen voor losland in het gebied met de
hoogste grondprijzen bijna drie keer zo hoog als in het gebied met de
laagste grondprijzen. Eenbelangrijke rol hierbij spelen de regionale ver71

schillen tussen marginale opbrengsten en kosten per hectare (Luyt,1987).
Daarnaast zijn ook andere factoren van belang zoals de aantallen vragers
en aanbieders endevermogenspositie vande vragers.
Voor los bouwland werden in 1989/90 de laagste prijzen genoteerd in
Groningen en Drenthe: gemiddeld tussen de 23.000 en 25.000 gulden per
hectare.Ditzijn deprovincies waar hetmeest van debraaklegregeling gebruik wordt gemaakt (zieparagraaf 2.3.4).Degebieden met veel intensieve veehouderij worden in het algemeen gekenmerkt door hoge
grondprijzen. Ditgeldtinhetbijzonder voor dezandgebieden van NoordBrabant waar in 1990bijna zestigduizend gulden vooreenhectare los land
werd betaald.
Prijzen melkquotumopnieuwhoger
Gemiddeld over geheel 1990gezien trad een verdere stijging op van de
prijs per kilogram melkquotum. Dit houdt waarschijnlijk mede verband
met de goede inkomens van de melkveehouderij in 1989/90 (hoge melkprijs, lage voerkosten). De gemiddelde prijs per kilogram melkquotum
over geheel 1990bedroeg volgens het Bureau Beheer Landbouwgronden
ƒ4,49.Ditwas ruim 20%hoger dan in 1989(zieook paragraaf 5.2.2).
In het laatste halfjaar van 1990was de gemiddelde quotumprijs duidelijk lager dan in het eerste halfjaar. Dit was vooral een gevolg van de daling van de melkprijzen. In het begin van 1991 heeft de daling van de
quotumprijzen zich versterkt voortgezet. Er lijkt daarmee een (voorlopig)
einde gekomen te zijn aan de stijging van de gemiddelde quotumprijzen
van de afgelopen jaren. Zo werd er in 1986gemiddeld ƒ1,24 per kiloquotum betaald. In1987was dit ƒ2,06,in 1988ƒ3,02en in 1989ƒ3,71.
Grondprijzen blijven ookindetoekomsthoog
Internationaal gezien zijn de grondprijzen in Nederland hoog. Uit een
recent onderzoek blijkt dat de reële grondprijzen ook in dejaren negentig
waarschijnlijk hoogzullen blijven en opbasisvan de aangehouden veronderstellingen zelfs nog zouden kunnen stijgen ten opzichte van 1989
(Bethe,1991).Duidelijk komthieruit naar voren dateropmicroniveau een
grotebehoefte blijft bestaan aan grond voor bedrijfsvergroting.
De grondprijs is de resultante van de vraag naar en het aanbod van
landbouwgrond. Het aanbod wordt in het genoemde onderzoek voor de
jaren negentig geschat op ongeveer 300.000 hectare, dat is circa 15% van
het totale areaal cultuurgrond. Dit aanbod is afkomstig van bedrijven die
worden opgeheven (zie ook paragraaf 2.1.1).Aangenomen is dat honoreringvan de niet-agrarische claimsnietleidttoteen extra opheffing vanbedrijven. Geraamd is verder dat voor de tuinbouw en de intensieve
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veehouderij tussen 1990en 2000ongeveer 8.000hectare nodig zal zijn. Dit
betreft dan vooral deglastuinbouw en devollegrondstuinbouw. Na aftrek
van deze oppervlakte en van de benodigde grond voor niet-agrarische
claims met uitzondering van die voor het Natuurbeleidsplan, resteert
voor vergroting van debedrijven in de rundveehouderij en de akkerbouw
ongeveer 255.000hectare (zieook paragraaf 2.2.1).De vraag van deze bedrijven naar grond is geschat met behulp van lineaire programmeringen.
Bijdeprijsverhoudingen van 1989enbijdetoengeldende produktiequota
zou het grondaanbod in de meeste landbouwgebieden "geruimd" worden
tegen hogere grondprijzen dan die van 1989. Dit geldt met name voor
grasland met quotum. Wanneer ook rekening moet worden gehouden
met de grond die nodig is voor de realisering van het Natuurbeleidsplan
resteert slechts ruim 220.000hectare voor bedrijfsvergroting en zal in veel
gebieden sprakezijn vaneensterkere grondprijsstijging.
Gezien de ontwikkelingen in het markt- en prijsbeleid isook nagegaan
wat het effect van lagere opbrengstprijzen zou zijn. De vraag naar grond
neemt dan af, waardoor de grondprijzen lager komen te liggen. Lagere
opbrengstprijzen kunnen ook leiden tot meer opheffingen en daarmee tot
een groter grondaanbod. Een groter aanbod van grond van bijvoorbeeld
50%, overeenkomend met 150.000 hectare, blijkt volgens de studie in de
meestegebieden teleiden totgrondprijzen beneden dievan 1989.
In debovengenoemde studie isookeenbeeld geschetst van de mogelijkegevolgen van hetmilieubeleid op degrondprijs. In de melkveehouderij
zou een halvering van de N-gift en tegelijkertijd een verhoging van de
maximale opname van ruwvoer per dier per dag van 9 naar 12 kilogram
droge stof, leiden tot hogere grondprijzen (zie paragraaf 2.2.1). Voor de
akkerbouw is verondersteld dat het milieubeleid lagere fysieke opbrengsten per hectare totgevolg heeft watertoeleidt dat de akkerbouwers lagereprijzen voorbouwland kunnen betalen.
2.2.3 Pacht
In de jaren 1987-1990 gaf de oppervlakte verpachte grond een verdere
teruggang te zien. Daarmee werd de trendmatige ontwikkeling van de
laatste decennia voortgezet. Terwijl in 1970 nog bijna de helft van de oppervlakte cultuurgrond werd gepacht, was dit in 1990 teruggelopen tot
minder dan een derde. In de laatste driejaar verminderde de oppervlakte
gepachte grond met circa 10%.Vooral voor particuliere verpachters is het
vaak financieel aantrekkelijk om grond te verkopen op het moment dat
deze vrij van pacht komt. Over de oorzaken van deze ontwikkeling is al
veel geschreven (zie onder meer Landbouw-Economisch Bericht, 1989,
blz.58e.V.).Tegenover deafneming van depachtstaat eentoeneming van
de andereexploitatievormen zoalshethuren vangrond (tabel2.6).
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Tabel2.6 Oppervlaktecultuurgrondnaar
i
eigendomenpacht
Percentage' vanalle :cultuurgrond
eigendom
1970
1983
1987
1990

51,9 a)
59,3
61,1
63,6

erfpacht
2,6
3,2
3,4

pacht
48,1 b)
37,6
34,7
31,4

overigevormen
0,5
1,0
1,7

a)Inclusieferfpacht;b)Inclusiefoverigeexploitatievormen.
BronAls tabel2.1.

De pacht wordt algemeen gezien als een belangrijk financieringsinstituut.Daarnaast kan pacht eenrolvervullenbijdevruchtwisseling. Alsgevolg van de specialisatie van bedrijven op teelten die een ruime
vruchtwisseling vereisen, is er namelijk een groeiende behoefte aan zogenaamde verse gronden. Deze behoefte neemt nog toe door de geleidelijke
aanscherping van het milieubeleid. Daardoor worden de mogelijkheden
tot grondontsmetting verminderd en kan minder gebruik worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Voor gespecialiseerde bedrijven
ishet daardoor intoenemende matevanbelangdatzetijdelijk kunnen beschikken over gronden voor dergelijke teelten. Alleen al om de huidige
arealen fabrieksaardappelen, bloembollen etc.tekunnen blijven telen, zou
erover vier àvijf jaar eenjaarlijksebehoefte zijn aan circa 190.000ha verse
grond (NRLO,1990).
Om de teruggang van de pacht te stuiten en de mogelijkheden voor
flexibel grondgebruik te vergroten heeft de overheid de volgende voorstellentotwijziging vandePachtwet gedaan:
1. het introduceren vaneenbijzonder stelsel van verpachting van los land
tot ten hoogste 12jaar waarbij, anders dan bij de gewone pacht, geen
sprake is van pachtprijsbeheersing, continuatierecht, recht van in de
plaatsstelling (recht van opvolging) en voorkeursrecht bij verkoop van
de grond;
2. het laten vervallen van pachtprijsbeheersing en continuatierecht bij
pachtovereenkomsten voorlosland toteenoppervlakte van3hectare;
3. het gefaseerd verhogen van het netto-rendement op verpachte grond
tot2%van devrijeverkeerswaarde vanonverpachte landbouwgrond.
Debeideeerstgenoemde voorstellen komen neer op een vergroting van
de beschikkingsmacht van de verpachter en op een vrijere prijsvorming.
Het laatste voorstel beoogt alleen het rendement te verbeteren. Vooral
over devoorstellen tot vrijere prijsvorming en verbetering van het rende74

ment lopen de meningen van de betrokken partijen uiteen. Bij realisatie
van dezevoorstellen verliest depacht veel van zijn aantrekkelijkheid voor
de pachter.
2.2.4 Landinrichtingen beheersbeleid
Grote delen van Nederland hebben te maken (gehad) met landinrichting.In de afgelopen tweejaar werd voor ruim 100.000hectare aan projecten afgesloten, waarmee de totale oppervlakte afgesloten
landinrichtingsprojecten de miljoen hectare passeerde (Centrale Landinrichtingscommissie, div. jaren). Ter globale vergelijking kan dienen dat
de totale oppervlakte cultuurgrond ongeveer twee miljoen hectare bedraagt (tabel 2.3).Eind 1990waren er 121projecten in uitvoering met een
totale oppervlakte van circa 640.000 hectare. In voorbereiding waren
92projecten met eengezamenlijke oppervlakte van ruim 370.000hectare.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden kocht in 1990 voor ruim
130miljoen gulden 3.600 hectare grond. Deze grond werd voor twee derdegekochtin hetkader van deuitvoering van landinrichtingsprojecten en
voor een derde ten behoeve van natuur-, bos-en landschapsontwikkeling
buiten landinrichtingsgebieden.
Met de invoering van de Landinrichtingswet van 1985is het agrarisch
karakter van de landinrichting afgenomen, maar mede door de lange
voorbereidingstijd van de projecten dragen de huidige plannen toch nog
eensterk agrarisch accent (Driessen, 1990). Voor detoekomst mag worden
verwacht dat de nadruk nog meer komt te liggen op de niet-agrarische
functies van het landelijke gebied. De beleidslijnen hiervoor zijn op nationaal niveau uitgezet in enige recent verschenen nota's. Verdere uitwerking heeft plaats binnen het Structuurschema Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie en de Beleidsnota Landinrichting, die in voorbereiding zijn. Daarbij is ook het eindrapport van de Commissie Multifunctionaliteit Landinrichting van betekenis (1990). Hierin worden
aanbevelingen gedaan om het multifunctionele karakter van landinrichting in de naaste toekomst meer vorm te geven. Een van de voorbeelden
van veranderingen in het landinrichtingsbeleid betreft de subsidiëring
van peilverlaging in veenweidegebieden. In dat kader is in de afgelopen
jaren een aantal onderzoekingen uitgevoerd met als doel na te gaan of
peilverlaging noodzakelijk isvooreeneconomisch gezien duurzame landbouw in deze gebieden. Een van de belangrijkste conclusies is dat onder
bepaalde voorwaarden perspectiefvolle bedrijfsvormen mogelijk zijn zonder diepeontwatering (Van EekenPrins,1990).Voor deze bedrijfsvormen
is dan echter wel een beduidend groterebedrijfsoppervlakte nodig. In het
nieuwe beleid zal subsidiëring van peilverlaging in dezegebieden nog alleen inbijzondere situaties plaatshebben.
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Sterketoenameaantalbeheersovereenkomsten
De ontwikkeling naar een meer natuurgericht beleid voor het landelijk
gebied komt ook naar voren in het relatienotabeleid. Zowel bij de planvorming als de uitvoering daarvan is in de twee afgelopen jaren een sterke vooruitgang geboekt ten opzichte van voorgaande jaren (Directie
Beheer Landbouwgronden, 1991).In totaal zijn nu voor circa59.000 hectare, dat wil zeggen bijna 60%van de daarvoor aangewezen gebieden, beheersplannen gereed gekomen. De totale oppervlakte waarvoor ook
daadwerkelijk beheersovereenkomsten zijn afgesloten bedroeg eind 1990
ongeveer 16.400hectare. Het aantal boeren met een beheersovereenkomst
was toen 2.650 en de gemiddelde oppervlakte per overeenkomst beliep
ruim zeshectare.Vooralin 1990nam hetaantal deelnemersmeteen overeenkomst en de daarbij betrokken oppervlakte sterk toe,namelijk met bijna een kwart.
De oppervlakte reservaatsgebied bedroeg eind 1990 10.000hectare. Op
ruim dehelft van deinmiddels aangewezen reservaatsgronden wordt een
op natuurbehoud gericht beheer gevoerd, ofwel door beheersinstanties,
zoals deVereniging totbehoud van Natuurmonumenten, ofwel door boeren op basis van beheersovereenkomsten. Uit onderzoek blijkt dat in het
algemeen kan worden gesproken van adequate beheersvergoedingen
(Van Eek,1990/De Boer,1990).Uit derelatief geringebelangstelling in de
beginperiode van het relatienotabeleid kan worden afgeleid dat beheerslandbouw door veel boeren aanvankelijk niet als een volwaardig alternatief voor de normale agrarische activiteiten werd beschouwd. Uit
onderzoek van het LEI(Kuypers, 1991)blijkt evenwel dat degenen die tegenwoordig overeenkomsten sluiten geen "bijzondere" boeren zijn, zodat
wellicht in de toekomst het relatienotabeleid sneller gestalte kan krijgen
dan hetzichtotnu toeliet aanzien.Kennelijk issprake van een grotereacceptatie van deze vorm van landbouw. De invoering van de melkquotering en de daaruit voortvloeiende extensivering alsmede een groeiend
milieubewustzijn kunnen hierop van invloed zijn geweest. Waarschijnlijk
ismede daardoor het aantal afgesloten beheersovereenkomsten de laatste
jarensterk toegenomen.

2.3 Veranderingeninproduktiecapaciteit en produktiestructuur
2.3.1 Deomvang van de produktiecapaciteit
Na de teruggang van de produktiecapaciteit in de periode 1984-1988
was erzowel in 1989als in 1990weer sprake van een stijging. In mei 1990
was de produktiecapaciteit - gemeten in sbe - circa 1,7% groter dan in
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mei 1989.Daarmee werd weer ongeveer het niveau van 1984bereikt. Alle
sectoren, uitgezonderd de melkveehouderij, droegen bijaan de groei. Het
sterkst was de uitbreiding in de glastuinbouw (+4,0%), waarbinnen de
snijbloemensector en depotplantensector zich alsduidelijke groeisectoren
blijven manifesteren. Ook de teeltvan groenten onder glasnam belangrijk
inomvang toe,evenals deboomkwekerij.
In de rundveehouderij leidde de inkrimping van de melkveestapel tot
een kleinere produktieomvang in sbe, evenwel zonder dat dit gepaard
ging met een teruggang van demestkalverenhouderij of van de rundvleesproduktie. De totale rundveestapel nam in het afgelopen jaar zelfs met
ruim 2% toe. Vooral dankzij de invoer van kalveren bleef ook de kalvermesterij op peil. Van het totale aantal voor de mesters bestemde kalveren
wordt inmiddelsbijna eenkwartuithetbuitenland ingevoerd.
De omvang van de intensieve veehouderij nam, na een teruggang tussen mei 1987en mei 1989,weer iets toe. De fokvarkensstapel is weer op
het niveau van 1988gekomen, terwijl in de mesterij het aantal dieren vrijwel is gestabiliseerd. Waarschijnlijk vormen de milieumaatregelen een
rem op deuitbreiding vanhetaantal mestvarkens.
2.3.2 De melkveehouderij
In de nationale discussies over het zuivelbeleid speelt de internationale
concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij een belangrijke
rol. Eén van de bepalende factoren daarvoor is de structuur van de melkveehouderij. Als een van de kengetallen in dat verband wordt vaak het
aantal melkkoeien per bedrijf gehanteerd.Uiteen onderzoek van Eurostat
blijkt dat in de EG-10in deperiode 1983-1987hetgemiddeld aantal melkkoeien op de gespecialiseerde melkveebedrijven in alle landen toenam,
met uitzondering van Nederland waar een teruggang optrad (Eurostat,
1990).Het sterkst was de groei in België en Frankrijk met gemiddeld ongeveer 4 melkkoeien per bedrijf. Hiertegenover stond een daling in Nederland met gemiddeld 2,5 melkkoe per bedrijf. Uitsluitend beoordeeld
opbasis van deze cijfers lijktzichduseen duidelijke verslechtering van de
Nederlandse positie binnen de EG af te tekenen. Verschillende factoren
zijn daarop van invloed geweest. Zo moest bij de invoering van de quotumregeling de tot dan sterk toenemende melkproduktie van Nederland
2,5% meer worden ingekrompen dan gemiddeld in de EG. Voorts waren
er in 1984 in de meeste andere lidstaten verhoudingsgewijs meer kleine
eenheden melkvee,zowelopgespecialiseerde melkveebedrijven alsopgemengde bedrijven. Juisthet aantal van dezebedrijven issterk afgenomen.
Vooreen deelisdeze afneming mede bewerkstelligd door opkoopregelingen. Zo hebben in Frankrijk veel oudere melkveehouders met kleinere
eenheden melkvee van die mogelijkheid gebruik gemaakt (PZ,1990).Der77

gelijke regelingen leiden na een aanvankelijke versnelling, later tot een
vertraging in de ontwikkeling, omdat toekomstige beëindigingen van de
melkveehouderijerdoorworden vervroegd.
Een achterliggende verklaring voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven met melkvee, is het inkomen dat in deze sector kon worden behaald en dat is tevens in hoge mate bepalend voor de concurrentiepositie
van de melkveehouderij. In geen van de EG-lidstaten wordt op de gespecialiseerde melkveebedrijven zo'n hoog inkomen behaald als in Nederland. Bovendien was nergens de reële inkomensgroei op deze bedrijven
tussen 1983/84 en 1987/88 zo sterk. De gegevens voor 1988/89 geven in
grote lijnen een vergelijkbaar beeld te zien. Daarbij kwam dat de inkomensgroei in deandere sectoren van delandbouw achterbleef bijdie in de
melkveehouderij. Dat in Nederland toch nog een vrij grote vermindering
optrad in het aantal bedrijven met melkvee, was waarschijnlijk mede het
gevolgvandehogequotumprijzen (zieparagraaf 2.2.2).
Grotemelkveebedrijvenhoudendynamiek
InNederland heeft dedalingvan hetaantalbedrijven metmelkvee zich
de laatste jaren voortgezet. Nadat aanvankelijk het aantal bedrijven met
meer dan 70melkkoeien sterk afnam, isersindsmei 1989weer sprake van
een stijging. De ontwikkeling van het nationale melkquotum, dat na een
verkleining in voorgaande jaren in 1989iets werd verruimd, speelt hierbij
uiteraard een rol. In mei 1990werd 28%van de melkkoeien gehouden in
eenheden van meer dan 70 dieren; de gemiddelde omvang van deze eenhedenbedroeg93melkkoeien.
Deze grote bedrijven geven zowel voor als na de invoering van de
melkcontingentering een vrij grote dynamiek te zien. Zo groeide ook na
1984 de produktieomvang gemeten in sbe verder en nam de bedrijfsoppervlakte sterker toe dan van de kleinere bedrijven. Weliswaar was het
melkquotum in 1990gemiddeld nog 5%kleiner dan de produktie in 1984,
maar een belangrijk deel van de quotumkortingen - ruim 17% - hebben
deze grote bedrijven weten te compenseren door de verwerving van
melkquota. In het algemeen isde huidige omvang van deze bedrijven zodanig dat door een verdere vergroting geen of nog slechts beperkte
schaalvoordelen zijn terealiseren.
Dit laatste ligt duidelijk anders voor de zogenaamde middenbedrijven.
Dit is globaal genomen de groep met 30tot 60 à 70melkkoeien. Het aandeel van deze bedrijven in de landelijke melkveestapel was in 199056%.
De'bedrijven die in 1990 tot deze groep behoorden, hebben in mindere
mate dan de bedrijven met een grotere melkveestapel kans gezien hun
quotumkortingen tecompenseren door verwerving van quota.
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Waarschijnlijk zal in de komende jaren een aantal ondernemers uit
deze groep bedrijven erin slagen om, ondanks de nieuwe quotumkorting
(zie paragraaf 1.3.7), hun melkveestapel te vergroten. Dit betekent dan
echter wel dat tegenhogeprijzen quota moeten worden verkregen.Een en
ander werkt kostenverhogend. Dit laatste geldt uiteraard ook voor bijvoorbeeld de grotere bedrijven. Bij een gedifferentieerde quotumkorting
waarbij demiddenbedrijven worden ontzien gaan de kosten per kilogram
melk van de grotere bedrijven meer omhoog, zulks ten voordele van de
eerstgenoemde groep bedrijven. Het eventuele afromen van de handel in
melkquota ten gunste van de middenbedrijven heeft vermoedelijk eenzelfde effect. Dequotumprijs per verkochte liter zal daardoor waarschijnlijk dalen en dieper aangekochtelitervermoedelijk stijgen.
2.3.3 Deintensieve veehouderij
De intensieve veehouderij vormt met 13%van het aantal sbe's een belangrijk onderdeel van de Nederlandse landbouw. Binnen de intensieve
veehouderij isde varkenshouderij met 78%van desbe's veruit de grootste
sector. In EG-verband spreekt de Nederlandse varkenshouderij een geducht woordje mee:zo'n 15%van de varkensvleesproduktie in de EG-12
vindt plaatsin Nederland.
Een groot deel daarvan wordt geëxporteerd. Daarvoor is onder meer
een lagekostprijs noodzakelijk. Eenbelangrijke factor in dat verband is de
schaal van deproduktie.Zowerd in 1987zo'n 44%van dezeugen 1)in de
EG-10gehouden in eenheden van meer dan 100 dieren. Voor Nederland
was dit percentage 75 (Wisman, 1990).De schaal van de produktie in de
fokkerij is in Nederland dus beduidend gunstiger dan gemiddeld in de
EG. Landen die in dit opzicht weinig van Nederland afwijken zijn het
Verenigd Koninkrijk en Ierland. In West-Duitsland werd daarentegen
slechts 14%van dezeugen gehouden ineenheden groter dan 100dieren.
In demestvarkenshouderij isdepositie vanNederland minder gunstig.
Zo werd in Nederland in 1987slechts 14%van de mestvarkens 1) gehouden in eenheden met meer dan 1.000 dieren, terwijl dat percentage voor
deEG-1018bedroeg.Alleen inWest-Duitsland, Frankrijk en Denemarken
kwamen nog minder dieren voor in dergelijke grote eenheden. Hier staat
evenwel tegenover dat in Nederland veel mestvarkens worden gehouden
in eenheden van 400 tot 1.000 dieren,namelijk 34%tegenover 24%voor
deEG-10.

1) Doorverschillen indefinitie wijken dedoorde EGgepubliceerdecijfers af vandie
inNederlandsestatistieken.
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Uit gegevens van het EG-boekhoudnet blijkt dat vooral in Nederland
de varkenshouderij geconcentreerd is op gespecialiseerde bedrijven. Op
deze bedrijven was in 1987/88 ruim de helft van het aantal varkens gehuisvest tegen nog niet een derde voor de EG-12.Gebieden waar de varkens ook in overwegende mate voorkomen op gespecialiseerde bedrijven
zijn Lombardije en Bretagne. Mede afhankelijk van de geografische concentratie zullen vooral deze bedrijven kampen met mestoverschotten. In
de Duitse gebieden met veel varkens worden deze daarentegen merendeels gehouden op gecombineerde bedrijven. Niet alleen de milieuwetgeving, maar dus ook de organisatie en concentratie van de produktie in
andere delen van de EG is bepalend voor de concurrentiepositie van de
Nederlandse varkenshouderij.
Groteremestoverschotten inconcentratiegebieden
In Nederland zijn de mestoverschotten - gemeten op bedrijfsniveau sterk geconcentreerd in de zandgebieden en vooral in het zuidelijk zandgebied (zieook paragraaf 2.4).Dit laatste gebied isverantwoordelijk voor
ruim twee derde van het landelijke mestoverschot -gemeten in kilogrammen fosfaat - van de bedrijven met intensieve veehouderij (tabel 2.7). In
dit gebied komen meer grotere eenheden intensieve veehouderij voor en
is de groei van de produktie sterker geweest dan in het Oostelijk en Centraal Zandgebied, terwijl debedrijfshoofden erjonger zijn. Het Noordelijk
Zandgebied neemtop dezepunteneen tussenpositie in.
In het jaar 1989/90 is het mestoverschot van bedrijven met intensieve
veehouderij, na een daling in de twee voorafgaande jaren, in administratieve zin weer toegenomen. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend fosfaatgehalte van het veevoer. Inwerkelijkheid ishet fosfaatgehalte
iets afgenomen. Waarschijnlijk zal dan ook vooral het stikstofoverschot
zijn gestegen. In alle concentratiegebieden was voor de bedrijven met intensieve veehouderijsprakevan toegenomen mestoverschotten.
Voor een deel hangt de landelijke groei van het mestoverschot samen
met het beëindigen en stichten van bedrijven. Zo hadden de in 1989-1990
opgeheven bedrijven gemiddeld een klein mestoverschot per hectare, terwijl het bij de gestichte bedrijven ging om veel grotere mestoverschotten.
Bij de gecontinueerde bedrijven nam het mestoverschot vooral toe bij de
bedrijven meteenfosfaatoverschot kleiner dan 25kilogram per hectare.
Spreiding van de intensieve veehouderij zou kunnen bijdragen aan de
oplossing van het mestprobleem. Hierbij valt met name te denken aan de
akkerbouwgebieden omdat daar nog dierlijke mest kan worden afgezet.
Demogelijkheid om mestrechten teverplaatsen kan ook in ditopzicht gewenst zijn (zieparagraaf 2.4).Indit verband ishetinteressant dat in19891990 in alle gebieden het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is
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Tabel2.7 Enkelekenmerkenvanbedrijvenmetintensieveveehouderijin1990
Aantal
Aandeel
bedrijven %intens,
veeh.in
bedrijf(%)
Akkerbouwgebieden
NoordelijkZeekleigebied
ZuidwestelijkZeekleigebied
Veenkoloniën
Overigeakkerbouwgebieden i
Zandgebieden
NoordelijkZandgebied
OostelijkZandgebied
CentraalZandgebied
Zuidelijk Zandgebied
Overigegebieden
Nederland

Aandeel
%kippemestin
mest(%)

Fosfaatoverschot
perbedrijf (kg)

Aandeel in
landelijk
fosfaatoverschot*)

163
461
199
175

55
46
50
31

53
37
52
43

2845
1692
2311
749

0,8
1,3
0,7
03

1522
7156
4324
11117

56
43
59
62

37
13
27
23

1840
710
1661
3788

4,5
8,2
11,6
68,2

5118

42

18

530

4,4

30235

53

22

2042

100,0

*) Vanallebedrijvenmetintensieveveehouderij.
BromAls tabel2.1.

afgenomen, met uitzondering van drie akkerbouwgebieden: de Veenkoloniën,hetNoordelijk en hetZuidwestelijk Zeekleigebied. Hetaantal bedrijven met intensieve veehouderij in deze gebieden is overigens beperkt
(tabel 2.7).Hetbetreft meestal bedrijven meteen relatief grote oppervlakte
en een jong bedrijfshoofd. Vooral in de beide eerstgenoemde gebieden
komt de intensieve veehouderij steeds meer ingrote eenheden voor. Voor
kleinere eenheden zijn er waarschijnlijk minder bestaansmogelijkheden,
gelet op de grotere afstand ten opzichte van leveranciers en afnemers. Zowel in het Noordelijk Zeekleigebied alsin de Veenkoloniën wordt vooral
pluimvee gehouden. In het algemeen zijn slachtkuikens en kippen, vaak
op basis van een contract, wat eenvoudiger in grote eenheden te houden
dan varkens.Mede door de oriëntatie op pluimvee enondanks de grotere
bedrijfsoppervlakte, zijn de mestoverschotten per bedrijf gemeten in kilogrammen fosfaat in deze beide gebieden groot, groter zelfs dan in de
meeste zandgebieden. De mest kan hier evenwel gemakkelijk worden afgezet naar akkerbouwbedrijven in de directe omgeving. Dat geldt in het
bijzonder voor droge kippemest diebijakkerbouwers meer gewild is dan
varkensmest.
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2.3.4 De akkerbouw
Binnen deNederlandse land-entuinbouw isde akkerbouw een betrekkelijk kleinesector dieniettemin circa dertig procent van de cultuurgrond
(exclusief snijmais) ingebruik heeft. Eénvan de problemen waarmee deze
sector kampt isde kleine schaal van de produktie. Zo kunnen tot een bedrijfsomvang van circa 350 sbe schaalvoordelen worden behaald, terwijl
slechts 10%van de akkerbouwers een bedrijf van tenminste deze omvang
heeft. Het milieubeleid, voor zover het noodzaakt tot een ruimere vruchtwisseling, versterkt de schaalproblemen. In feite is dit ook het geval met
deontwikkeling vanhetmarkt-enprijsbeleid. Onder meer door de braakregeling kan binnen de landbouw een geringer gebruik worden gemaakt
vanbeschikbare produktiefactoren.
De in augustus 1988 ingevoerde braakregeling bleek, zoals ook werd
verwacht, voor veel akkerbouwers een aantrekkelijk alternatief te zijn
voor de teelt van vooral graan (Rijk, 1989).Deze regeling stelt akkerbouwers indegelegenheid om tegen vergoeding grond gedurende vijf jaar uit
produktie te nemen. De vergoeding bedroeg tot 1februari 19911.853gulden per hectare per jaar. Per 31 december 1990waren er 892 goedgekeurde aanvragen met een totale oppervlakte van ruim 14.000 hectare. Per
bedrijf wordt erdusgemiddeld 16hectarebraak gelegd.
Bijna alleaanvragen (90%)voor debraaklegregeling komen uit Groningen en Drenthe. Van alle akkerbouwers in deze provincies diende een
kwart een aanvraag in.Het aandeel van het braakland in de totale oppervlakte bouwland in deze beide provincies bedroeg 7%. Voor de andere
provincies met akkerbouw liggen de saldi per hectare voor granen en anderegewassen inhet algemeen zoveelhoger datbraaklegging economisch
niet aantrekkelijk is. Een en ander illustreert de moeilijke positie van de
akkerbouwers inhet Noorden.
Per 31januari 1991is de braaklegregeling op een aantal punten gewijzigd.Zoisdepremie verlaagd tot 1.500 gulden per hectare.Voor zover de
braakgelegde of beboste oppervlakte bouwland meer is dan 50% van de
totale oppervlakte bouwland van het bedrijf, bedraagt de vergoeding
1.300 gulden per hectare.
Nietalleenmindergraanteeltdoorbraaklegging
Debedrijven die deelnemen aan debraaklegregeling blijken niet alleen
de teelt van graan teverminderen maar ook die van andere gewassen. Zo
verminderde op dezebedrijven het areaal peulvruchten sterk, evenals dat
van landbouwzaden enhandelsgewassen (kool-,karwij-, blauwmaanzaad
en dergelijke). Het aandeel van het graan in de totale bedrijfsoppervlakte
daalde van 27% in 1988 tot 12%in 1990en van de andere genoemde ge82

wassen van 15%naar 4%.Het areaal suikerbieten en aardappelen bleef
nagenoeg gelijk. Op deze bedrijven maakt het areaal braakland gemiddeld28%uitvandetotaleoppervlakte cultuurgrond.
Zoweljongerealsouderebedrijfshoofden makenvandebraaklegregelinggebruik.Zowasinjuni 1990bijna dehelft van de aanvragersjonger
dan 50jaar,ruim een kwart was tussen de50en60jaar en eveneenseen
kwart wasouder dan 60jaar.Deleeftijdsopbouw van de deelnemers aan
debraaklegregeling komtnagenoegovereen met deleeftijdsopbouw van
alle bedrijfshoofden in Groningen en Drenthe. Het zijn dus lang nietalleenouderen dievanderegelinggebruik maken.Bijdeouderen gaathet
bovendien ookvaakombedrijven meteenopvolger.Deopvolgingssituatieopdebedrijvenblijktdusevenminvaninvloedtezijn.
Bijhet merendeel van de bedrijven is het braakgelegde areaal kleiner
dan 10ha,bijbijnaeenderdeishet10-20haenbij15%vande aanvragers
gaathetommeerdan20ha.Vandebraakleggersheeft dehelft eenbedrijf
metmeer dan40hacultuurgrond. Meestal wordt slechtseen deelvan de
grond braak gelegd:voorbijna tweederde van debedrijven ginghetom
20-50%vandeoppervlaktebouwland.Op13%vandebedrijven werdalle
ofbijnaallebouwlandbraakgelegd.
Het merendeel van de aanvragers kiest voor groenbraak, oftewel inzaaienmeteengroenbemester:ruim 13.000ha.Tochwordterookwelgekozenvoorbraakleggingvandegrondincombinatiemetdeaanplantvan
snelgroeiend hout.Daarvoorwordtnaastdebraaklegpremieeeneenmalige subsidie van 3.000gulden per hectare gegeven alsmede een subsidie
voorplantmateriaal.Intotaalisertotultimo1990ruim 1.100 hectareaangemeldvoordezecombinatieregeling.
In juni 1990was er reeds 600hectare snelgroeiend bos aangelegd op
dezebedrijven.Ookhierbijiserweinigverschiltussenjongereenoudere
bedrijfshoofden. Van de aanvragers voor deze vorm van braaklegging
had injuni 1990een derde minder dan 10hectare aangeplant, een derde
tussen 10en 20hectare en een derde meer dan 20hectare bos. Bijdeze
aanplant gaat het dus vaker om grotere arealen dan bij het braakleggen
vangrondenmeteengroenbemester.
Herstructureringvandeakkerbouw
Vanwege de omstandigheden van veel akkerbouwers (zie paragraaf 5.2) en deeerder gesignaleerde noodzaak tot schaalvergroting isin
het kader van de herstructurering van de akkerbouw sinds september
1990eenbedrijfsbeëindigingsregeling vankracht.Dezeisspecifiek gericht
op akkerbouwers van middelbare leeftijd met een bedrijf van maximaal
170sbe.Tot 1 januari 1991waren voor deze regeling 37aanvragen ingediend.Hiervan werden er 19goedgekeurd, waaronder zesuit Flevoland.
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Met de toewijzing was een bedrag gemoeid van gemiddeld ongeveer
115.000gulden perbedrijf. Het voor dit doel tot 1994beschikbaar gestelde
bedrag is in het afgelopen jaar verruimd met 14miljoen gulden, tot in totaal 50miljoen gulden. Gezien het beperkte aantal goedgekeurde aanvragen werd tot begin 1991 op deze middelen nog slechts een bescheiden
beroep gedaan.
Eenbijdrage aan de oplossing van de problemen in de akkerbouw zou
voorts kunnen worden geleverd door verbetering van de bedrijfsvoering
enbedrijfsuitrusting. Invervolgophet adviesvan de "Commissie van wijze mannen" en de besluitvorming daarover hebben negen regionale commissies, ieder voor hun regio, een pakket maatregelen voorgesteld. Voor
deze maatregelen zou in totaal 578 miljoen gulden nodig zijn (tabel 2.8).
Ruim de helft van dit bedrag, 322 miljoen gulden, wordt gevraagd als
overheidsbijdrage. Dat is omgerekend per bedrijf met akkerbouwgewassen ongeveer 16.000gulden of circa 1.000 gulden per hectare. Deze uitgaven voor de overheid moeten evenals die voor de braakregeling en de
beëindigingsregeling worden gefinancierd uit het bedrag van 450 miljoen
gulden dat het kabinet tot 1995 aan de akkerbouw ter beschikking heeft
gesteld. Van de ingediende projecten waren er in mei 199161ofwel bijna
40%goedgekeurd. Met deze merendeels kleinere projecten was een overheidsbijdrage gemoeid vanbijna 30miljoen gulden.
De voorgestelde maatregelen hebben voor 43% van het totale investeringsbedragbetrekkingop maatregelen ter verbetering van bedrijfsomTabel2.8 Deinvesteringsplannen voordeherstructureringvandeakkerbouw naaraard vande
projecten(%)
Aardvandeprojecten
bedrijfs- gebiedsaanpas- aanpassing
sing

Totaal

Vermark- bouwtung
planaanp.

overige

%

min.
gld.

Groningena)
Friesland
Veenkoloniën
Flevoland
Noord-Holland
Zuidwesten

15
4
64
72
35
22

43
11
12
58
58

13
20
4
7
15

29
57
16
4
5

28
8
-

100
100
100
100
100
100

52,6
27,7
60,1
173,7
118,7
134,5

Nederlandb)

43

34

9

10

4

100

577,9

a)ExclusiefdeVeenkoloniën;b)Inclusiefnietgenoemdegebieden.
Bron:RapportenvandeRegionaleHerstructureringscommissies,1990.
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standigheden envoor 34%opmaatregelen ter verbetering van de gebiedsinrichting (tabel 2.8).Regionaal zijn er in dit opzicht grote verschillen. Zo
gaat het in de provincie Flevoland, waar de voorgenomen investeringen
circa 40.000gulden per bedrijf bedragen,vooral om aanpassing en modernisering van de bedrijfsgebouwen maar ook wel om het doorlichten van
de bedrijfssituatie en het bepalen van debedrijfsoriëntatie. Voor de Veenkoloniën gaat het om een lager investeringsbedrag maar ligt het accent
eveneens op bedrijfsaanpassingen. In deNoordelijke akkerbouwgebieden
staan in de investeringsplannen aanpassingen in het bouwplan meer centraal,waarbij het onder meer gaat om deontwikkeling van ziekteresistentegewassen. InNoord-Holland en in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied
gaat het vooral om gebiedsaanpassingen, waarbij in het laatste gebied
forse investeringen voordezoetwatervoorziening worden voorgesteld.
2.3.5 De glastuinbouw
Ook in deperiode mei 1989tot mei 1990isdeglastuinbouw verder uitgebreid. Het glasareaal nam toe met 218hectare,hetgeen evenals in voorgaande jaren hoofdzakelijk te danken was aan de uitbreiding van de
sierteelt. Het aantal bedrijven met glas daalde licht, vooral door een vermindering van het aantal bedrijven met groenten onder glas. Schaalvergroting en specialisatie vormen in deze sector een continu-proces. Het
aantal bedrijven met een glasareaal kleiner dan één hectare nam met bijna
4%af, terwijl dat met 1 ha enmeer bijna 5%groter werd.
Degrote glastuinbouwcentra hebben een aanzienlijk aandeel inhet landelijke glasareaal, maar er is wel sprake van een lichte ruimtelijke deconcentratie.Zoishetaandeel van hetZuidhollands Glasdistrict (ZHG) in het
Nederlandse glasareaal teruggelopen van 54,3% in 1973tot 51,9%in1990.
Voor de komende 15jaar moet met een verdere -zijhetbeperkte-ruimtelijke deconcentratie rekening worden gehouden (De Groot et al., 1990).
Binnen de grote glastuinbouwcentra bestaat vaak ruimtegebrek voor modernisering van de bedrijven. De uitbreidingsmogelijkheden van de centra zelf worden vaak beperkt - of dreigen beperkt te worden - doordat
grond nodig is voor andere bestemmingen zoals stadsuitbreiding en dergelijke. Voor deze bestemmingen moeten ook tal van glastuinbouwbedrijven wijken. Hierbij doet de vraag zich voor of uitbreiding van
glastuinbouw en (her-)vestiging van glastuinbouwbedrijven buiten de
grote centra economisch gezien verantwoord is,geletop deveel bezongen
voordelen van degrote centra.Vanwege dezevoordelen gaan overheid en
bedrijfsleven uit van de noodzaak van een sterke ruimtelijke concentratie
van deglastuinbouw envan dedaaraan verwante bedrijvigheid.
Een onderzoek uit de jaren zeventig ondersteunde dit uitgangspunt.
Daarbij bleek dat vooral de opbrengsten van bedrijven buiten de centra
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achterbleven bij die van bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict
(Verhaegh,1979).Afhankelijk vanhetprodukt,hetgebied,deafstand tot
degrotecentraendebedrijfsomvang warendeopbrengsten inalleonderzochtejaren5%tot25%lager.Ditwashetgevolgvanlagereprijzen,lagereopbrengstenperm eneenminderhogekwaliteitvandeprodukten.
Vestiginginglascentraminderbelangrißvoorkennisoverdracht
Eenbelangrijke vraagisofdezeverschillenindeloopvandetijd gelijk
zijn gebleven ofinbetekeniszijn afgenomen. Indit verband iseenrecent
onderzoek naar de centrumfunctie van het Westland interessant
(VanGaasbeekenRodewijk, 1991). Uitdit,overigensbeperkte,onderzoek
kwam naar voren dat immateriële aspecten in de relaties tussen deactoren in de tuinbouw van meer betekenis zijn voor de centrumfunctie dan
demateriëleaspecten.Hierbijmoetmetnamewordengedachtaankennisaspectenenaansociaal-psychologischeaspecten.
In ditopzichtspeelt hetbeschikbaar hebben engebruiken vanessentiëlebedrijfsinformatie eenbelangrijkerol.Intoenemendemateverkrijgt de
glastuindergerichteinformatie viazijnstudieclub.Veruitdemeerderheid
van deondernemers isthans aangesloten bijéén van de studieclubs van
deverenigingvanNederlandseTuinbouwStudiegroepen (NTS). Deorganisatieensamenstellingvandezestudiegroepen vindtsteedsmeeroplandelijk niveau plaats.Deglastuinders zijn ookintoenemendematebereid
omvoorhetverkrijgen vangerichteinformatie grotereafstanden teoverbruggen. Alsgevolg daarvan vervagen de regionale grenzen ten aanzien
vandeuitwisseling vanteelttechnische kennissteedsmeer.Ook devoorlichtingendevakbladenspelenhierbijeenbelangrijkerol.
Voor wat de sociaal-psychologische aspecten betreft kwam uit dit onderzoek onder meer naar voren dat vooral de aanwezigheid van enkele
voortrekkersindedirecteomgevingvangrootbelangis.Indatverbandis
tevensinteressantdatdeverschilleningeldings-enprestatiedrang tussen
glastuindersbinnenenbuitendegroteglascentralijkenaftenemen.
Leveranciersglastuinbouwwerkenmeerboven-regionaal
Voorhetaldannietvestigenvanglastuinbouwbedrijven buitendegrotecentrazijntevensdeontwikkelingenbijleveranciersenafnemers c.q.de
veilingenvanbelang.Zovindt deopkweek vanuitgangsmateriaal steeds
meer plaats op gespecialiseerde bedrijven. In toenemende mate beschikken deze bedrijven over meer vestigingen: veelal een hoofdvestiging in
een van de grote glascentra en nevenvestigingen of een regionale vertegenwoordiger inandereglastuinbouwgebieden. Eensoortgelijke ontwikkeling kan worden waargenomen bij de toeleveranciers van tuinbouw86

benodigdheden en investeringsgoederen. Door een verdere concentratie
zal er naar verwachting in de nabije toekomst een beperkt aantal grote leveranciers overblijven, die vrijwel heel Nederland zullen bestrijken. Deze
berekenen vrijwel overal in Nederland dezelfde prijzen voor hun goederen en diensten, terwijl hun service regionaal nietof nauwelijks meer verschilt. De dienstverlenende bedrijven, zoals accountants, adviesbureaus,
softwarebedrijven, blijken eveneens meer en meer bovenregionaal te gaan
werken, waardoor hun dienstverlening landelijk steeds meer op één niveau komtteliggen.
De voortgaande concentratie van de veilingen heeft tot gevolg dat de
aanvoer over steedsgrotere afstanden moet plaatsvinden. Door de invoering van televeilen/beeldveilen kan in de nabije toekomst wellicht een
ontkoppeling plaatsvinden tussen delogistiekeen deprijsvormende functievan deveiling.Aanvoer van deprodukten op de veilingisdan voor de
prijsvorming niet meer noodzakelijk, waardoor mogelijkheden ontstaan
omtebesparen op transportkosten.
Voordelengroteglastuinbouwcentrakleiner
Hetgenoemdeonderzoek leidttotdeconclusiedat denadelenvan vestiging buiten een glastuinbouwcentrum geringer worden. Teelttechnisch
behoeft een glastuinder buiten een groot tuinbouwcentrum nietmeer achter te lopen bijvergelijkbare collega's uit de grote centra.Dat betekent tevens dat het geografisch schaalniveau van de glascentra in Nederland
hoger wordt. Dat wil zeggen dat het meer aannemelijk lijkt in de nabije
toekomst te spreken over de centrumfunctie van het Zuidhollands Glasdistrict inclusief de omringende gebieden of zelfs van de centrumfunctie
van West-Nederland, dan van de centrumfunctie van het Westland-secof
van deKring-sec.
Bij deze conclusies past een belangrijke kanttekening. Zo zal de meer
perifeer gevestigde glastuinder meer moeitemoeten doen om de benodigde kennis in huis te halen en dejuiste contacten in stand tehouden. Voor
ondernemers met een aanzienlijke bedrijfsomvang zullen die mogelijkheden groter zijn dan voor die met een kleiner bedrijf. Steun voor deze stelling kan worden ontleend aan een indicatief onderzoek dat betrekking
heeft op de periode 1984-1987(Meijaard, 1990).Daaruit blijkt dat naarmate de bedrijven groter zijn de regionale verschillen in bedrijfsresultaten
kleiner zijn. Zo konden voor zwaar verwarmde glasgroentebedrijven groter dan 1,25 hectare en voor glasbloemenbedrijven groter dan één hectare
geen significante verschillen in bedrijfsresultaten worden gesignaleerd.
Dit betekent dat voor bedrijven groter dan 500 sbe er nauwelijks nog regionale verschillenzijn. Tussenbedrijven van 300tot500sbewaser echter
nog wel sprake van regionale verschillen. De kleine bedrijven buiten het
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ZHG hadden duidelijk slechtere bedrijfsresultaten dan die van dezelfde
omvang binnen dit centrum. Vooral voor de kleinere bedrijven vervullen
decentra dusnogeenbelangrijke functie.
2.4 Landbouwen milieu
Begin 1991is de tweede fase van de Mestwetgeving ingegaan. De normen voor de aanwending van dierlijke mest op grasland en snijmais zijn
daarin aangescherpt van 250, respectievelijk 350 kg fosfaat per hectare,
naar 200respectievelijk 250kg fosfaat per hectare.Ook is de periode verlengd waarin het verboden is om mest uit te rijden. Dit uitrijverbod heeft
betrekking op ongeveer 1 miljoen hectare landbouwgrond. Door deze
aanscherpingen kan naar verwachting tenminste 55% van de varkensmest
en 85% van de pluimveemest niet op het eigen bedrijf worden afgezet.
Landelijk neemt het mestoverschot op bedrijfsniveau in 1991toemet circa
1,4 miljoen ton tot ruim 15miljoen ton met een inhoud van ruim 70miljoen kg fosfaat. De totale omvang van de afzet van dierlijke mest door
veehouders buiten het eigen bedrijf isin de afgelopen jaren al flink gestegen,enbedroeg volgens een registratie door deStichting Landelijke Mestbank in 1989 ongeveer 13,5miljoen ton. Het grootste deel van deze mest
wordt binnen de eigen regio afgezet. Naar verwachting zal in 1991ongeveer 3,5 miljoen ton mest van overschotgebieden naar tekortgebieden
worden vervoerd, wat in vergelijking met 1989 een stijging is van ruim
1miljoen ton.
Door de geleidelijke aanscherping van de bemestingsnormen neemt
enerzijds de omvang van het mestoverschot verder toe en nemen anderzijds de plaatsingsmogelijkheden op de tekortbedrijven in de overschotregio's af. Ten deze achtergrond lijkt het transport van overschot- naar
tekortgebieden vooralsnog beperkt. Voor een deel hangt dit samen met
het gebrek aan acceptatie van mest in de tekortgebieden. Kwaliteitsgaranties zullen de acceptatie van mest vergroten. Met het oog hierop is een
premieregeling ter verbetering van de mestkwaliteit van kracht geworden. In het kader van die regeling zal zo'n 2 miljoen ton mest vervoerd
worden.
Na het van kracht worden van de tweede fase van de mestwetgeving
zullen de mestafzetkosten voor het gemiddelde gespecialiseerde varkensbedrijf, met 420mestvarkens en 125fokzeugen, ongeveer 4700gulden bedragen. Dat iseen toeneming met ongeveer 2100gulden ten opzichte van
1988/89 (zie ook paragraaf 5.2.2)en komt overeen met circa 0,5%van de
bedrijfskosten (Wisman, 1991). Veel bedrijven proberen op dit moment
echter aldekosten voor de afzet van hun mestoverschot binnen de perken
tehouden. Meteenrationeel gebruik van water envoedermiddelen zijn in

velegevallen albesparingen terealiseren (Baltussen et al., 1989).Het d r o
ge-stofgehalte van de mest blijkt op relatief eenvoudige wijze te kunnen
stijgen door het vermijden van morsen van water bij het drinken door de
dieren en bij het schoonmaken van de stallen. Op die manier bespaart de
veehouder op de kosten voor water én op die voor de mestafzet. Bovendien krijgt hij van de Landelijke Mestbank een kwaliteitspremiedie hoger
is naarmate de te vervoeren drijfmest droger is.Zo bleek uit een enquête
die in 1989 onder varkensbedrijven gehouden is, dat de helft van de bedrijven het verbruik van drink- en spoelwater sterk probeerde te verminderen (IKC, 1991). Uit dezelfde enquête kwam naar voren dat ruim een
derde van de varkensbedrijven fosfor-arm voer verstrekte. Ditlijkt weinig
maar hierbij moet worden bedacht dat de individuele veehouder daardoor zijn mestafzetkosten niet kan beperken en zijn overschotheffing alleen - en dan nog slechts in beperkte mate - indien hij deelneemt aan het
"MARS"(zieverderop).
Stijgendekostenvoormestafzet
Voor de nabije toekomst wordt een verdere stijging van de kosten van
mestafzet voorzien. Zo heeft het Landbouwschap recentelijk de voorstellen van de Commissie De Bekker overgenomen. Deze beogen onder meer
de realisatie van grootschalige mestverwerking, maar ook de vergroting
van de afzet van mest in de tekortgebieden. De afzet van mestoverschottenzal geregeld worden door een regionale Mestbank die,afhankelijk van
de omstandigheden, de keuze maakt tussen mestafzet naar de verwerkingsfabrieken of naar de tekortgebieden. Uiterlijk in het jaar 2000zou er
een verwerkingscapaciteit voor 20 miljoen ton mest beschikbaar moeten
zijn en op korte termijn, begin 1995, één van 6miljoen ton mest. Mede om
de exploitatiekosten bij de mestverwerking te kunnen dekken wordt met
ingang van 1992 in de overschotgebieden een nieuwe heffing ingevoerd
op de daar op bedrijfsniveau geproduceerde mestoverschotten. Verwacht
wordt dat deEuropeseCommissie,geletopdeinstemming van deEG-ministers van milieuhygiëne en van de EG-Commissaris voor milieuzaken,
met deze heffing akkoord zal gaan.Degrondslag voor de heffing is,evenals bij de bestaande overschotheffing, het fosfaatoverschot uit dierlijke
mest. Door deze nieuwe heffing zullen de mestafzetkosten voor het gemiddelde gespecialiseerde varkensbedrijf met ruim vijfduizend gulden
stijgen tot circa 10.000 gulden. Het percentage bedrijven dat meer dan
20.000 gulden betaalt aan mestafzetkosten zal daarmee toenemen van 2%
in 1988/89 tot circa 15%na 1991(Wisman, 1991).Hierbij is dan nog geen
rekening gehouden met de reeds bestaande overschotheffing die voor
deze bedrijven gemiddeld ruim tweeduizend gulden bedraagt. Naast
deze kosten voor mestafzet zullen kosten gemaakt moeten worden voor
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stalaanpassingen om de ammoniakemissie tebeperkten. Deze kosten zullenaanzienlijk hogerefinanciële gevolgen hebben (Baltussen etal.,1990).
Vooralsnog kan slechts een paar procent van de in de rundveehouderij
geproduceerde mest niet op het eigen bedrijf afgezet worden. Bijeen verdergaande aanscherping van de mesrnormen, zoals voorgenomen per
1995,zalhet mestoverschot echter vooral toenemen op de rundveehouderij- en de gemengde rundvee-varkensbedrijven. Dit betekent dat meer
mest over grotere afstanden vervoerd zal moeten worden. Als gevolg
daarvan zullen ook deze bedrijven in de toekomst te maken krijgen met
(hogere)kosten voordeafzet van dedierlijke mest.
Stikstoßeleidvoorgesteld ...
Methetmestbeleid dat opditmoment van krachtis,zalde beleidsdoelstelling voor de vermindering van de stikstofbelasting van het grond- en
oppervlaktewater niet gerealiseerd kunnen worden. Deze doelstelling
houdt in dat in 1995 de stikstofbelasting van het grond- en oppervlaktewater ten opzichte van 1985al met 50% teruggebracht dient te zijn en in
2000 met 75%.Deze nationale doelstelling is mede gebaseerd op de EGrichtlijn voor nitraat. Daarin staat dat maximaal vijftig milligram nitraat
per literaanwezig magzijn op tweemeter beneden de grondwaterspiegel.
Daarnaast zijn ook de afspraken van belang die gemaakt zijn in het kader
van debijeenkomsten vande Noordzee-Conferentie.
Eind 1990 heeft de zogenaamde Commissie Stikstof een advies uitgebracht aan de Ministers van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat
(Goossensen en Meeuwissen, 1990), waarin voorstellen worden gedaan
om hetstikstofoverschot opbedrijfsniveau teverminderen. De Commissie
steltvoor omtot 1995noggeen verplichte maatregelen opteleggen. Vooralsnog wordt namelijk veel waarde gehecht aan maatregelen op vrijwillige basis, die ondersteund worden door een goede voorlichting. In een
reactie op het Advies van de Commissie stellen de Ministers van LNV,
VROM en V&W voor om het uitrijverbod voor dierlijke mest op grasland
verder uit te breiden, terwijl ook overwogen wordt om gedurende een
deel van het jaar een uitrijverbod in te voeren voor bouwland op klei en
veen.Vervolgens zal de doelmatigheid bijhet gebruik van kunstmest vergroot dienen te worden met name door debemestingsadviezen beter dan
totnu toeaf testemmen op specifieke bedrijfsomstandigheden. Ook overwegen de Ministers om de normen voor het gebruik van dierlijke mest
voor maisland versneld aan te scherpen. Dit laatste is gebaseerd op de
conclusie van de Commissie Stikstof dat een aanscherping van de fosfaatnormen voor maisland per 1995tothet niveau van de eindnormen eenbelangrijke bijdrage zal leveren aan een vermindering van de
stikstofbelasting.
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Sinds 1986vertoont de afzet van kunstmeststikstof aan de landbouw in
Nederland een dalende tendens. Deze afzet bedroeg in 1985/86 en
1986/87 achtereenvolgens 499,7 en 504,2 miljoen kg stikstof, en daalde
vervolgens tot 440 miljoen kg stikstof in 1988/89. De dalende tendens
heeft zich ook in het boekjaar 1989/90 voortgezet tot naar schatting
412 miljoen kg stikstof, dus 18%minder dan in 1985/86. Volgens het advies van de Commissie Stikstof zal de gift op grasland nog verder omlaag
moeten, namelijk van de huidige circa 400 kg N naar 300 kg in 1995 en
vervolgens naar ongeveer 200 kg in het jaar 2000. Zowel de ammoniakemissies als de overige stikstofverliezen naar het milieu kunnen daardoor
fors worden gereduceerd (Nijland et al., 1991).Een dergelijke vermindering van de stikstofgift zal overigens de vraag naar ruwvoer en naar
grond doen toenemen (zieparagraaf 2.2.1).
...metnegatieveinkomensgevolgen indeVeenkoloniën
De door de Commissie Stikstof geformuleerde doelstellingen zullen
problemen geven voor de teelt van aardappelen en van sommige opengrondsgroenten. Vooral voor de fabrieksaardappelteelt in de Veenkoloniën is de voorgenomen vermindering van de stikstofbelasting op
perceelsniveau moeilijk terealiseren doordat deze toteen zeer grote inkomensdaling zal leiden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn het grote
aandeel van de fabrieksaardappelen in hetbouwplan en een opbrengstreductie per hectare fabrieksaardappelen die op kan lopen tot 25%. Uitvoering van de voorstellen op bedrijfsniveau in plaats van op perceelsniveau
zou voor het jaar 2000 de opbrengstderving naar verwachting met ongeveer de helft kunnen beperken tot vijf ton aardappelen (Goossensen en
Meeuwissen, 1990).Ditlaatsteheeft tot gevolg dat het saldo van fabrieksaardappelen met bijna 600gulden per hectare daalt. Dit houdt ook dan
nog een forse daling in van de inkomens in dit gebied, die toch al niet
riant zijn (zie hoofdstuk 4). In dit verband is tevens van belang dat de
vruchtwisseling in de Veenkoloniën in de komende jaren verruimd zal
moeten worden als onderdeel van de beleidsdoelstellingen in het Meerjarenplan Gewasbescherming.
Convenantentijdelijkeoplossing
Inhet milieubeleid kunnen naast wettelijk vastgelegde regelgeving ook
convenanten en financiële prikkels belangrijke beleidsinstrumenten zijn.
In«en convenant kunnen afspraken worden gemaakt tussen overheid en
maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde landbouwbedrijfsleven, over de aard en omvang van te nemen maatregelen. Zo is er
recentelijk tussen het Hoogheemraadschap Delfland en het Landbouw91

schap een convenant afgesloten met afspraken over het verminderen van
de lozing van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater. Dit convenant, dat betrekking heeft op ongeveer 4200 glastuinders
in het Westland, is naar verwachting van de betrokkenen een zinvolle
overgangsmaatregel naar een systeem waarin de afzonderlijke bedrijven
aangeslagen worden op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Zo moeten deemissies van gewasbeschermingsmiddelen voor medio 1994met 80%en die van stikstof en fosfaat met 40%zijn verminderd
ten opzichte van het teeltseizoen 1990/91.Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om in overleg met het georganiseerde landbouwbedrijfsleven een convenant af te sluiten over het beperken van het
stikstofgebruik indehele landbouw.
Voordelen van een convenant vormen de snelle totstandkoming, de
flexibiliteit omintespelenop veranderende omstandigheden endemogelijkheden voor differentiatie per bedrijfstak. Een nadeel van een convenant is dat er nauwelijks mogelijkheden zijn voor sancties naar
niet-ondertekenende bedrijven. Almet alzullen convenanten slechts ingezetdienen teworden inafwachting van eenwettelijke regeling.
Financiëleprikkels alsaanvulling opbestaandbeleid

Een stelsel van regulerende heffingen en subsidies in het beleid ter beperking van het mineralengebruik heeft op korte termijn reeds als voordeel dat daarmee een efficiënter gebruik wordt gestimuleerd (Brouwer en
Slot, 1991).Gelijktijdig worden ook stimulansen gegeven aan de ontwikkeling en introductie van een milieu-vriendelijker technologie en aan
structurele aanpassingen. De resultaten daarvan zullen echter pas op langeretermijn zichtbaar worden.
Een stelsel van financiële prikkels zal niet los moeten worden gezien
van het bestaande instrumentarium van het landbouw-milieubeleid. Zo
zal het effect van een heffing in vele gevallen vergroot kunnen worden
door de inzet van andere beleidsinstrumenten, zoals voorlichting, onderwijs en onderzoek, maar ook structuurmaatregelen. Daarnaast zal ook bij
een stelsel van financiële prikkels invelegevallen wet- enregelgeving onmisbaar zijn.
Brouwer en Slot (1991) vergelijken een aantal mogelijkheden voor financiële prikkels diein de afgelopen jaren zijn voorgesteld dan wel elders
zijn toegepast. Zo kan vooral een heffing op het mineralenoverschot per
bedrijf een stimulans geven aan een reeks van bedrijfsbeslissingen dieleiden tot een vermindering van dat overschot. Hierbij kan worden gedacht
aan het stimuleren van het gebruik van mineralenarm krachtvoer, de vergroting van het aandeel eigen ruwvoer in het voedermiddelenpakket, de
vervanging van kunstmest door organische mest in combinatie met een
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reductie van het mestgebruik, het transporteren van mest naar tekortgebieden, dan wel het verwerken van mestoverschotten etc. Ook zal zo'n
heffing een stimulans geven aan een verplaatsing van de produktie naar
gebieden meteengeringeremilieudruk endeaankoop van grond stimuleren waardoor meer dierlijke mest op het eigen bedrijf aangewend kan
worden. Indeloop van de tijd kan deregulerende werking van de heffing
toenemen doordezegeleidelijk tedoen stijgen.
Het huidige Mineralen Aanvoer Registratie Systeem (MARS), waaraan
in 1990circa 9.000 veehouders met varkens of kippen deelnamen, is vooralsnog beperkt tot een registratie van de aanvoer van mineralen met het
krachtvoer. Metname door eenverdereuitbreiding van de mogelijkheden
voor de registratie van mineralenarm voer zou hierin overigens nog verbetering kunnen worden aangebracht. In beginsel is dit systeem evenwel
voor de meeste varkens- en pluimveebedrijven een bruikbaar instrument
om deaanvoer van mineralen teregistreren.Hetisechterminder geschikt
voor gebruik in de grondgebonden veehouderij,omdat de mineralenstromen daar gecompliceerder zijn, terwijl ook geen inzicht verkregen wordt
in demanier waarop demineralen worden benut. Voor deintroductie van
de eerdergenoemde heffing zal het MARS-systeem moeten worden uitgebouwd tot een volledige en controleerbare mineralenboekhouding waarin
zowel de aan-alsafvoer aangegeven worden (zieookCLM,1990).Viaeen
mineralenboekhouding zal tevenshetinzicht in demineralenstromen verbeterd kunnen worden, zodat daarmee ook op bedrijfsniveau aanpassingen in het mineralengebruik en/of mineraïenaanwending uitgevoerd
kunnen worden.
Doelstellingenvoorverbeteringenergie-efficienq/haalbaar
Eenanderedoelstelling inhetkader van hetmilieubeleid iseen zodanige verbetering van de energie-efficiency in deglastuinbouw, dat het energieverbruik per eenheid produkt in de periode 1980-2000met 50% wordt
teruggebracht. Het gemiddeld jaarlijks verbruik van aardgas in deze sector bedroeg in de jaren tachtig ruim drie miljard m . Dit komt overeen
met ongeveer een kwart van het huishoudelijk verbruik in Nederland. In
de periode 1980-1989 is de energie-efficiency in de glastuinbouw reeds
met 42%verbeterd, wat het gevolg was van een lager energieverbruik en
hogere fysieke opbrengsten per vierkante meter, respectievelijk -8% en
+59% (Van der Velden et al, 1990).Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten zodat deze doelstelling wel zal kunnen
worden gerealiseerd.
Met het energieverbruik hangt samen de omvang van de C02-emissie.
Doelstelling van de overheid is een stabilisering van de totale landelijke
emissie in 1994en daarna een geleidelijke vermindering oplopend tot4%
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inhetjaar2000.Indeglastuinbouw bedraagt deC02-emissiejaarlijksongeveer 6 miljoen ton. De totale omvang van deze emissie zal naar verwachting met 0,2 tot 1,3 miljoen ton dalen. Hierbij speelt een rol dat
weliswaarhetenergieverbruik perm2zalverminderen,maardatookeen
uitbreidingvanhetglasareaalwordtvoorzien.
Bestrijdingsmiddelengebruikmoetookomlaag
Volgenshetinjuni1991 doorderegeringaandeTweedeKameraangeboden "Meerjarenplan Gewasbescherming"moetomdekwaliteit vannatuurenmilieuteverbeteren,hetverbruikvanbestrijdingsmiddelen inhet
jaar2000metmeerdandehelft zijn teruggebracht tenopzichtevan19841988.Indieperiodebedroeghetverbruikgemiddeld perjaar21,3miljoen
kg werkzame stof. Deze afzet laat van jaar op jaar, afhankelijk van de
weersomstandigheden, fluctuaties zien die evenwel van bescheiden omvang zijn.Welishet verbruik van grondontsmettingsmiddelen, die bijna
de helft van het totaal vormen, de laatstejaren lager dan in het midden
vandejarentachtig.
In 1995moethetverbruik reeds met ruim een derde zijn verminderd.
Deze taakstelling is overigens niet voor elke sector binnen de land- en
tuinbouw dezelfde (tabel 2.9).In aansluiting hierop moet de uitstoot van
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu in het jaar 2000met meer
dandehelft zijnverminderd.Zomoetdeemissienaardelucht,dieveruit
hetgrootstis, wordenteruggebracht mettenminste56%.Voordeemissie
Tabel2.9 Geschatjaarlijksverbruikenvoorgenomenreductiepercentagesbestrijdingsmiddelen
Sector

Huidigverbruik
(inkgwerkzame
stof perha)

Akkerbouw
Vollegrondsgroenteteelt
Bloembollenteelt
Boomteelt
Fruitteelt
Bloemisterij
Groenteteeltonderglas
Veehouderij
Allesectoren
*)Exclusiefreinigings-enontsmettingsmiddelen.
Bron: LNV,1990.
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Reductiepercentages
1995

2000

19
28
120
76
20
96
106
1»)

39
40
42
65
29
47
50
23

60
56
61
68
42
64
65
25

10

37

56

naar bodem en grondwater geldt een reductiepercentage van 81 en voor
die naar het oppervlaktewater één van tenminste 90.Voor een belangrijk
deel kan deze vermindering worden bereikt door een kleiner verbruik,
maar voor een ander deel zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals het vermijden van een onzorgvuldig omgaan met restanten spuitvloeistof etc. Naast dit volumebeleid is er een stofgerichte aanpak (de
"stoffenlijn"), waarbij het verbruik van de schadelijkste stoffen in de komende jaren zal worden beperkt of verboden. Tenslotte zullen voor een
aantal (vooralsnog toegestane) middelen eisen worden gesteld aan de wijze van toepassing, afhankelijk van grondsoort, tijdstip, gewas en milieuomstandigheden (Maan,1991).
Gezvasbeschermingsbeleidleidt tot hogerekosten

Om de beoogde reductie in het gpbruik van bestrijdingsmiddelen te
realiseren zijn bijde open teelten investeringen nodig voor de aanpassing
van spuitapparatuur, voor opslag en gescheiden bewaring van aardappelen, voor mechanische loofdoding in de aardappelteelt en voor mechanische onkruidbestrijding. Bij de beschermde teelten zijn investeringen
nodig voor de omschakeling naar gesloten bedrijfssystemen. In het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt geraamd dat daarmee over de hele
periode 1990-2000een extra investeringsbedrag van 2,3miljard gulden is
gemoeid. Teroriëntatie zijvermeld dat ditbedrag ongeveer overeen komt
met een derde van de jaarlijkse investeringen in de agrarische sector, dus
met 3 à 3,5%van die over de gehele periode. Wanneer alleen de investeringen in de akkerbouw en de tuinbouw in beschouwing worden genomen dan gaat het om ongeveer 5 à 10%. Daarnaast moet rekening
gehouden worden met mogelijk lagere gewasopbrengsten en hogere arbeidskosten bij onder meer ziektebestrijding. Hoewel de vermindering
van hetgebruik vangewasbeschermingsmiddelen eenbesparing oplevert,
stijgen de totale kosten op jaarbasis geleidelijk met een bedrag van ruim
830miljoen gulden in hetjaar 2000.Dit bedrag ligt in de orde van grootte
van 5% van de huidige netto-toegevoegde waarde van de agrarische sector of van 10% als de veehouderij buiten beschouwing wordt gelaten.
Hierbij isdan overigens noggeen rekening gehouden met de effecten van
dehiervoor genoemde stofgerichte aanpak inhetbeleid.
De inkomensgevolgen voor de akkerbouw en de tuinbouw zijn dan
ook aanzienlijk. Tabel 2.10 geeft hiervan een beeld. Hierbij is een schattinggemaakt van de gevolgen van de in 1995te bereiken reductie waarbij
gebruik wordt gemaakt van de thans beschikbare mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing. In de komendejarenzal onder meer uit onderzoek moeten blijken in hoeverre de negatieve inkomenseffecten verder kunnen
worden beperkt. De absolute inkomensderving per kg-reductie is het
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Tabel2.10 Inkomensverliesin1995alsgevolgvanhetvoorgenomengewasbeschermingsbeleid
Sector

Inkomensderving
totaal
(min.
gld.)

Akkerbouw
Vollegrondsgroenteteelt
Bloembollenteelt
Boomteelt
Fruitteelt
Bloemisterij
Groenteteelt<Dnderglas

230
55
43
25
25
185
150

in% vande
nettotoeg.
waarde
(1988)
19
12
7
7
14 »)
12
16

perkg
reductie
actievestof
(gld.)
41
105
48
172
230
624
640

*)Vandebruto-toegevoegdewaarde.
Bron: CPB,1991b,LNV,1990enLandbouw-Economisch Bericht1990.

kleinst in de akkerbouw en de bloembollenteelt en het grootst in de glastuinbouw.Geletop hetniveau van toegevoegde waarde per hectare en op
de omvang van het middelenverbruik leidt een verhoudingsgewijs geringe reductie voor een aantal open teelten al gauw tot een aanzienlijke vermindering van het sectorinkomen.Vooralvoor de fabrieksaardappeltelers
in de Veenkoloniën -dieook al temaken krijgen met de gevolgen van het
stikstofbeleid - zijn problemen te verwachten. Volgens het Centraal Plan
Bureau zouden wellicht om dezereden voor een aantal sectoren de reductiepercentages relatief laagzijn vastgesteld (CPB, 1991b).
Verminderingmiddelengebruikdoorcombinatievanbeleidsinstrumenten
De mogelijk aanzienlijke inkomensgevolgen van het gewasbeschermingsbeleid noodzaken tot bedrijfsaanpassingen. De wijze waarop de
vermindering in het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de praktijk kan
worden gerealiseerd zonder de continuïteit van de onderscheiden sectoren in gevaar te brengen is evenwel nog niet in alle opzichten duidelijk.
Ook de controle op de reductie kent vooralsnog tal van problemen. Om
deze redenen ligt de nadruk bij de toe te passen beleidsinstrumenten op
onderzoek, onderwijs, voorlichting en stimuleringsmaatregelen. De geïntegreerde landbouw wordt daarbij gezien als de belangrijkste oplossingsrichting. Voor de langere termijn is een combinatie van maatregelen de
enigewegomeenduurzame landbouw tebereiken (Wijnands,1991).
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Daarbijmoetgedachtworden aan:
- De inzet van vanggewassen en resistente rassen die de verspreiding
vanbodemplagen tegengaan;
- Geleide bestrijding, waarbij op basis van waarnemingen, tellingen en
onderzoek van bodem en gewassen een verantwoord besluit kan worden genomen over het aldan niet bestrijden;
- Biologischebestrijding. Inde glastuinbouw en in de fruitteelt wordt dit
al toegepast, maar ook in de akkerbouw lijkt dit mogelijk door bijvoorbeeld het inzetten vansteriele insekten;
- Overgangopmechanische onkruidbestrijding.
Op korte termijn zou een vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen gerealiseerd kunnen worden door een ruimer bouwplan. In dat opzicht zijn ook van belang de voorstellen tot wijziging van
de Pachtwet om een flexibeler grondgebruik mogelijk te maken (zie paragraaf 2.2.3). Voor de fabrieksaardappelteelt liggen hier in beginsel mogelijkheden. Zo zou bij een vruchtwisseling en een frequentie van
grondontsmetting die voldoen aan de regels van het Meerjarenplan Gewasbescherming het beschikbare gezamenlijke areaal van de Veenkoloniën, het Noordelijk Zandgebied en het zandgebied van Overijssel in
principe voldoende zijn om de levering aan de fabrieken op peil te houden. Voor de tulpentelers in de Zuidelijke Bollenstreek en in het Kennemerland zijn de mogelijkheden voor een ruimere vruchtwisseling binnen
het eigen gebied evenwel zeer beperkt, waardoor een gedeeltelijke verplaatsing van debollenteeltnaar anderezandgebieden noodzakelijk lijkt.
Naast deeerdergenoemde beleidsinstrumenten wordt op termijn regelgeving van meer belang. Zo zullen vanaf 1993grondontsmettingsmiddelennogslechtsop recept verkrijgbaar zijn. Voorts wordt gestudeerd op de
mogelijkheden voor deinvoering van regulerende heffingen.
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3. PRODUCTIE,PRIJSVORMINGENAFZET

3.1 Inleiding
Na de gunstige oogstresultaten in 1989 groeide de omvang van de
landbouwproductie in de wereld in 1990 opnieuw. De voorraden van
graan, suiker, zuivel en vlees werden hierdoor weer groter en de prijzen
kwamen onder druk te staan. In paragraaf 3.2 wordt het verloop van de
produktie in deakkerbouw en deveehouderij in 1990in de wereld, deEG
en Nederland besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling
van de ruinbouwproduktieindeEGen Nederland.
Zo'n 60%van de produkten van de Nederlandse landbouw ondergaat
een bewerking in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Daaraan
wordt in paragraaf 3.3 aandacht besteed, waarbij ook enkele trends in het
verbruik van voedingsmiddelen inNederland worden belicht.
Een belangrijk deel van de Nederlandse landbouwprodukten wordt
geëxporteerd, terwijl Nederland zelf ook alsimporteur van landbouwprodukten optreedt. Het verloop van de in- en uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen in 1990komt in paragraaf 3.4aan de orde.
3.2 Produktieen prijsvorming
3.2.1 Akkerbouwprodukten
De omvang van de wereldproduktie van granen, suiker, oliezaden en
peulvruchten heeft in 1990opnieuw recordhoogten bereikt. In de EGis de
graanproduktie gedaald, terwijl de produktie van suiker, aardappelen en
oliezaden is toegenomen. De akkerbouwproduktie in Nederland is licht
gestegen. Deprijzen zijn in 1990vrijwel over dehelelinie gedaald.
Wereldgraanproduktieopnieuwgestegen
Na de terugval in 1988 is de wereldgraanproduktie in 1990 voor het
tweede achtereenvolgende jaar fors gestegen. DeFAOschat de omvang
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van de wereldgraanproduktie op circa 1955miljoen ton (tabel 3.1). Deze
produktie bestaat voor zo'n 30%uit tarwe,voor 43% uit voedergranen en
voor 27%uit rijst.Terwijl in 1989degrootsteproduktietoenamezichbijde
voedergranen voordeed, steegin 1990deproduktie van tarwehet meest.
Recordoogsten werden geboekt in de VS en de Sovjet-Unie, waar de
graanproduktie respectievelijk ruim 10%en 14%groter was dan in 1989.
De stijging in de Sovjet-Unie kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een toename van het beteelde graanareaal met wintergranen, die
een relatief hoge opbrengst per hectare hebben. Dit leidde in 1990tot een
opbrengst van 2,21ton graan per hectare tegen slechts 1,86 ton in het jaar
daarvoor. Ook in Azië en Oceanië steeg de graanproduktie in 1990. De
graanoogsten in Afrika, Midden- en Latijns-Amerika vielen daarentegen
lager uit, vooral als gevolg van droogte. In Midden- en Latijns-Amerika
vormden demoeilijke verkrijgbaarheid van kredieten en produktiemiddelen echter ookeen verklaring voor detegenvallende resultaten.De graanproduktie in Oost-Europa was in 1990ruim 4%lager dan in 1989,hoewel
er in een aantal landen, zoals Polen en Tsjecho-Slowakije, sprake was van
een stijging.
Door de overvloedige graanoogsten daalde de vraag naar graan van
importerende landen en steeg het aanbod van exporterende landen op de
wereldmarkt, wat een drukkend effect op de graanprijzen had. Eind 1990
zakte de wereldmarktprijs voor tarwe tot $2,57per bushei (ca. 160gulden
per ton).In figuur 3.1 istezien dat dit lageniveau sinds 1987niet meer is
voorgekomen. Het prijsverschil tussen tarwe en mais is in de loop van
1990 zeer gering geworden, waardoor ook tarwe van mindere kwaliteit
als voedergraan werd verhandeld. Een ander gevolg van de grote oogst
was dat de wereldgraanvoorraden met 7% konden toenemen tot 321 miljoen ton.Degraanvoorraad komt hierdoor aan heteinde van het oogstjaar
1990/91 uit op 18% van de mondiale consumptie, wat volgens de FAO
ongeveer voldoende isom dewereldvoedselveiligheid te garanderen.
FAO-voorspellingen voor de wereldgraanoogst in 1991wijzen erop dat
de omvang van de oogst van 1990niet zal worden geëvenaard (tabel 3.1).
Deproduktie van tarwezalmet 6%dalen door een afname van het areaal.
Voorspellingen voor de produktie van voedergranen en rijst laten daarentegeneenbeperktestijging van ruim 1%zien.
GraanoogstinEGnetonderproduktiedrempel
Degraanproduktie in EG-12in 1990wordt geschat op ruim 157miljoen
ton,wat een dalingvan 3,6%ten opzichte van 1989betekent (tabel3.2).De
afname van de graanproduktie was het gevolg van een inkrimping van
het areaal met ruim 5%. Deze inkrimping werd zowel veroorzaakt door
het braakleggen van grond alsdoor deaanhoudende droogte in dezuide99

Tabeli.l Ontwikkelingvandeplantaardigeproduktieindewereld1987-1991 (miljoenton)

Granen
w.v.: tarwe
voedergranen
rijst (ongepeld)
Suiker(ruw)
Aardappelen
Sojabonen
Peulvruchten

1987

1988

1989

1990
(v)

1991
(r)

1791
510
815
466
102
284
101
55

1745
507
745
493
103
274
94
56

1880
542
823
515
105
279
107
55

1955
595
842
518
109
268
110
59

1940
560
855
525
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1990in%
van1989
104,0
109,9
102,3
100,7
103,9
96,4
102,5
107,4

Bronnen:FAO,ProductionYearbook1989;
FAO,QuarterlyBulletinofStatistics 1991-1;
FAO,FoodOutlook,juni1991.
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Tabel3.2 ProduktevaneenaantalakkerbouwprodukteninEG-12(miljoen ton)

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

1987

1988

1989
(v)

1990
(r)

Produktiedrempel
90/91

1990in %
van 1989

154,6
71.6
13,5
41,3
12,4
6,0
4,0
1,8
4,5

164,4
74,8
13,9
39,4
11,5
5,2
3,9
1,7
5,5

163,3
79,2
14,3
38,7
11,1
5,0
3,5
2,0
5,2

157,5
80,1
14,7
39,5
11,8
5,9
4,1
1,8
5,4

160,0
13,7*)
4,5
2,0
1,3
3,5

96,4
101,2
102,9
101,9
106,3
118,0
115,1
91,4
103,8

*)(A+B)-quotum.
Bronnen:Eurostat,Cropproduction,1-1991;
CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap, Verslag1990.

lijkeEG-regio's.Vooral in Frankrijk en Spanje was een verschuiving in het
bouwplan merkbaar van korrelmais naar oliezaden (zonnebloemzaad),
dieeen grotere droogte-bestendigheid hebben.Omdat de opbrengsten per
hectare in 1990(4,7ton) hoger waren dan eenjaar eerder (4,6ton),was de
afname van de graanproduktie minder groot dan die van het areaal. De
hogere opbrengsten per hectare konden worden gerealiseerd door een uitbreiding van deteeltvan wintergranen.
Denemarken was één van de weinige EG-lidstaten waar de graanproduktie in 1990toenam. De stijging van bijna 12%kan worden toegeschreven aan milieuwetgeving. Om nitraatuitspoeling tegen te gaan zijn
Deense boeren verplicht om 's winters ten minste 65% van hun akkerbouwland met groenbemesters of wintergewassen te bedekken. Een deel
van deboeren schakelde daarom over op de produktie van wintergranen.
Hierdoor steeg het aandeel van de wintergranen in het totale graanareaal
van 33%in 1989naar 42%in1990.
GraanproduktieinNederlandstabiel
Het graanareaal in Nederland in 1990 verminderde met ruim 5% tot
193.000 hectare. Opmerkelijk is de verschuiving van zomergranen naar
wintergranen. In 1989werd 29%van het graanareaal met zomergraan bebouwd, terwijl dit in 1990 nog maar 20% was. Door de hogere opbrengsten van wintergranen per hectare bleef de graanproduktie in 1990,
ondanks de reductie van het areaal, nagenoeg gelijk aan die inhetjaar
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Tabel33 Volume-enprijsontwikkelingvanakkerbouwprodukteninNederland(excl.snijmais)

Totaal akkerbouwprodukten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbietenb)
consumptie-envoeraard,
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
peulvruchten
oliezaden
uien

Waardea)
inmin.
guldens

Mutatiesin %t.o.v. voorafgaandej< aar

1989/90
(v)

88/89 89/90 90/91 88/89 89/90 90/91
(v)
(v)
(r)
(r)

3679
417
131
924
1020
484
312
76
22
231

volume

-1,5
7,5
\7,7
0,7
-8,0
-3,1
-10,4
-1,2
2,2
-5,5

7,2
26,6
-18,6
13,7
10,6
6,7
-2,6
-32,8
4,0
-2,9

prijs

1,6
2,8
-9,0
63
7,3
-6,2
-4,1
-27,8
-0,1
19,0

14,5
-03
-5,9
-0,1
57»
16,0
-0,4
-9»
21,6
156,2

10,7
-5,0
-1,2
5,0
37,9
6,1
-2,1
-3,4
0,4
36,6

-9,7
-43
-4,6
-7»
-24,9
-123
-4,2
2,1
-9,2
13,0

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

daarvoor. Hiermeekwameeneindeaandeopwaartsebeweging,diezich
in de voorgaande twee jaren had voorgedaan. De samenstelling van de
produktieveranderdewèl:detarweproduktie steegin1990met2,8%,terwijl de produktie van voedergranen met9%afnam (tabel3.3).Degraanprijzen daalden met zo'n 4,5%. Dit kwam niet alleen door de verlaging
van de EG-interventieprijzen vanwege het overschrijden van de produktiedrempelin 1989.OokdeinvoervanOostduitsgraan oefende eenneerwaartsedrukuitopdeprijzen.
Ookwereldsuikerproduktieomhoog
De wereldproduktie van suiker groeide volgens FAO-schattingen in
1990met3,9%tot109,4miljoen ton(tabel3.1).Hiermeewerd de stijgende
lijn in de suikerproduktie, diezichsinds 1986aftekent, voortgezet. Bijna
twee derde van de produktie bestond uit rietsuiker. De stijging van de
suikerproduktiekwamoverigensgeheeltotstandindeontwikkelingslandenenhingsamenmetareaaluitbreidingen engunstige weersomstandigheden.Desuikerproduktie in deontwikkelde landen liepmet 1,3%terug
tot44miljoen ton.Binnen dezegroeplietvooral deSovjet-Unie een forse
daling zien (ruim 5%), die echter voor een groot deel werd gecompenseerddooreentoenamevandeproduktieindeEG.
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De goede suikeroogst, het wegblijven van de importeurs China en de
Sovjet-Unie op de wereldmarkt wegens gebrek aan buitenlandse valuta,
een terugloop van de suikerinvoer in het Midden-Oosten vanwege de
Golfcrisis, alsmede de verwachting van grote Indiase exporten, zetten in
1990de suikerprijzen op de wereldmarkt behoorlijk onder druk. Die druk
werd nog versterkt doordat desuikerconsumptie,ondanks een toenemende vraag naar suiker van de frisdrank- en vruchtenconservenindustrie,
zo'n 2miljoen ton achterbleef bijde produktie.Dit leiddetoteen flinke val
van de suikerprijzen op de wereldmarkt (figuur 3.1). In het eerste kwartaal van 1990bedroeg de termijnprijs op de wereldmarkt 14,7$ct per lb
(ca.620gulden per ton);inhetzelfde kwartaal van 1991was dat nog maar
9 $ct (ca.340gulden per ton):een daling van zo'n 40%!Hiermee isde stijging van de wereldmarktpijzen in 1989,dieoptrad ten gevolge van de geslonken mondiale voorraden,weer teniet gedaan.
Opnieuw recordoogstsuikerbieten in EGen Nederland

Het suikerbietenareaal in EG-12 werd in 1990 met 2,9% uitgebreid tot
1,9 miljoen hectare. Tegenover vergrotingen van het areaal in Frankrijk,
Belgiëen BRDuitsland stonden inkrimpingen in ItaliëenGriekenland. De
EG-suikerproduktie in 1990kwam uitop 14,7miljoen ton,2,9%hoger dan
hetjaar daarvoor (tabel3.2).
Door de vroege inzaaidatum van suikerbieten zagen de Nederlandse
bietentelers de wortelopbrengst in 1990 oplopen tot 69 ton per hectare,
wat ruimschoots boven de recordopbrengst van 62ton per hectare in 1989
ligt. Het suikergehalte was met 15,4%0,3% lager dan in 1989,terwijl ook
de winbaarheidsindex iets lager uitviel. Bijeen vrijwel gelijkblijvend areaalresulteerde dit ineen toename van de witsuikerproduktie met 5,1% tot
1,2 miljoen ton.Zo'n 70%van debietenproduktie vielbinnen het A-en Bquotum,en kon tegen de mengprijs van circa 121gulden per ton (opbasis
van 16%suiker) worden verkocht. De opbrengst van de rest van de bieten, die afhangt van de wereldmarktprijs voor suiker, bedroeg circa 42
gulden per ton. Gemiddeld kwam de bietenprijs hierdoor zo'n 8% onder
hetniveau van 1989teliggen (tabel3.3).
Gevarieerdbeeldaardappelproduktie

Dewereldproduktie van aardappelen had in 1990een omvang van circa268miljoen tonenwas daarmee 3,6%kleiner dan deoogst van 1989(tabel3.1).Deze daling werd veroorzaakt doordat de hectare-opbrengsten in
de Sovjet-Unie en China, die tezamen ruim één derde van de wereldproduktie van aardappelen voor hun rekening nemen, met meer dan 10%
verminderden. Daarnaast was indeSovjet-Unie bovendien het aardappel103

areaal met 3% ingekrompen. Hoewel inOost-Europa het areaal 9%kleiner
was geworden, kon de produktie hier dankzij fors hogere hectare-opbrengsten met bijna 5% toenemen tot ruim 58 miljoen ton aardappelen.
Door een lichte uitbreiding van het areaal groeide de aardappelproduktie
inde EGin1990met2%tot39,5miljoen ton (tabel3.2).
Deproduktie van consumptie- en voeraardappelen in Nederland steeg,
terwijl de produktie van poot- en fabrieksaardappelen terugliep (tabel
3.3). Al met al betekende dit een groei van de aardappelproduktie van
zo'n 3,5%.Nadat de prijzen twee jaar een gunstige ontwikkeling hadden
laten zien, gingen ze in 1990weer omlaag. Dit werd veroorzaakt door de
toegenomen concurrentie van met name Frankrijk en Oost-Duitsland op
de exportmarkt.
Hogereproduktieoliezaden enpeulvruchten,behalveinNederland
Na de forse toename in 1989 breidde de wereldproduktie van sojabonen zich in 1990verder uit tot 110miljoen ton (tabel3.1).De teruglopende
vraagnaar sojabonen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie werd ruimschoots
gecompenseerd door een toename van de vraag in andere delen van de
wereld, zodat de prijzen van sojabonen op de wereldmarkt een lichte neiging tot stijgen vertoonden (figuur 3.1).De produktie van oliezaden in de
EG steeg in 1990 met 6,3% tot 11,8 miljoen ton (tabel 3.2). Dit betekende
een forse overschrijding van de produktiedrempels, variërend van31%
voor kool- en raapzaad tot 105% voor zonnebloemzaad. In Nederland
werd hetoliezaad-areaal met ruim 9%uitgebreid. Tochbleef de produktie
steken op het niveau van 1989,veroorzaakt door lagere opbrengsten van
koolzaad tengevolge van phoma-aantasting.
In 1990 werd de peulvruchtenoogst in de wereld door gunstige
weersomstandigheden en areaaluitbreidingen omhoog gestuwd tot 59
miljoen ton,ruim 7%meer dan hetjaar daarvoor (tabel 3.1).Ondanks verlagingen van de regelingsprijs werd de peulvruchtenproduktie in de EG
met 3,8%uitgebreid. Nederland week volledig af van dit patroon: de produktie daalde hier met zo'n 28%als gevolg van een even zo grote inperking van het areaal. Deze areaalvermindering was een reactie op de
teleurstellende prijsontwikkeling van peulvruchten in de afgelopen jaren
(tabel3.3).
3.2.2 Veehouderijprodukten
De wereldproduktie van koemelk, pluimveevlees, schapevlees en
eieren isin 1990gestegen, terwijl de produktie van rund- en varkensvlees
nagenoeg gelijk bleef aan die in 1989. De wereldmarktprijzen stonden
flink onder druk en de voorraden groeiden weer aan. Ook in de EG ging
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de veehouderijproduktie omhoog. Vooral de produktie van rundvlees,
schapevlees en pluimveevlees nam fors toe.InNederland groeide de dierlijke produktie metbijna 2% engingen deprijzen metzo'n 8%omlaag.
Weergroterezuiveloverschottenopwereldmarkt
De wereldproduktie van koemelk, die de laatste decennia met uitzondering van 1987alsmaar toeneemt, groeide in 1990met 1,5% tot ruim 476
miljoen ton (tabel 3.4).Dekoemelkproduktie vindt hoofdzakelijk plaats in
de gematigde klimaatstreken. Ruim 35% van de koemelk wordt geproduceerd in Europa, circa 23% in de Sovjet-Unie, 14%in de VS,5%inIndia en
3% inOceanië.Degrootste produktiestijgingen in 1990deden zichvoor in
India (13%) en in de Sovjet-Unie (8%). In Oceanië en de VS groeide de
produktie met circa 3%,terwijl de omvang van de Europese produktie
nauwelijks veranderde.
De vraag naar zuivelprodukten bleef in 1990 achter bij het aanbod. In
de OESO-landen daalde het verbruik van zuivelprodukten (behalve dat
van kaas),in Oost-Europa liep de vraag terug door het afschaffen van de
consumentensubsidies op zuivel en in het Midden-Oosten werd de afzet
bemoeilijkt door het Golfconflict. Dit betekende dat de zuivelvoorraden,
die in 1989 fors waren ingekrompen, weer groter werden, en dat de wereldmarktprijzen flink onder druk kwamen testaan.
Tabel3.4 Ontwikkelingvandedierlijkeproduktieindewereld(miljoen ton)

Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schape-en geitevlees
Pluimveevlees
Eieren

1987

1988

1989
(v)

1990
(r)

1990in%
van 1989

460,6
49,8
62,7
8,6
35,6
33,9

465,4
51,4
66,8
8,8
37,2
35,5

469,1
52,1
67,6
9,1
38,1
35,5

476,1
52,0
67,5
9,2
39,5
35,9

101,5
99,7
99,9
101,4
103,5
101,5

Bronnen:FAO,ProductionYearbook1989;
FAO,Quarterlybulletinofstatistics,1991-1.

MelkproduktieinGemeenschapstabiel
Onder invloed van produktiebeheersende maatregelen bleef de melkproduktie in de EG in 1990 gelijk aan die in 1989 (tabel 3.5). Toch overschreden demelkveehouders in alle lidstaten, behalve in Griekenland,
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Tabel35 OntwikkelingvandedierlijkeproduktieindeEGenenkelelidstaten *)
Produktiewaarde
1989
(mrd.gld.)
(v)
Melk
Rundvlees
Varkensvlees
Schapevlees
Pluimveevlees
Eieren

Volumemutatie 1990tenopzichte van

1989in%(r)

EG-12 Frank- West- Veren. Italië Dene- Spanje
rijk
marken
Duitsl. Koninkr.

8131
59,34
50,57
9,56
20,16
12,15

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

1,9
3,1
1,9
0,4
5,1
-33

-2,3
6,2
1,7
16,1
5,1
-0,7

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

-1,5
0,6
0,0
33
3,0
0,8

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

*)In tonnen.
Bronnen:Eurostat,EconomieAccountsforAgricultureandForestry1984-1989;
Eurostat,AgricultureIncome1990.

Ierland en Italië, het melkquotum met in totaal bijna 700 miljoen kilo als
gevolg vaneen tehoog vetgehalte1).
De melkveestapel in de EG nam verder af (-1,2%) en bedroeg eind
1990 circa 23miljoen stuks. Vooral in de Bondsrepubliek werd de veestapel wegens het grote aantal bedrijfsbeëindigingen van melkveehouders nogal ingekrompen (-3%). Gezien de ontwikkeling van de
melkproduktie kan worden geconstateerd dat degemiddelde melkgift per
koenogsteeds stijgt.
Deproduktie vanboter indeEGnam in 1990met ruim 1%toe.De afzet
van boter ondervond echter veel problemen. Dit werd niet alleen veroorzaakt door concurrentie van Nieuw-Zeeland op exportmarkten in NoordAfrika en Azië en de kleine vraag uit het Oostblok, maar ook door het
verdringen van het verbruik van boter door plantaardige vetten en oliën
in de geïndustrialiseerde landen. De openbare interventievoorraden van
boter stegen dan ook van circa 20.000 ton in het begin van 1990 tot circa
225.000 ton aan het eind van hetjaar. Deproduktie van magere-melkpoeder groeide in 1990 met 15%. Ongeveer 55% van deze melkpoeder is
bestemd voor de veevoedersector, waarvan een groot deel in kunstkalvermelk wordt verwerkt. Om het gebruik van melkpoeder in veevoeders te
stimuleren, verhoogde de Commissie in oktober 1990 de steunbedragen
hiervoor. Door de stagnerende afzet van kalfsvlees zijn de afzetmogelijk-

1)
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1,2
1,2
2,6
2,6
-03
4,6

heden van melkpoeder in deze sector echter beperkt. Deopenbare interventievoorraden van magere-melkpoeder liepen fors op:van circa5.000
ton injanuari tot circa 335.000 ton in november 1990.Hoewel dezuivelvoorradennognietzogrootzijnalshalverwegedejarentachtig,moetwel
wordenbedachtdatdezestijgende voorradenzijnontstaanbijeenkleinereproduktie-omvang.Erwerd in1990ruim4,5miljoen tonkaasindeEG
gemaakt,zo'n 3%meer dan inhetjaar daarvoor.Ondanks desteedsgroter wordende concurrentie van imitatieprodukten blijft het verbruik van
kaaswereldwijd toenemen. Deproduktie van gecondenseerde/geëvaporeerdemelk,vanvolle-melkpoederenvancaseïneindeGemeenschapgaf
eenaanzienlijke dalingtezien(respectievelijk -4,7%,-8,0%en-30%).
MindermelkinNederland
Nederland produceerde in 1990een fractie minder melk dan het jaar
daarvoor (tabel 3.6).Demelkveestapel liep met 2%terug tot iets minder
dan 1,9 miljoen stuks.Het vetgehalte van de afgeleverde melk steeg van
4,34% in 1989 tot 4,36% in1990. Heteiwitgehaltebedroeg3,42%enwas
Tabel3.6 Volume-enprijsontwikkelingvanmelk-enzuivelprodukteninNederland
Waardea)
inmin.
guldens
1989
Melkproduktie
w.v.verwerkttot:
boter
kaas
condens
volle-melkpoeder
magere-melkpoeder
melkenoverige melkprodukten i

Volumemutatiesb)

1987

1988

1989

1990
(r)

9.725

7,7

-2,3

0,3

-1,0

1.470
3.880
710
1.155
390
2.020

-24,4
3,7
-8,0
8,5
-43,6
-3,7

-14,6
1,3

43
0,9
-5,2
2,2
-5,5
3,0

-0,5
4,0
-5,0
-9,5
-13,5
2,0

-M)

6,4
-10,8
-1,1

Prijsmutatiesb)
Melk
w.v.: winbaarvet
ondermelk

9.725
4.880
4.845

0,9
0,4
1,4

5,5
5,8
5,3

2,1
1,5
2,7

-9,0
-9,0
-9,0

a)Waardegemeteninproducentenprijzen, zonderaftrekvansuperheffing;b)Inprocenten ten opzichtevanhetvoorgaandejaar. Deontwikkelingvanhetvetgehalteisverdisconteerdindevolumemutatie.
BromLEI.
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daarmee gelijk aan dat in 1989. De afzetmogelijkheden voor zuivelprodukten verminderden vanwege de overschotproduktie op de wereldmarkt, zodat er grote hoeveelheden in interventie moesten worden
genomen. Dit had een negatieve invloed op de zuivelwaarde van melk.
Het uitbetaalde melkgeld per 100 kilo melk (bij gemiddeld vet) daalde
dan ook met 9% tot 73gulden. Sinds de invoering van de superheffing,
waarna de melkprijs voortdurend omhoog ging, was dit lage niveau niet
meer bereikt.
De zomer-winterverhouding in de melkaanvoer is opnieuw verbeterd.
De verhouding tussen de hoogste aanvoer in de zomer en de laagste aanvoer in de winter was in 19901,25.In 1986werd nog een verhoudingsgetal berekend van 1,43. Door een gelijkmatiger melkaanvoer hoeft de
zuivelindustrie minder capaciteit te reserveren voor de opvang van piekaanvoeren gedurende de zomermaanden. Een groot deel van de afgeleverde melk in Nederland wordt verkaasd. De kaasproduktie, die in 1990
betere afzetperspectieven kende dan de overige zuivelprodukten, nam
met 4%toe. De produktie van boter, condens en poeder daalde daarentegen (tabel3.6).
Aanbodoverschotslachtrunderen indeEG
De produktie van rundvlees in de wereld was in 1990 ongeveer gelijk
aan die in 1989.De VSzijn 's wereld grootste rundvleesproducent, in afnemende grootte gevolgd door Europa, de Sovjet-Unie en Zuid-Amerika.
In de VSdaalde de rundvleesproductie met ruim 1%doordat het slachtgewicht per dier lager was. Om diezelfde reden nam de produktie in de
Sovjet-Unie met zo'n 4% af. De rundvleesproduktie in Europa en ZuidAmerika steegmet circa 1%.
De rundvleesproduktie in de EGwordt gekenmerkt door een cyclische
beweging. Nadat de produktie in de 1988 en 1989 omlaag was gegaan,
steeg deze in 1990 met bijna 4% (tabel 3.5). Forse produktietoenames deden zich voor in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek.
De hereniging van de beide Duitslanden, die alle importbarrières voor
Oost-Duitsland slechtte,leidde tot een aanbod van zo'n half miljoen Oostduitseslachtrunderen op de EG-markt.
De vraag naar rundvlees bleef duidelijk achter bij het grote aanbod.
Binnen de EG liep vooral in het Verenigd Koninkrijk de vraag terug door
de opschudding rond BSE ("gekke-koeienziekte"). Ook buiten de EG verminderden de afzetmogelijkheden voor rundvlees doordat sommige landen hun grenzen sloten voor rundvlees uit EG-regio's waar BSE heerste.
Daarnaast werd de export naar het Midden-Oosten vanwege het Golfconflict sterkgereduceerd. Eénen ander had totgevolg dat deprijzen met
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Tabel3.7 Volume-enprijsontwikkelingvanvleeseneiereninNederland
Waarde*)
in min.
guldens

Totaal vleesen eieren
w.o.: rundvlees
kalfsvlees
varkensvlees
schapevlees
pluimveevlees
eieren

Mutatiesin %t.o.v. voorafgaande jaar
volume

prijs

1989

1988

1989

1990
(r)

1988

1989

1990
(r)

14.340
2.205
1.800
6.920
185
1.325
1.220

-0,8
-7,3
-8,7
3,5
-4,8
3,0
0,3

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

3,5
6,0
3,0
1,5
38,0
7,0
0,5

-2,6
4,3
3,5
-4,6
7,0
-5,7
-11,1

16,6
8,9
143
273
-5,4
2,7
6,0

-7,0
-11,0
-17,0
-6,5
-15,0
3,0
-1,0

*)Waardegemeteninproducentenprijzen.
Bron: LEI.

7,5% daalden en dat de interventievoorraden met ruim een half miljoen
ton groeiden totcirca700.000ton.
Deproduktie van rundvlees inNederland in 1990nam met 6%toe, terwijl die van kalfsvlees met 3% omhoog ging (tabel 3.7).De prijzen, vooral
dievan kalfsvlees,gaveneen forse daling tezien.
Veelbewegingopvarkensmarkt
Nadat de mondiale varkensvleesproduktie de laatste jaren steeds groter was geworden, bleef de produktie in 1990 praktisch gelijk aan die in
1989(tabel 3.4).Dezestabilisatie was de resultante van twee tegengestelde
ontwikkelingen. In de ontwikkelingslanden, waar ruim 40% van de varkensvleesproduktie plaats vindt,ging deproduktie met 1,5% omhoog. De
varkensvleesproduktie in degroep ontwikkelde landen,met uitzondering
van de EG,liep daarentegen met 1,5% terug. In de EGwas het aantal varkensslachtingen 0,5%groter dan in 1989,maar door een hoger gemiddeld
karkasgewicht kwam de stijging van de produktie in tonnen uit op 1,1%
(tabel 3.5).De omvang van de varkenspopulatie in de EG daalde ten opzichte van 1989 met 2,7% en bedroeg eind 1990 ruim 110 miljoen stuks.
Zo'n 60%van deze populatie bestond uit mestvarkens en 11% uit zeugen.
Eénachtstedeel van alleEG-varkens wordt inNederland gehouden.
De situatie op de varkensmarkt in de EG week in de eerste helft van
1990 sterk af van die in de tweede helft. In het eerste halfjaar werd de
markt beheerst door de destructie van circa driekwart miljoen biggen en
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varkens in België vanwege het uitbreken van klassieke varkenspest, de
opschudding rond BSEin het Verenigd Koninkrijk die tot een verhoogde
vraag naar varkensvlees leidde, de levering van 50.000 ton varkensvlees
door de BR Duitsland aan de Sovjet-Unie en de grote Deense exporten
naar Japan. In de tweede helft van 1990 werd de varkensmarkt in de EG
geconfronteerd met importen van levende varkens uit de voormalige
DDR (met een waarde van circa 1% van de jaarproduktie in de EG), het
weer langzaam op gang komen van aanvoer uit België,en een verhoogde
afzet uit Denemarken omdat de export naar Japan stagneerde. Overigens
werden ruim 60%van de Oostduitse varkens na slachting weer geëxporteerd naar de DDRen de Sovjet-Unie. Eén en ander had tot gevolg dat de
prijzen in het eerste halfjaar nogal opliepen en vervolgens fors daalden.
De prijzen lagen in het laatste kwartaal van 1990 zo'n 22% onder die in
hetzelfde kwartaal van 1989.Om de druk op de prijzen enigszins te verlichten stelde de Europese Commissie voor de eerste maanden van 1991
eenparticuliereopslagregeling in.
De varkensvleesproduktie in Nederland is in 1990 met 1,5% toegenomen en bleef daarmee achter bij de produktiestijgingen van de andere
vleessoorten (tabel 3.7). De kwaliteit van het varkensvlees verbeterde in
1990. Het percentage mager vlees steeg en er werden meer varkens in de
hoogste kwaliteitsklassen ingedeeld. Deprijsstijging van varkensvlees die
zich in 1989had voorgedaan, zette zich in de eerste helft van 1990 voort.
Daarna bewogen de prijzen zich weer sterk in een neerwaartse richting.
Al met al betekende dit dat de varkensprijzen in 1990 met 6,5% daalden.
Begin 1991 werden de varkenshouders opgeschrikt door besmetting van
varkens met abortus blauw, wat vooral de export van biggen negatief
beïnvloedde.
Schapevleesproduktieopnieuwomhoog
Invergelijking met rundvlees,varkensvlees en pluimveevlees isde wereldproduktie van schapevlees bescheiden. De schapevleesproduktie
breidde zich de laatste jaren voortdurend uit en bedroeg in 1990 9,2 miljoen ton (tabel3.4).Vooral inAustralië steeg deschapevleesproduktie fors
(+16%).Vanwege de lage wolprijzen in de tweede helft van 1990 werden
daar op grote schaal schapen naar de slachtbank geleid. In de EGnam de
schapevleesproduktie met 3,7%toe (tabel3.5).Degroeicijfers in deBondsrepubliek, Ierland en Nederland lagen ver boven het EG-gemiddelde. De
prijzen van schapevlees in de EGgingen in 1990met 0,5%omlaag.De omvang van de schapestapel in de EG daalde met ongeveer 1% tot zo'n 100
miljoen dieren. Meer dan de helft van deze schapen bevindt zich in het
Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het aandeel van Nederland (ca. 1,7 miljoen schapen) is uiterst klein. De Nederlandse schapestapel was in 1990
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overigens 20%groter dan in 1989.Sinds de invoering van de superheffing
neemt het aantal schapen in ons land voortdurend toe,omdat schapen op
veelmelkveebedrijven alstweede tak worden gehouden.
Pluimveevleesprijshoudend
Behalve in de Sovjet-Unie, waar de produktie met 6% daalde, steeg de
produktie van pluimveevlees in 1990in alledelen van de wereld. De totalewereldproduktie bedroeg ruim 39miljoen ton,waarvan ongeveer tweederde uit slachtkuikenvlees bestond (tabel 3.4). Het aandeel van
pluimveevlees in de totale wereldvleesproduktie, dat in 1980nog rond de
20%schommelde,klom hiermeeop tot23,5%.IndeGemeenschap groeide
de pluimveevleesproduktie met 3,9% (tabel 3.5). Ierland en België waren
delidstaten met degrootste toename (respectievelijk 14%en 8%).De afzet
van pluimveevlees ondervond weinig problemen omdat de consumptie
van pluimveevlees per hoofd van de bevolking nog steeds stijgt. De prijzen in deEGdaalden dan ooknauwelijks (-0,6%).
Deaanhoudende groeivan depluimveevleesproduktie inNederland in
de jaren tachtig, die alleen in 1983werd onderbroken, zette zich met een
stijging van 7%ook in 1990voort (tabel 3.7).Degrootste toename in 1990
deed zich voor bij de produktie van kalkoenen. Omdat de slachterijen
kampten met een te ruime capaciteit, bestond er nogal wat concurrentie
aan de inkoopkant. Hierdoor konden de opbrengstprijzen van pluimvee
metzo'n 3% stijgen.
Grotereproduktieeieren
Na een stabilisatie van de mondiale eierproduktie in 1989groeide deze
in 1990met 1,5%(tabel 3.4). De ontwikkelingslanden, waar bijna de helft
van de eierproduktie plaats vindt, noteerden een stijging van zo'n 4%.
Door produktiedalingen in de Sovjet-Unie (-3%) en Oost-Europa (-7,6%)
was de eierproduktie in de groep van ontwikkelde landen in 1990 ruim
1% kleiner dan in het jaar daarvoor. In de EG bleef de eierproduktie in
1990vrijwel gelijk aan diein 1989.InSpanje werden meer eieren geproduceerd, terwijl de produktie in Frankrijk en de Bondsrepubliek daalde (tabel3.5).Deeierprijzen indeEGstegen ruim2%.
Nederland telde in mei 1990 33,2 miljoen leghennen, wat iets minder
was dan in het jaar daarvoor. Doordat de jaarproduktie per leghen steeg
tot286eieren (4meer dan in 1989),groeide deeierproduktie in Nederland
in 1990met 0,5%(tabel 3.7).De salmonella-affaire in een bejaardentehuis
te Venloen het hoge cholesterolgehalte van eieren hadden een negatieve
uitwerking op het verbruik van eieren, dat met 3% afnam. De eierprijzen
daalden in 1990desondanks slechtsmet1%.
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3.2.3 Tuinbouwprodukten
Bijna driekwart van de Nederlandse tuinbouwproduktie wordt direct
in het buitenland afgezet. Dit cijfer ligt beduidend boven het exportaandeel van onbewerkte akkerbouwprodukten (ca. 30%) en veehouderijprodukten (ca. 10%).De prijsvorming van tuinbouwprodukten is dan ook in
sterke mate afhankelijk van ontwikkelingen op buitenlandse markten. In
1990 stond de prijsvorming vooral in het teken van de licht dalende EGproduktie van groenten en fruit en de grote Duitse vraag vanwege het
opengaan van de Oostduitse markt. De tuinbouwproduktie in Nederland
steegmetbijna 5%.Samen met eengemiddelde prijsstijging van 3% leidde
dit er toe dat de tuinbouw qua produktiewaarde de grootste sector in de
Nederlandse landbouw werd.
Droogtespeelt EG-produktiegroenten enfruitparten
De produktie van groenten in EG-12 liep in 1990 met 2,7% terug tot
ruim 43 miljoen ton (tabel 3.8). Deze daling werd veroorzaakt door de
aanhoudende droogte in grote delen van de EG,die vooral een negatieve
uitwerking had op de oogstresultaten vanbloemkool ensla.Tomaten, qua
waarde hetbelangrijkste produkt binnen degroepgroenten, ondervonden
echter weinig hinder van de droogte.InItalië,waar bijna 30%van alleEGgroenten wordt verbouwd, werd de grote omvang van de oogst in 1989
zelfs nog licht overschreden. Deproduktiedalingen in Griekenland (-10%)
enSpanje (-7%) waren aanzienlijk.
Tabel3.8 Raminghandelsproduktievangroentenenfruit inEG-12 in 1990
Handelsproduktie
EG-12
(min.ton)

Volumemutaties 1990ten opzichte van 1989 in%
EG-12 WestDuitsland

Frankrijk

Italië Grieken- Spanje
land

Groenten
w.o.: tomaten
bloemkool
sla

43,12
13,52
2,11
2,15

-2,7
2,1
-1,7
-7,8

-3,4
-15,2
4,9
4,4

1,0
0,7
-0,9
1,2

0,3
2,8
4,2
-0,7

-10,0
-3,6
-6,7
-3,0

-7,0
0,1
-8,0
-18,6

Fruit a)
w.o.: appelen b)
peren b)
aardbeien

20,60
7,75
2^3
0,66

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

2,8
6,4
-4,2
-5,6

0,8
3,7
-2,8
2,2

0,1
2,4
193
-8,9

3,8
4,1
-22,4
7,1

-13,1
-16,9
-183
-12,7

a)Exclusiefdtrusfru.it,notenenolijven;b)Tafelfruit.
Bron:Eurostat, Cropproduction, 1991-1;aangevuldmetmondelingeinformatievanEurostal.
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Behalve door droogte werden de fruittelers in de EG ook geplaagd
door nachtvorst in het voorjaar. Desondanks bleef de fruitproduktie in
EG-12in 1990nagenoeg stabiel.Alleen Spanje, de derde fruitproducent in
de EG,stak met een produktiedaling van 13%af bij de overige lidstaten.
De produktie van peren in de EG gaf een uiteenlopend beeld te zien: tegenover een grote stijging in Italië stonden forse dalingen in Griekenland
en Spanje.
Dehandelsproduktie van groenten inNederland nam in 1990,ondanks
een lichte daling van het areaal,toemet3,2% (tabel 3.9).Deze stijging was
beduidend lager dan de groeicijfers in de twee voorgaande jaren. Ruim
60% van de Nederlandse groentenproduktie is bestemd voor export. De
teleurstellende groentenoogsten in de meeste EG-lidstaten vergrootten de
buitenlandse vraag naar Nederlandse groenten, waardoor de prijzen in
1990gemiddeld met 2,5%omhoog gingen.
Paprika-explosie
Binnen de groep glasgroenten zetten de trends in de produktie van paprika enslazichin 1990voort.Het paprika-areaal werd metruim 40%uitgebreid, wat leidde tot een produktiestijging van 44%. De prijzen, die in
de voorgaande jaren vrij stabiel waren, liepen door deze "paprika-explosie"met bijna eenvijfde terug.Deproduktie van glassla daalde verder. Dit
iseenreaktieop de tegenvallende prijsontwikkeling in de afgelopen jaren,
die werd veroorzaakt doordat Nederlandse sla op de Westduitse markt,
waar ongeveer driekwart van onzesla wordt afgezet, in toenemende mate
concurrentie ondervond van België,Frankrijk en Spanje. Daarnaast wordt
de produktievermindering in de hand gewerkt vanwege het feit dat sla
(nog) niet op substraat kan worden geteeld. Sla past hierdoor minder
goed in het teeltplan van glasgroentetelers. Het geringe aanbod maakte
ruimte voor eenforse stijging van deslaprijs vanbijna38%.
Hoewel het areaal met bijna 5%was ingekrompen, bleef de produktie
van tomaten in 1990nagenoeg gelijk aan die in hetjaar daarvoor. In WestDuitsland, de exportbestemming van Nederlands tomaten bij uitstek,
werd de opinie van consumenten over de Nederlandse tomaat aangetast
door een negatieve beeldvorming over de produktiewijze en smaak. Dit
"imago-probleem"bracht een lichteprijsdaling (-1,5%)teweeg.
Champignonsgoedkoper,vollegrondsgroentenduurder
Het teeltareaal champignons kwam in 1990 voor het eerst boven de
miljoen vierkante meter uit. Deze areaalvergroting ging gepaard met een
produktiestijging van zo'n 4%en een prijsdaling van ruim 6% (tabel 3.9).
Het aandeel van het areaal met doorgroeide en geënte compost schom123

Tabel3.9 Volume-enprijsontwikkelingvangroentenenfruitinNederland
Waarde
inmin.
guldensa)

Totaalgroentenb)
w.v.: glasgroenten
w.o.: tomaten
komkommers
paprika's
sla
champignons
wintergroentenc)
overigeopengrondsgroenten d)
Totaalfruitb)
w.o.: appelenc)
perenc)
aardbeien

Mutatiesin % t.o.v. voorafgaandejaar
prijs

volume

1989
(v)

1988

1989
(v)

1990
(r)

1988

1989
(v)

1990
(r)

3774
2439
1102
501
420
150
398
365

5,5
4,0
2,6
3,3
14,2
-2,4
2,7
10,4

6,5
4,8
4,7
2,1
26,9
-18,8
12,1
8,4

3,2
4,1
-0,1
6,8
44,1
-23,7
4,1
-4,0

-11,6
-8,8
-7,9
-9,5
0,0
-23,2
2,9
-29,9

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

2,5
1,7
-1,5
9,2
-19,4
37,6
-6,2
7,1

572

10,4

8,8

3,5

-16,9

-1,0

103

634
323
153
123

-4,0
6,9
-39,7
3,4

15,2
14,7
34,2
-7,1

2,7
2,2
-22,7
29,9

13,0
-19,1
105,2
4,1

",5
7,0
11,6
23,4

10,4
17,4
153
-143

a) Waarde gemeten inproducentenprijzen; b) Exclusiefzelfvoorzieningsteelt (ruim160 miljoen
voorgroenten enbijna 50 miljoen voorfruit);c)Dezegegevens hebben betrekking op oogstjaren
(1988is1juli1988-30 juni1989,enz);d)Inclusiefwitlof,exclusiefaardbeien.
Bron:LEI.

melt de laatstejaren rond een kwart van het totaal. Naar verwachting zal
dit aandeel de komende jaren fors toenemen. Behalve tot een drastische
reductie van de ammoniakemmissie leidt het gebruik van doorgroeide of
geënte compost tot een verkorting van de teeltduur van champignons,
waardoor deproduktie verder kan toenemen.
Binnen het totale areaal vollegrondsgroenten nam het areaal van
augurken,schorseneren, stamsperziebonen en diverse koolsoorten in 1990
af. Daartegenover stonden uitbreidingen van ijsbergsla, spinazie,witlof en
breekpeen. Eén en ander resulteerde in een reductie van het totale areaal
vollegrondsgroenten met 2%. Het contractareaal vollegrondsgroenten
steeg echter met 2%en kwam daarmee in 1990op zo'n 40%van het totaal.
Vooral de gecontracteerde oppervlakten met bospeen, brocolli, knolselderij en witlof werden flink uitgebreid. De telers leveren de groenten van
dezearealenbuiten deveiling omdirect aan de verwerkende industrie.
Het droge zomerweer zorgde,net alsin hetbuitenland, voor tegenvallende oogsten bij de wintergroenten. Ook de groei van de overige open214

grondsgroenten bleef duidelijk achter bij die in de voorgaande jaren
(tabel 3.9). Mede door de grote buitenlandse vraag naar vollegrondsgroenten, waarvan België het grootste deel voor zijn rekening neemt, was
er vooral inde tweedehelft van 1990sprake vaneengunstige prijsontwikkeling.
Appelras Elstarsteeds populairder

InNederland isdefruitproduktie in 1990met2,7%toegenomen; de stijging bleef daarmee duidelijk achter bij die in 1989 (tabel 3.9). De goede
weersomstandigheden in de nazomer bevorderden de vorming van grote
vruchten. Daardoor viel de appeloogst in 1990, ondanks aanzienlijke
vorstschade tijdens de bloeiperiode, ruim 2%hoger uit dan in het voorafgaande jaar. Opmerkelijk is de forse produktiestijging van het ras Elstar.
De oogst van dit ras, dat een grote populariteit bij de consument geniet,
nam met ongeveer de helft toe. Hiermee is Elstar na Golden Delicious
het belangrijkste appelras in Nederland geworden. De produktie van
Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop (Goudreinet) ging beduidend omlaag. De vraag naar appelen was groot. Niet alleen vanwege tegenvallende oogsten in het buitenland, maar ook vanwege de hoge
prijzen van sinaasappelen en mandarijnen. Deprijzen van appelen stegen
hierdoor met ruim 17%.
Minder peren enmeeraardbeien

Het Nederlandse perenassortiment is de laatste jaren eenzijdiger geworden. Het perenareaal is voor de helft beplant met het ras Conference,
voor ruim 20%met Doyenné du Comice en voor 10%met stoofperen. De
perenoogst isin 1990met bijna een kwart gereduceerd alsgevolg van een
beurtjaar bij Doyenné du Comice en bij de stoofperen. De produktie van
Conference bleef in 1990op hetzelfde peil als in 1989.De prijzen van peren stegen voor het derde achtereenvolgende jaar; deze keer met bijna
16%(tabel3.9).
Hetweer in 1990wasuitstekend voor deaardbeien: hoge voorjaarstemperaturen en een lange nazomer. Aanpassingen van de teeltwijze, zoals
het koelen van aardbeiplanten en het gebruiken van doorbloeiende rassen,maken hetmogelijk om steedsbeter op zo'n lang seizoen in te spelen.
1990was met een enorme produktiestijging van 30%dan ook een topjaar
voor de aardbeien. Zo'n 90% van de geoogste aardbeien kwam van de
vollegrond. De prijzen daalden met 15% ten opzichte van het extreem
hoge niveau in 1989,en bereikten daarmee weer het gemiddelde peil van
delaatstevijf jaar.
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Sierteelt inNederland floreert

Het aandeel van de sierteelt in de totale produktiewaarde van de tuinbouwsector beloopt zo'n 60%.Desierteelt wordt onderverdeeld in de volgende drie produktierichtingen: bloemkwekerij (snijbloemen, pot- en
perkplanten), bloembollen en boomkwekerij. Ongeveer 80% van de Nederlandsesierteeltprodukten wordt afgezet inhet buitenland.
Het areaal bloemkwekerijgewassen isin 1990met 2,7%toegenomen tot
7250hectare. Hiervan had ruim 70%betrekking op produktie onder glas.
De produktie-omvang van snijbloemen was in 1990 4,3% groter dan in
1989.Grote stijgingen deden zich voor bij chrysanten en lelies, terwijl de
produktie van anjers en gerbera's daalde (tabel 3.10). De prijzen van snijbloemen stegen in 1990bijna 4%.Opvallend isde stijging van de chrysantenprijs, dieondanks de forse produktietoename het dubbele bedroeg van
de gemiddelde prijsstijging van snijbloemen. De produktie van potplanten was in 19905,7% hoger dan in het jaar daarvoor. Vooral de (kleinbladige soorten van de) ficus en spathiphyllum lieten een sterke
produktiegroei zien. Onder andere door het uitblijven van een terugval
van de vraag in dezomer ontwikkelden deprijzen zich gunstig.
Tabel3.10 Volume-enprijsontwikkelingvansierteeltprodukteninNederland
Waarde
in min.
gld.a)

Bloemkwekerij
w.v.: snijbloemen
w.o.: rozen
chrysanten
anjers (tot.)
tulpen (gesn.)
freesia's
lelies
gerbera's
potplanten
Boomkwekerij
Bloembollen

Mutatiesin '. 7o to.v. voorafgaande jaarb)
volume

prijs

1989
(v)

1988

1989
(v)

1990
(r)

1988

1989
(v)

1990
(r)

5131
3254
646
527
173
236
153
210
130
1877
639
840

7,2
4,3
4,9
6,1
-8,6
16,3
5,7
1,8
-0,5
11,6
2,0
0,9

7,9
6,5
9,7
11,1
5,4
-0,8
-9,5
16,1
3,4
11,3
8,9
6,4

4,3
3,5
5,8
7,0
-8,4
4,4
0,3
10,5
-1,1
5,7
16,1
9,5

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

-3,8
-5,1
-3,5
-10,9
-13,8
7J8
3,4
-4,5
-9,6
-0,1
-6,7
-0,6

4,2
3,9
0,0
8,2
11,5
0,0
3,8
-4,1

23
4,7
-6,7
-2,4

a) Totale produktiewaarde; voorafzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer; b)Snijbloemenenpotplantenopbasisvanbinnenlandseveilingaanvoer;boomkwekerijenbloembollenop
basisvanexportgegevens.
Bronnen: CBSen VBN.
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Forseproduktietoenamebomen enbollen doetprijzen dalen
De grootste produktiestijging bij de sierteeltprodukten in 1990 deed
zich voor bij de boomkwekerij. De onstuimige produktiegroei van ruim
16%ging gepaard met eenprijsdaling van bijna 7%.Devraag van particulieren naar boomkwekerijprodukten bleef redelijk stabiel, terwijl de Nederlandse gemeenten minder planten afnamen voor vervanging en
nieuwe aanplant. Het areaal boomkwekerijgewassen besloeg in 1990 ongeveer 8900 hectare, wat 4%groter was dan dat in 1989.De arealen voor
sierconiferen, laan- en parkbomen werden het meest uitgebreid. De
areaaltoename van de laatste twee boomsoorten werd benut voor het uitplanten van bomen ter verkrijging van een zwaarder produkt. Het areaal
rozestruiken enrozen-onderstammen werd kleiner.
Bloembollen worden geteeld voor de droogverkoop (voor tuin- en
perkbeplanting) en voor debroeierij (voor snijbloemproduktie). Nadat het
bloembollenareaal in de laatste 10jaar steeds verder was uitgebreid, vond
er in 1990een inkrimping van 2%plaats. Dit was een reactie op de tegenvallende prijsontwikkeling in de afgelopen jaren en betrof vooral gladiolen, tulpen, irissen en lelies. Door de gunstige weersomstandigheden
verliep het groeiseizoen voorspoedig en konden de bloembollen vroeg
worden gerooid en verwerkt. Ondanks de areaalreductie groeide de bollenproduktie in 1990hierdoor metbijna 10%(tabel3.10).Dezeforse toenameresulteerde opnieuw ineen daling van de bollenprijzen.
3.3 Verwerking enverbruik in Nederland
Een groot deel van de door de land- en tuinbouw voortgebrachte produkten ondergaat eenbewerking in de voedings-en genotmiddelenindustriealvorens zijdeconsumenten bereiken. Welkeprodukten dat zijn en de
mate van bewerking hangt af van debehoeften van de consument, diebovendien in de loop van de tijd veranderen. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de ontwikkelingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie gedurende het afgelopen decennium en enige trends in het verbruik van voedingsmiddelen inNederland belicht.
Schakeltussenproducenten consument
In 1989 werd zo'n 58%van de Nederlandse landbouwproduktie in de
voedings- en genotmiddelenindustrie bewerkt; in 1980 was dat nog63%.
Een groot deel van de resterende produktie vindt een bestemming in de
export: 31% in 1989tegen 25%in 1980.Eenklein gedeelte (2,3% in 1989en
3,3%in 1980)wordt direct binnen de landbouw afgezet, terwijl de overige
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Produkten (ca.9%) rechtstreeks naar de consument gaan. De activiteiten
van de voedings- en genotmiddelenindustrie kunnen in de drie volgende
categorieën worden ingedeeld: de verwerking van veehouderijprodukten
(melk en vlees), de verwerking van overige produkten (suiker, graan,
groente, fruit enz.), en de dranken- en tabaksindustrie. Naast produkten
van Nederlandse herkomst verwerkt de voedings- en genotmiddelenindustrieook grondstoffen uithetbuitenland, zoalskoffie, cacaoen tabak.
Debijdrage van de voedings-en genotmiddelenindustrie aan het bruto
binnenlands produkt in 1990was ruim 3,5%en lag daarmee op hetzelfde
peil als in 1980.Samen met de bijdrage van de land- en tuinbouw kwam
het aandeel van de agribusiness in hetbrutobinnenlands produkt in 1990
uit op zo'n 8%.Het aantal bedrijven met meer dan tien werknemers in de
sector bleef in de jaren tachtig globaal gezien gelijk. Wèl deden zich verschuivingen in de samenstelling voor. Zo daalde het aantal bedrijven in
de zuivel-, dranken- en tabaksindustrie, terwijl dat in de verwerking van
overige produkten met circa 10% groeide. Een sterke stijging deed zich
vooral voorbijdevis-enbijde aardappelverwerkingsindustrie.
Het bruto produktievolume van de voedings- en genotmiddelenindustrie istussen 1980en 1990metbijna een vijfde toegenomen, en bleef vooral de laatste jaren achter bij de volumegroei in de totale industrie
(tabel3.11).Debrutoproduktie inde verwerking van veehouderijprodukTabel3.11 Enkelekentallenvandevoedings-engenotmiddelenindustrie
1980

1985

1988

1989

1990
(v)

Volumeonhvikkelingbrutoproduktie
Voedings-engenotmiddelenindustrie
w.v.: veehouderijprodukten
overigeprodukten*)
Landbouw
Industrie,totaal

100
100
100
100
100

110
113
108
137
109

110
114
107
133
116

114
115
112
145
120

119
n.b.
n.b.
152
126

Werkgelegenheid voedings-engenotmiddelenindustrie (x1000arbeidsjaren)
Idem,in% totaleindustrie

175
17,6

162
18,2

162
17,6

163
17,4

163
17,2

Arbeidsinkomensquote voedings-engenotmiddelenindustrie (in %)
Idem,totaleindustrie

83,8
92,0

78,9
80,5

68,0
72,0

67,9
72,0

61,4
69,5

*)Exclusiefgenotmiddelen.
Bronnen:CBSenCPB.
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ten groeide tot 1985sneller dan die in de verwerking van overige Produkten. Daarna trad er een duidelijke vertraging van de groei op, die gedeeltelijk kan worden verklaard uit de aanzienlijke vermindering van
melkafleveringen aan de zuivelfabrieken na de invoering van de superheffing. Destructurele overcapaciteit in de slachterijen wegens de stagnatievan het aantal varkens-enrunderslachtingen, speeltechter ook een rol.
De daling van de werkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie van ongeveer 7,5%tussen 1980en 1985was kleiner dan diein de
totale industrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie deelde daarentegen niet in hetwerkgelegenheidsherstel dat zich vanaf 1985voordeed in
de totale industrie. Dit kwam door het verder teruglopen van de werkgelegenheid in de zuivel-, dranken- en tabaksindustrie. De arbeidsinkomensquote (de verhouding tussen lonen en toegevoegde waarde) in de
voedings- en genotmiddelenindustrie daalde na 1980 voortdurend en
bleef onder dievan detotaleindustrie.Zowelniveau alsontwikkeling van
de arbeidsinkomensquote wijzen op een gezonde rentabiliteit van de voedings-en genotmiddelenindustrie.
Binnenlandsmarktaandeelomlaag
Ruim driekwart van de Nederlandse markt van verwerkte voedingsen genotmiddelen werd in 1990bediend door de eigen voedings- en genotmiddelenindustrie (tabel3.12).In dejaren zestigwas dat nog circa90%
(Post, 1990:115). Deze afkalving van het binnenlands marktaandeel, die
overigens voor de veehouderijprodukten in de jaren tachtig tot stilstand
lijkt te zijn gekomen, geeft aan dat de Nederlandse markt niet meer automatisch het domein van Nederlandse producenten is,maar dat deze moet
worden gedeeld met buitenlandse concurrenten. Toch is het binnenlands
marktaandeel van devoedings-engenotmiddelenindustrie in vergelijking
met dat van de totale industrie aanzienlijk.
Tabel3.12 Binnenlandsmarktaandeel(in%)

Landbouw,bosbouw envisserij
Voedings-engenotmiddelenindustrie
w.v.: veehouderijprodukten
overigeprodukten
drankenen tabaksprodukten
Industrie,totaal

1980

1985

1988

1989

1990
(v)

73,0

71,5

70,5

72,0

71,5

77$
79$
76$
51,5

78,5
76,0
76,0
47$

75,5
77,0
77,0
46,5

77,0
77,0
76,0
45,5

80,5
77$
75$
45,5

Bron:CPB,EconomischBeeld,dtv.jaren.
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Tabel3.13 Exportaandeelinomzet(in%)

Voedings-en genotmiddelenindustrie
w.v.: veehouderijprodukten
overigeprodukten
drankenen tabaksprodukten
Industrie,totaal

1980

1985

31
36
28
26
43

37
42
34
37
48

1988
37
42
33
37
47

1989

1990
(v)

39
44
35
40
48

Bron: CBS.

Tegenover dit afnemend binnenlands marktaandeel staat een stijging
van het deel van de omzet, dat in het buitenland wordt gerealiseerd. In
1990 was ruim 40% van de omzet afkomstig uit export, wat een derde
meer was dan in 1980(tabel 3.13).Metuitzondering van dranken en tabak
verliep de groei de laatste jaren veel langzamer dan in de eerste helft van
de jaren tachtig. Overigens is het exportaandeel van de voedings- en genotmiddelenindustrie veel kleiner dan dat van de totale industrie. Zo'n
driekwart van de export van de voedings- en genotmiddelenindustrie
wordt afgezet in de EG. In vergelijking met andere EG-lidstaten is het
aandeel van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie van
circa 17%in de totale waarde van deexport relatief groot. In Frankrijk bedraagt dit zo'n 12%,in België/Luxemburg9%,terwijl het in BRDuitsland
slechts 4% is (Jonkhart et al., 1990:221). Het grote exportaandeel wijst op
een vrijsterkeinternationale concurrentiepositie van de Nederlandse agribusiness.Dit wordt vooral in dehand gewerkt door de tweevolgende factoren. Enerzijds heeft Nederland een hoog ontwikkelde agrarische sector,
die grondstoffen van goede kwaliteit levert. Anderzijds beschikt Nederland over grote aanvoerhavens en een moderne infra-structuur, en heeft
heteen redelijk centrale ligging inde EG(Jonkhart etal.,1990:220-1).
Bedrijfsvergroting nietalleenantwoord op Europa92

De internationale concurrentiestrijd heeft een nieuwe impuls gekregen
door het "Europa van 1992", waarin de grenzen tussen de EG-lidstaten
min of meer zullen verdwijnen. Ditbetekent dat EG-bedrijven vrijwel onbelemmerd tot eikaars markten kunnen toetreden. Vooruitlopend op de
Europese eenwording iser de laatstejaren zowel op nationaal als internationaal niveau een sterkere neiging tot bedrijfsvergroting merkbaar dan
voorheen. Via fusies, samenwerkingsverbanden en bedrijfsovernames
trachten bedrijven door een verbetering van deefficiency een kostenverlaging te bewerkstelligen, die hun concurrentiepositie versterkt. Daarnaast
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41
43
36
52
49

vormt ook het vergroten van het marktaandeel een drijfveer. Belangrijke
gebeurtenissen in de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie
waren o.a. de fusies van de zuivelcoöperaties Noord-Nederland en
CCFriesland en die van DMV Campina en Melkunie Holland. In het oosten van ons land zochten de kleinere zuivelfabrieken aansluiting bij de
grote zuivelonderneming Coberco. Binnen de slachterijsector intensiveerdeCoveco de contacten met de Rabobank en de Encebe en nam Homburg
Holding diverse vleesverwerkende bedrijven over. In de tak overige voedings- en genotmiddelenindustrie springen de aktiviteiten van CebecoHandelsraad in het oog,die ten deleinsamenwerking met de Suiker Unie
zijn traditionele positievan toeleverancier van grondstoffen en bedrijfsuitrusting drastisch uitbreidde naar terreinen van verwerking van aardappelen,vlees,groenten en fruit.
Naast overwegingen van internationale aard spelen ook andere elementen een rol in het schaalvergrotingsproces van de voedings-en genotmiddelenindustrie. Eén daarvan is het verkrijgen van een betere
onderhandelingspositie ten opzichte van bedrijven die zich in het distributiekanaal tussen voedings- en genotmiddelenindustrie en consument
bevinden, zoals grootwinkelbedrijven. Ook de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van debinnenlandse markt voor voedings-en genotmiddelen
door de trage bevolkingsgroei, kunnen in dit verband worden genoemd.
Het streven naar produkten met een hogere toegevoegde waarde (zoals
kant-en-klare produkten) en het voortdurend op de markt brengen van
nieuwe produkten vergroot de overlevingskansen van voedings- en genotmiddelenindustriebedrijven. Grotere bedrijven kunnen zich in het algemeen de onderzoeksinspanningen en risico's,dieéén en ander metzich
meebrengt, beter veroorloven. De nadruk op de produktie van artikelen
met een hogere toegevoegde waarde wordt bovendien versterkt door ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Tengevolge van milieubeschermingsmaatregelen en vermindering van de EG-steun iser eenvertraging van de
groei van het aanbod van grondstoffen merkbaar, waardoor de kansen op
vergroting van debulkproduktie afnemen.
Bestedingenaan voedingsmiddelen blijvenstijgen
De verzadigingsverschijnselen op de binnenlandse markt voor voedings- en genotmiddelen lijken tot nu toe wel mee te vallen. De volumegroei van de particuliere consumptieve bestedingen aan voedings- en
genotmiddelen hield in de laatste tien jaar ongeveer gelijke tred met de
ontwikkeling van de totaleparticulierebestedingen (tabel 3.14).De toename was overigens geconcentreerd in de laatste helft van de jaren tachtig,
wat kan worden toegeschreven aan de ongunstige ontwikkeling van het
besteedbare inkomen tussen 1980 en 1985 enhetherstel daarna. De stij221

Tabel3.14 Volume- enprijsontwikkeling binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen
(1980=100)
1985

1988

1989

1990
(v)

Volume-indexcijfer:
Voedings-engenotmiddelen
w.v.: voedingsmiddelen
genotmiddelen
Totaleconsumptieve bestedingen

102
104
97
101

107
112
97
108

110
115
100
112

113
117
103
116

Prijsindexcijfer(nominaal):
Voedingsmiddelen
Gezinsconsumptie
Landbouw

116
123
116

112
124
106

114
125
114

116
128
109

Bronnen:CBSenCPB.

ging van de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen was geringer
dan dievan de totalegezinsconsumptie (tabel 3.14).Eenbelangrijke reden
hiervoor is dat de prijzen van landbouwprodukten, die een belangrijke
kostenpost voor de voedings- en genotmiddelenindustrie vormen, slechts
langzaam omhoog gingen. Dat het prijsindexcijfer van voedingsmiddelen
boven dat van landbouwprodukten ligt, wordt veroorzaakt doordat de
prijsontwikkeling van de ingebouwde diensten, zoals bewerking, verpakking en distributie. Deze diensten stijgen relatief sneller in prijs dan de
landbouwprodukten.
Nederlanderseten meergroenten,fruit,kaasen vlees
Een groot aantal factoren oefent invloed uit op de samenstelling van
hetvoedingspakket, zoalshetbesteedbaar inkomen, de prijsverhoudingen
tussen de afzonderlijke voedingsmiddelen, de leeftijdsopbouw van debevolking en de samenstelling van de huishoudens. Daarnaast speelt de tijd
die beschikbaar is voor het aankopen en bereiden van voedsel een rol.
Tenslotte zijn psychologische waarden die de consument verbindt aan de
consumptie van bepaalde goederen, van belang. Hierbij valt te denken
aan waarden als gezondheid, natuurlijkheid, versheid, kwaliteit, exclusiviteiten milieubewustheid.
Hetverloop vanhetverbruik vaneen aantal voedingsmiddelen per jaar
per hoofd van de bevolking tussen 1970 en 1990 wordt weergegeven in
tabel 3.15.Het betreft hier het gemiddelde verbruik per Nederlander, wat
inhoudt dat het verbruik van de individuele consument hiervan sterk kan
afwijken. Deconsumptie van vleesen kaas per hoofd ging tussen 1970en
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Tabel3.15 Gemiddeldverbruikvanvoedingsmiddelenperjaarperhoofdvandebevolking
(inkilogrammen)
Produktgroep

1970

1975

1980

1985

1990
(v)

Brood
Aardappelen (opbasisvers)
Suikers(opbasiswit)
Fruit
Versegroenten
Melken melkdranken
Boter
Margarine
Kaas
Rund-en kalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees

63,1
85,0
45,7
65,1
45,7
163,2
3,0
17,7
9,3
19,7
26,5
6,0

60,9
82,0
43,7
65,2
48,8
143,2
3,2
13,5
11,6
23,2
35,3
7,0

57,4
83,0
41,9
67,8
53,2
137,1
3,6
12,6
13,5
22,2
39,5
8,9

59,1
83,0
38,5
65,5
57,1
134,4
4,0
11,7
13,5
19,1
43,3
12,7

593
87,0
37,4 *)
73,0
63,1
131,3
3,5
9,8
15,1
18,9
44,0
17,2

V1989.
Bronnen:CBSendiverseproduktschappen.

1990metmeer dan 50%omhoog.Indejaren zeventig werd destijging van
de vleesconsumptie vooral veroorzaakt door een hoger verbruik van
rund-en varkensvlees;in dejaren tachtig door een forse toename van het
verbruik van het magere pluimveevlees. Ook de consumptie van verse
groenten (+38%)en fruit (+12%)nam in deperiode 1970-1990 toe.De consumptie van suikers, melk en melkdranken daarentegen daalde met circa
20%. Binnen de groep melk en melkdranken nam het verbruik van volle
melk af van 107 kilo per hoofd in 1970 tot 41,6 kilo in 1990 en dat van
room en koffiemelk van 24,4 kilo per hoofd tot 17,4 kilo, terwijl het verbruik van halfvolle melksteegvan 4,2kilotot41,6kiloper hoofd. Het verbruik van eetbare oliën en vetten bleef in de periode 1970-1990 ongeveer
gelijk. Binnen deze groep deden zich wèl verschuivingen voor. Zo halveerde het verbruik van margarine en ging dat van boter, spijsvetten en
-oliën omhoog. Tot 1980groeide ook het verbruik van halvarine. Daarna
stabiliseerde hetzichopzo'n 2,5kiloper hoofd. Deconsumptie van brood
en aardappelen nam in de jaren zeventig wat af, maar gaf daarna weer
een stijging tezien.
Bovenstaande cijfers geven aan dat de consumptie van plantaardige
produkten (met name verse groenten en fruit) weliswaar is toegenomen,
maar dat dit niet gepaard isgegaan met een daling van het verbruik van
dierlijke produkten. Desamenstelling van het voedingspakket van de gemiddelde Nederlander voldoet niet aan alle eisen uit het advies "Richtlij123

nen Goede Voeding",dat in 1986door de Voedingsraad isuitgebracht. De
hoeveelheid voedingsvezel iste laag en de verhouding tussen verzadigde
en onverzadigde vetzuren tehoog (Ten Hoor et al., 1990:95).Een reductie
van het gebruik van verzadigde vetzuren vermindert de kans op overgewicht, kanker en hart- en vaatziekten. Op initiatief van de Stuurgroep
Goede Voeding, ingesteld door de Ministeries van LNV en WVC,is begin
1991 de landelijke publiekscampagne "Let op vet"van start gegaan. Deze
campagne heeft tot doel de hoeveelheid (verzadigde) vetten in het voedingspakket te verminderen.
Het verbruik van "alternatieve" produkten (zoals BD-en EKO-produkten en scharrelvlees) is laag. Slechts 3-4% van de bevolking koopt ze wel
eens (De Kleijn et al., 1990:70).De consumptieve bestedingen aan alternatieve voedingsmiddelen bedragen circa 1%van het totaal (Ten Hoor etal.,
1990:434).Debelangrijkste beweegredenen voor consumenten om alternatieve produkten te kopen zijn gezondheidsoverwegingen, de afwezigheid
van kleurstoffen, smaakstoffen en conserveringsmiddelen, de betere
smaak en de milieuvriendelijkheid (DeKleijn et al.,1990:72).Dehoge prijzen en het beperkte aantal verkooppunten vormen echter nog belangrijke
drempels voor hetkopen van alternatieve produkten.
3.4 De Nederlandse in-en uitvoer van agrarischeprodukten envoedingsmiddelen
Agrarische produkten en voedingsmiddelen nemen binnen het Nederlandse handelsverkeer een belangrijke plaats in. Het aandeel daarvan in
de totaleNederlandse uitvoer bedroeg in 199024%,terwijl dat in de totale
invoer op 15%uitkwam. Deze aandelen liggen ruim boven het EG-gemiddelde van respectievelijk circa 9%en 13%. Bijna 80%van de Nederlandse
export isbestemd voor de EG-lidstaten, waarvan de BRDuitsland veruit
de belangrijkste afnemer is.Tien jaar geleden bedroeg het EG-aandeel in
de Nederlandse export nog 75%. Belangrijke exportbestemmingen buiten
de EGzijn de overige Europese landen, de VS,de ACP-en de OPEC-landen. Van de Nederlandse invoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen was in 1990 60% afkomstig uit de EG, en wel met name uit
België/Luxemburg, de BR Duitsland en Frankrijk. Daarnaast importeert
Nederland vooral uit de overige Europese landen, de VS,Brazilië, Argentinië, Thailand en Maleisië. Nederland heeft een positief agrarisch handelssaldo: de waarde van de uitvoer van agrarische produkten en
voedingsmiddelen overtreft die van de invoer. Dit saldo wordt elk jaar
groter. Overigens bestaat er alleen met de EG-lidstaten een positief saldo.
Met de groep derde landen heeft Nederland een negatief handelssaldo,
datechter in deloop van detijd steedskleiner is geworden.
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Tabel3.16 Invoer,uitvoerenhandelssaldoin 1988,1989en1990 *)
Invoeir

Uitvoer

Saldo

wereld

EG

wereld

EG

wereld

EG

1988 waarde
1989 waarde

34,7
33,8

21,0
20,3

51,3
56,5

39,9
43,9

16,7
22,7

18,9
23,6

1990 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

33,3
7,4
-8,2

20,0
3,7
-4,9

58,3
5,2
-1,9

46,2
7,4
-1,9

25,0

26,2

1988 waarde
1989 waarde

195,8
221,4

125,7
139,6

203,8
229,4

151,8
172,7

8,0
8,0

26,1
33,1

1990 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

229,2
4,0
-0,5

145,8
n.b.
n.b.

239,3
2,0
2,5

183,6
n.b.
n.b.

10,1

373

Agrarischeprodukten en
voedingsmiddelen

Allegoederen

*) Waardeinmiljardenguldens,mutatiesinprocenten t.o.v. hetvoorgaandejaar.
Bron: CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEl-bewerkingen.

De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen kenmerkte zich in 1990 door hogere volumes en met name aan
de importzijde door lagere prijzen. De prijsdaling vloeide enerzijds voort
uit de lagere koers van de dollar, waarin veel prijzen van landbouwprodukten zijn uitgedrukt. Anderzijds oefende het hogere aanbod van landbouwprodukten druk uit op de prijzen. De waarde van de uitvoer van
agrarische produkten en voedingsmiddelen steeg met 3% tot ruim 58miljard gulden (tabel 3.16).Zo'n 30%van deze uitvoer bestond uit onbewerkte agrarische produkten, die voornamelijk uit de tuinbouw afkomstig zijn.
De grote vraag naar kwaliteitsprodukten in de voormalige DDR deed de
uitvoer naar de BRDuitsland 1)zelfs met 8%groeien. Deuitvoer naar het
1)

Degegevensvoor de BRDuitsland indeze paragraaf hebben ookbetrekking op de
handelsstromen tussen Nederland en de voormalige DDRin hetlaatste kwartaal
van 1990.
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Midden-Oosten liep vanwege het Golfconflict met zo'n 10% terug. Toch
had dit nauwelijks invloed op het totaal omdat slechts 1% van de Nederlandse agrarische uitvoer voor dit gebied bestemd is.Door de fors lagere
prijzen daalde de waarde van de agrarische invoer met 1,5%. De gunstige
ruilvoetontwikkeling had tot gevolg dat het agrarisch handelssaldo met
10% steeg tot 25miljard gulden. Deze stijging was beduidend lager dan
die in 1989,maar toen waren de uitvoerprijzen nogal gestegen en de importvolumes sterk teruggelopen. Het agrarisch handelssaldo met de EGlidstaten bedroeg 26,2 miljard gulden, terwijl het negatieve saldo met de
groep derde landen op 1,2 miljard gulden uitkwam.
Invoergraan,zuivelen vleesgoedkoper
De waarde van de invoer van akkerbouwprodukten in 1990 was vrijwel gelijk aan die in 1989 omdat de volumestijging van ruim 6% geheel
werd gecompenseerd door een prijsdaling (tabel3.17).Veevoeders,debeTabel3.17 Invoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin1990
Produkt(groep)

Waarde in
min. gulden
wereld

w.v.
uit
EG

Totaal

Mutatiesin ' 7o t.o.v.1989
wereld
volume

EG

prijs

volume

prijs

33.308

20.009

7,4

-8,2

3,7

-4,9

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

8.706
1.951
3.322
2.551

6.114
1.890
1.094
2.398

6,3
2,6
6,8
6,7

-7,1
-2,7
-14,4
-1,4

7,4
23
13,4
4,1

-33
-2,2
-12,1
0,2

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

5.891
1.870
3.611
872
572
493

5.316
1.501
3.473
847
550
451

-1,2
13,6
-9,0
-12,4
-32,1
12,5

-10,8
-9,2
-12,9
-17,8
-16,2
-4,7

-3,2
12,4
-10,2
-5,9
-39,7
15,3

-10,1
-10,4
-11,1
-20,0
-8,9
-2,8

Tuinbouwprodukten

3.576

2.056

13,5

3,4

7,1

4,6

15.135
3.749
5.635

6.518
1.063
2.337

10,6
22,5
83

-10,0
-21,2
-8,9

5,7
-3,1
6,8

-4,1
-12,1
0,6

Overigeagrarische produkten
w.o.: margarine,oliënen vetten
uitheemse produkten

BromCBS, Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerkingen.
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langrijkste produktgroep binnen de akkerbouwprodukten, vertoonden de
grootste volumestijging (6,8%)/ maar ook de sterkste prijsdaling (-14,4%).
Er werden vooral meer mengvoeders uit de BR Duitsland ingevoerd
(34%). De perskoekeninvoer uit Argentinië (19,3%) en Maleisië (13,9%)
nam toe;dieuitdeVSdaarentegen daalde fors (-15,4%).
De importwaarde van veehouderijprodukten was in 1990zo'n 12%lager dan in 1989 doordat de invoer van zuivel bijna één miljard gulden
kleiner werd. Dezuivelimport ispraktisch geheel afkomstig uit de opruiming van interventievoorraden in andere EG-lidstaten,die via Rotterdam
worden afgezet. Dezeopruiming, die in de voorgaande jaren vrij substantieel was, vond in 1990 nog slechts op bescheiden schaal plaats. De hoeveelheden ingevoerde boter uit België/Luxemburg, Frankrijk en Ierland
werden gehalveerd en ook de importvolumes van melkpoeder uit
België/Luxemburg en de BRDuitsland liepen fors terug. Kaasen condens
vormden deenigeprodukten waarvan hetimportvolume toenam (respectievelijk 13% en 6%). De invoerwaarde van vee en vlees, waarvan het
grootste deel uit runderen, rundvlees,pluimvee en pluimveevlees bestaat,
steeg in 1990 met 3%. Vooral de import van runderen ging fors omhoog.
Er werden 6% meer nuchtere kalveren en 62% meer slachtkoeien ingevoerd. Deze laatste stijging werd niet alleen veroorzaakt door de invoer
van ruim 40.000koeien uit de voormalige DDR,maar ook door de import
van volwassen runderen uit Frankrijk, diebijna driekwart groter was dan
in 1989. De invoerprijzen van runderen daalden met ruim 20%. Het invoervolume van rundvlees nam met 6,5% toe,maar door een prijsdaling
in dezelfde ordevan grootte veranderde de invoerwaarde nauwelijks. Het
aandeel van België/Luxemburg in de invoer van rundvlees daalde van
46% tot 37%,terwijl de aandelen van Zuid-Amerika en Ierland in de invoer bijna verdubbelden (respectievelijk tot 14,2% en 8,7%). De invoerwaarde van pluimvee en -vlees ging met 27% omhoog door zowel een
volumetoename (22%) als een prijsstijging (5%). De volumegroei betrof
vooral levend pluimvee uit Frankrijk (23%),België/Luxemburg (31%) en
de BRDuitsland (190%)enpluimveevlees uit België/Luxemburg(24%)en
Thailand (290%).
Meertuinbouwproduktengeïmporteerd
De importprijzen van tuinbouwprodukten gingen, in tegenstelling tot
die van de overige hier besproken produkten, in 1990omhoog. Deze stijging vloeide voort uit de hogere prijzen voor tomaten, overige verse
groenten, bereidingen van groenten, appelen en verse snijbloemen. Ook
het volume van de invoer nam toe,zodat de invoerwaarde van tuinbouwprodukten totzo'n 3,5miljard gulden steeg (tabel3.17).Dewaarde van de
tomateninvoer groeide met 61%. Daarbij zagen de Canarische eilanden
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hun importaandeel oplopen van 70%naar 80%en werd het Spaanse aandeel van 17% naar 10% teruggebracht. De importwaarde van appelen
steeg met een kwart door fors hogere prijzen (21%) en een iets toegenomen volume (4%).De volumegroei was het gevolg van grotere importen
uit Oost-Duitsland (+ circa 7000 ton) en Argentinië (+ circa 3000 ton). De
appelinvoer uit de EGbleef ondanks de tegenvallende oogstgelijk aan die
in 1989.Na de daling in 1989werden er in 1990weer meer kiwi's en druiven ingevoerd. Van de totale import van verse groenten en fruit is overigens circa 40% bestemd voor reexport. De stijging van de import van
verse snijbloemen met 10% kwam vrijwel geheel voor rekening van landen buiten deEG(vnl.Israël,Kenya,Zimbabwe en Colombia).
Degroep "overige agrarische produkten"bestaat hoofdzakelijk uit margarine, vetten, oliën, visserijprodukten, hout en uitheemse produkten als
citrus- en zuidvruchten, koffie, thee, cacao en tabak. Hoewel het importvolume van deze produkten ongeveer 10% groter werd, bleef de invoerwaarde in 1990 vanwege prijsdalingen ongeveer gelijk aan die in het jaar
daarvoor.
Exportprijzenveevoedersflinkomlaag
Door een forse volumegroei steeg de uitvoerwaarde van de akkerbouwprodukten in 1990tot bijna 10miljard gulden (tabel 3.18).De gemiddelde uitvoerprijzen gingen omlaag omdat de veevoeders door de lage
wereldmarktprijzen voor granen en oliezaden goedkoper werden. Ondanks de volumestijging van 7,8%bij veevoeders,bleef de waarde van de
veevoederexport hierdoor gelijk aan die van het jaar daarvoor. Vooral de
uitvoer van (soja)perskoeken naar de BRDuitsland en het Verenigd Koninkrijk steeg fors, waardoor deze twee landen bijna driekwart van de totale uitvoer afnamen. Daarnaast gingen er meer mengvoeders naar
België/Luxemburg,de BRDuitsland en Frankrijk. Deuitvoer van aardappelen bestond in 1990 voor een derde uit pootaardappelen en voor twee
derde uit consumptieaardappelen. De uitvoerwaarde van pootaardappelen steeg door een volumestijging als gevolg van een grotere uitvoer naar
Frankrijk, de BRDuitsland,Spanje en Algerije. Deuitvoerwaarde van consumptieaardappelen, waarvan ruim 35% naar de BRDuitsland ging, werd
hoger door een prijsstijging. Binnen deproduktgroep akkerbouwbereidingen was deontwikkeling van deexport van suiker, die vrijwel geheel naar
bestemmingen buiten de EGging,opvallend. Er vond een sterke volumegroei van de uitvoer plaats naar Iran (52%),Irak (68%,geconcentreerd in
het eerste halfjaar), Nigeria (105%) en Jordanië (254%), terwijl er sprake
was van een forse afname voor Algerije (-47%), Mexico (-74%)en Egypte
(-89%).Deexport naar de Sovjet-Unie, die in 1989nog circa 30.000 ton bedroeg, vielgeheel weg. Nederlands bier werd vrijwel naar allelanden ter
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Tabel3.18 Uitvoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin 1990
Produkt(groep)

Waarde in
min. gulden

Mutatiesin %t.o.v.1989

wereld

wereld

w.v.
naar
EG

volume

EG

prijs

volume

prijs

58.259

46.223

5,2

-1,9

7,4

-1,9

9.750
193
868
2.839
5.531

6.722
183
624
2.478
3.181

9,3
2,6
4,8
7»
12,2

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

9,2
16,1
2,0
11,5
9,5

-2,2
-2,8
9,7
-8,6
1,6

Veehouderijprodukten
w.v.: levenderunderen en varkens
rund- en kalfsvlees
varkensvlees
pluimvee(-vlees)
eieren
ov.veeen vlees,bereidingen
melk en zuivel
w.o.: volle-melkpoeder
condens
boter
kaas

18.963

15.831

-2,5

-2,7

4,4

-43

1.202
2.706
4.521
1.370
1.058

1.169
2.555
4.468
1.238
931

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

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

23
5,6
33
12,0
3,2

-8,2
-6,7
-23
13
-0,4

1.149
6.957
949
851
984
3.245

904
4.566
76
387
741
2.841

12,1
-10,8
-15,0
-0,4
-40,3
3,2

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

153
2,0
-12,1
9,4
-123
33

-1,1
-6,2
-123
-2,6
-133
-23

Tuinbouwprodukten
w.v.: verse groenten
inheems fruit
sierteelt*)
tuinbouwbereidingen

13.776
3.941
903
7.378
1.554

11.429
3.384
829
5.783
1.433

10,8
11,1
24,8
8,5
14,2

-0,1
-0,4
9,1
-0,7
-1,4

103
9,6
23,7
8,4
133

0,4
0,2
8,9
-03
-0,7

Overigeagrarische produkten
w.o.: margarine,oliënen vetten
uitheemse produkten
w.o.: uitheems fruit
koffie, thee,cacao
(-produkten)
tabak(-sprodukten)
ruwe plantaardige en dierlijke produkten
diversen

15.769
1.992
6.954
918

12.226
1.404
5.808
802

8,2
4,5
10,0
-0,9

-2,7
-10,7
0,8
1,6

7,6
10,1
9,9
-0,7

-03
-11,2
2,0
1,4

2.344
3.455

1.612
3.206

7,1
15,8

-7,1
7,9

63
143

-6,4
8,0

1.194
3.312

848
2.356

1,5
5,2

-6,5
-3,6

0,3
5,6

-8,4
-3,0

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

*)Inclusieftuinbouwzaden.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerkingen.
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wereld geëxporteerd, maar het meeste ging naar de VS. Omdat de
volumestijging van de uitvoer naar de VS(4%) achterbleef bij het gemiddelde (14%),liep het aandeel van de VS in de bierexport terug van 57%
naar 53%.Deexportprijzen van bier daalden met 1,6%.
Zuivelexportloopt terug
Het aandeel van de veehouderijprodukten in de totale uitvoerwaarde
daalde in 1990 met 2%tot 32,5% doordat de waarde van de uitvoer van
melk en zuivelprodukten naar derde landen met bijna één miljard gulden
verminderde. Dereductie van dezuivelexport naar deze landen, waarvan
het merendeel bestaat uit boter en melkpoeder uit interventievoorraden,
werd veroorzaakt door de al eerder genoemde stagnatie in de opruiming
van de voorraden in de EG-lidstaten. In de jaren vóór 1990 importeerde
Nederland aanzienlijke hoeveelheden interventieprodukten, om ze vervolgens direct weer te exporteren. De daling van de Nederlandse zuivelexport naar derde landen in 1990 komt dan ook overeen met de
waardevermindering van bijna één miljard gulden van de zuivelimport
uit andere EG-lidstaten. Deboterexport vertoonde een drastische terugval
van 40%. Er werd haast geen boter meer naar de Sovjet-Unie geëxporteerd; in 1989nam dit land nog ruim 11% van onzeboteruitvoer voor zijn
rekening. Ook Algerije en Marokko namen veel minder boter af. De exportwaarden van magere- en volle-melkpoeder werden respectievelijk
41% en 18%kleiner. Vooral Algerije, Brazilië en India importeerden veel
minder melkpoeder. De export van condens, waarvan meer dan de helft
naar landen buiten de EGging,bleef vrijwel op hetzelfde peil als in 1989.
Sinds 1980 is er ieder jaar meer kaas uitgevoerd. In 1990 ging er 433.000
ton kaas de grens over, wat zo'n 3% meer was dan in 1989. Daarvan
kwam ruim 45%terecht in de BRDuitsland, 13%in Frankrijk en 12% in
België/Luxemburg. De overige kaas werd in kleine hoeveelheden in een
groot aantal landen afgezet, waarvan de VS (ruim 18.000 ton) en Japan
(ruim 9.000ton) relatief grote afnemers waren. Doordat deexportprijs met
3% daalde,veranderde deuitvoerwaarde nietten opzichte van 1989.
Meervarkens-enpluimveevlees naarhetbuitenland
Met de uitvoer van vee en vlees ging het in 1990 duidelijk beter dan
met die van melk-en zuivelprodukten. De prijzen daalden weliswaar gemiddeld met zo'n 3%,maar door een even zo grote volumegroei lag de
uitvoerwaarde op hetzelfde niveau als in 1989. De uitvoer van levende
varkens bleef stabiel, omdat de lagere uitvoer naar de BR Duitsland
en Spanje geheel werd gecompenseerd door stijgende exporten naar
Frankrijk en Italië en vooral naar België/Luxemburg, waar wegens de
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klassieke varkenspest een gatin de markt kon worden opgevuld. Door de
lagereprijs daalde deuitvoerwaarde met 4%.Deexportwaarde van kalveren werd met een derde gereduceerd. De uitvoer van slachtkoeien, waarvan Frankrijk er meer dan drie keer zoveel importeerde als in 1989,steeg
daarentegen met ruim 60%. De uitvoer van rund- en kalfsvlees verliep
moeizaam. Met uitzondering van Italië en de BR Duitsland werd overal
minder kalfsvlees afgezet tegen prijzen die zo'n 10% lager waren dan in
1989.Ook de uitvoer van rundvlees liep terug. Er was een sterke vermindering van de vraagmerkbaar in hetVerenigd Koninkrijk wegens deBSEperikelen, alsmede in België/Luxemburg. De exporten naar de overige
EG-lidstaten namen daarentegen fors toe, zodat de totale volumedaling
beperkt bleef tot1%.
De uitvoerwaarde van varkenskarkassen daalde met 9%, maar de exportwaarde van bewerkte varkensdelen steeg met 7%, en bedroeg daarmee zo'n driekwart van de totale exportwaarde van varkensvlees. In 1980
was dit aandeel nog slechts een vierde. Het streven naar het behoud van
toegevoegde waarde in eigen land lijkt dus succesvol te zijn. Met de uitvoer van pluimveevlees,waarvan zowel de volumes alsde prijzen stegen,
ging het in 1990 uitstekend. West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
waren debelangrijkste bestemmingslanden. Wèlging er minder pluimvee
levend de grens over.De exportwaarde van eieren steeg in 1990met2,5%
doordat er meer broedeieren en eiprodukten in de overige EG-lidstaten
werden afgezet. De uitvoer van overig vee, vleesbereidingen en -conserven nam zowel in volume als in prijs toe. Binnen deze groep is de export
van schapen, die vooral naar Frankrijk en België/Luxemburg gingen,
sterk gestegen.
Opnieuwrecorduitvoertuinbouivprodukten
De uitvoer van tuinbouwprodukten groeit ieder jaar verder. Door een
volumestijging van ruim 10%kwam de exportwaarde in 1990uit op bijna
14 miljard gulden. De exportprijzen van tuinbouwprodukten daalden in
tegenstelling tot die van de rest van de agrarische produkten niet. In 1990
ging bijna 50% van de export van verse groenten naar de BR Duitsland.
Ongeveer de helft van de forse volumegroei van de export naar dit land
(15%) viel toe te schrijven aan de grote vraag in de voormalige DDR. Er
werden in 1990ook aanzienlijk meer groenten naar Spanje en Italië geëxporteerd. In tonnen gerekend is Spanje na de BRDuitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en België/Luxemburg de vijfde afnemer van Nederlandse groenten geworden. De export van fruit verliep voorspoedig: het
volume groeide bijna met een kwart terwijl de prijzen met ruim 9% omhoog gingen. Alleen het uitvoervolume van peren bleef gelijk aan dat in
1989vanwege desterk gereduceerde perenoogst.Ookhier ging de uitvoer
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naar Duitsland en Spanje fors omhoog. De uitvoerresultaten van sierteelt
bleven wat achter bij die van de overige tuinbouwprodukten. De export
bestond voor ruim de helft uit verse snijbloemen, voor bijna een kwart uit
potplanten, voor 15% uit bloembollen en voor 7,5%uit boomkwekerijproducten. Bijna 40% van alle uitgevoerde sierteeltprodukten ging naar de
BRDuitsland. De sterkste volumegroei deed zich voor bij de export van
boomkwekerijprodukten (16,7%),met name door degrotere importen van
de BRDuitsland, het Verenigd Koninkrijk, België/Luxemburg en Oostenrijk. De export van groenten- en vruchtenconserven gaf een volumestijging van 16% en een iets dalende prijs te zien. Vooral de BR Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk importeerden aanzienlijk meer van
dezeconserven dan in1989.
Mindersapenmeertabakoverdegrens
De uitvoerwaarde van de "overige agrarische produkten" ging met5%
omhoog. De groei van de export van margarine, oliën en vetten vond geheel in de EGplaats;de afzet in Oost-Europa en de Sovjet-Unie liep terug.
Italië en Spanje importeerden nogal wat haring en platvis, waardoor de
uitvoer van zeevis en visconserven met zo'n 15% steeg. De uitvoer van
vruchtesappen naar vrijwel allebestemmingen daalde. Daardoor bleef de
exportwaarde van uitheems fruit, waarvan sappen het belangrijkste onderdeel vormen,nagenoeg op hetzelfde niveau alsin 1989.Erwaseen forse stijging van de uitvoer van tabakswaren naar Italië, Frankrijk en
Duitsland. Ook detabaksprijzen gingen omhoog.
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4. RESULTATENVANSECTORENEN
BEDRIJVEN

4.1 Algemene inleiding
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de diverse sectoren binnen de
land-entuinbouw,envan debedrijven indebetreffende sectoren weergegeven,voor zover dat mogelijk was.Indeeerstvolgende paragraaf komen
de resultaten van de landbouw op sectorniveau aan de orde, gevolgd
door de uitkomsten van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Bij dat
laatste onderdeel wordt eerst ingegaan op de uitkomsten van de gemiddeldeboerderij,waarna aandacht wordtbesteed aan dediverse bedrijfstypenen regio's.
In de derde paragraaf wordt op overeenkomstige wijze ingegaan op de
gang van zaken in de glastuinbouw. Daarna komen de uitkomsten van
enkele andere groepen tuinbouwbedrijven aan de orde. Daarvoor zijn
geen resultaten op sectorniveau beschikbaar,zodat moet worden volstaan
metuitkomsten op bedrijfsniveau.
Bijde uitkomsten opbedrijfsniveau worden, althans in de algemene tabellen,onder meer cijfers gegeven over debedrijfsopbrengsten en -kosten
en over het ondernemers- en gezinsinkomen. In het volgende hoofdstuk
- dat handelt over inkomen, financiële positie en investeringen -wordt de
draad weeropgepaktbijhetgezinsinkomen uit bedrijf.
4.2 Resultatenvanakkerbouw enveehouderij
4.2.1 Uitgangspunten enberekeningswijze 1)
In deze paragraaf komt eerst de resultatenrekening van de landbouwsector (akkerbouw en veehouderij) aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de resultaten van debedrijven in dezesector, die direct
worden ontleend aan het LEI-boekhoudnet. Ook de sectorrekening is
hoofdzakelijk daarop gebaseerd. Voor deraming van hetlaatste,pas afge-

1) Zieookbijlage:Begripsomschrijvingen.
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sloten boekjaar worden ook andere bronnen geraadpleegd. Zowel de resultaten op sectorniveau, als die op bedrijfsniveau hebben betrekking op
boekjaren lopend van meitotenmet april.
Bijde sectorrekening zijn de interne leveringen tot de opbrengsten van
de landbouw gerekend,voor zover zijgeen betrekking hebben op leveringen binnen één van de in de tabel genoemde produktierichtingen. In de
praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat nuchtere kalveren voor de kalvermesterij meegeteld zijn in de opbrengstwaarde van de melkveehouderij
en in dekosten van de kalvermesterij.Daarentegen isde leveringvan biggen door vermeerderaars aan mesters niet in de opbrengstwaarde begrepen, omdat de hele varkenshouderij als één produktierichting wordt
beschouwd. Ook de opbrengstwaarde van snijmais en andere voedergewassen komt niet direct in de cijfers tot uiting,omdat deze produkten tot
de veehouderijsector zijn gerekend. Voor zover in de opbrengstwaarde
van de landbouwsector wel interne leveringen zijn begrepen, is de tegenhanger daarvan onder kosten te vinden in (een deel van) de post "uitgangsmateriaal" (tabel4.2).
Rente,afschrijvingenenarbeidskosten
Bij de waardering van de kosten van arbeid, grond en kapitaal, welke
produktiefactoren voor een belangrijk deel worden geleverd door het bedrijfshoofd en diens gezin, hanteert het LEI in grote lijnen de volgende
uitgangspunten.
Rente en afschrijving worden berekend op basis van de vervangingswaarde,diegelijk isaan denieuwprijs van het produktiemiddel in hetbetreffende boekjaar. Toten met 1985/86 werd deze nieuwprijs verminderd
met de toepasselijke WIR-premies (basispremies en kleinschaligheidstoeslag). In verband met wijzigingen in de regels van de WIR heeft het LEIbestuur besloten de sinds 1979 gevolgde werkwijze te verlaten en vanaf
1986/87 bij de bepaling van de vervangingswaarde de WIR-premie niet
meer opdenieuwwaarde inminderingtebrengen.Dekosten van rente en
afschrijving werden daardoor hoger. In de tabellen van dit hoofdstuk zijn
deresultaten volgensdezenieuweberekeningswijze opgenomen.
Voor 1990/91werd een rentevoet ingecalculeerd van 2,5%voor vermogen vastgelegd in grond en van 7,5%(1989/90:7,0%) voor vermogen vastgelegd in duurzame produktiemiddelen (inclusief vee) of in vlottende
middelen 1).

1)
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De berekeningswijze van de rentevoet is weergegeven in LEI-Periodieke
Rapportage 13-87/88,BedrijfsuitkomstenenFinanciëlePositie(blz.114).

In de kosten iseen bedrag opgenomen alsbeloning voor de handenarbeid van de ondernemer, gebaseerd op het CAO-uurloon van een agrarischewerknemer,inclusief dewerkgeversbijdrage indesocialelasten.Eris
geen vergoeding in rekening gebracht voor bedrijfsleiding; de hoogte
hiervan is immers zeer arbitrair. De CAO-loonkosten bij een normale
werktijd bedroegen in 1989/90 58.200 gulden en in 1990/91 61.000 gulden. Ónder een normale werktijd wordt verstaan een bruto-arbeidstijd
van 2237uren. Per netto gewerkt uur, dus na aftrek van de uren voor vakantie, ziekte en dergelijke, kwamen de loonkosten in 1989/90 neer op
ƒ29,67en in 1990/91opƒ31,07.
Kosten grond oppachtbasis

De kosten - en dus ook het netto-bedrijfsresultaat en de arbeidsopbrengst - worden berekend op pachtbasis, om een zinvolle rentabiliteitsvergelijking mogelijk te maken tussen bedrijven met uiteenlopende
verhoudingen van eigendom en pacht. Voor moderne gebouwen worden
rente en afschrijvingen echter in alle gevallen berekend op basis van
eigendom, dus op dezelfde manier als bij andere duurzame produktiemiddelen. Op bedrijven die volledig eigendom zijn van de ondernemer
liggen de werkelijke kosten voor grond hoger dan op gepachte bedrijven.
In 1989/90 was dit verschil voor de grotere akkerbouw- en weidebedrijven gemiddeld circa 450 gulden per hectare, respectievelijk 535 gulden
per hectare. Het onderscheid tussen de berekening op pachtbasis en op
basis van werkelijke verhoudingen heeft alleen betekenis voor de rentabiliteitscijfers, maar isniet van invloed op de hoogte van het ondernemersof gezinsinkomen. Deop pachtbasis berekende bedragen worden immers
weliswaar bedrijfseconomisch tot de kosten gerekend, maar vormen tegelijkertijd een inkomensbestanddeel voorde eigenaar/exploitant.
De uitkomsten op bedrijfsniveau hebben betrekking op bedrijven boven een bepaalde minimumomvang, die vanaf 1985/86 is gesteld op
79 sbe. De uitkomsten op sectorniveau omvatten ook de opbrengsten en
kosten van kleinere bedrijven. De resultaten van het laatste, per 30 april
afgesloten boekjaar berusten op ramingen en die van voorgaande jaren in
het algemeenop dedefinitieve cijfers van verwerkte boekhoudingen.
4.2.2 Resultaten vanakkerbouw enveehouderijop sectorniveau
Op de volume- en prijsontwikkelingen van de agrarische produktie in
1990isinhet vorigehoofdstuk vrij uitvoerig ingegaan. Dedaar weergegeven ontwikkelingen hebben echter voornamelijk betrekking op kalenderjaren. In tabel 4.1 wordt de ontwikkeling van de opbrengsten
weergegeven voordelaatste boekjaren.
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Tabel4.1 Opbrengstwaardelandbouwproduktie(inclusiefinterneleveringen)
Sector

Waarde(miljoenen guldens)

Mutatiesiin%t.o.v .voorgaandjaar
prijs

volume
1988/89 1989/90 1990/91 89/90
(v)
(v)
(r)

90/91
(r)

89/90
(v)

90/91
(r)

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

12380
9.410
2.750
1.580
5.640
1.240
1.110
3.340

12.200
9.190
2.830
1.580
6.970
1.270
1.180
3.950

11.210
8.320
2.670
1.440
6.740
1.240
1.260
3.600

-1,0
-1,0
-0,5
-0,5
03
-3,0
33
7,5

2,0
-1,0
11,0
43
63
03
7J5
0,0

-03
-13
33
0,0
23/)
53
3,0
10,0

-10,0
-83
-15,0
-13,0
-9,0
-3,0
-03
-9,0

Totaal

25.290

27.150

25.490

03

3,0

63

-9,0

In 1989/90 nam de produktiewaarde van akkerbouw en veehouderij
vrij sterk toe,namelijk met ruim 7%.Deze stijging was vrijwel geheel een
gevolg van hogere prijzen; het produktievolume onderging nagenoeg
geen wijziging. Alleen in de pluimveemesterij en vooral de akkerbouw
was er sprake van een substantiële volumegroei. De legpluimveehouderij
gaf als enige sector -voor het vijfde achtereenvolgende jaar -een duidelijke inkrimping te zien. In de overige sectoren is de produktie weinig veranderd. Zoals vermeld gingen de prijzen in het algemeen omhoog, maar
in de melkveehouderij daalde de gemiddelde opbrengstprijs, terwijl ze in
de kalvermesterij constant bleef. Een sterke prijsverbetering deed zich
voor in de akkerbouw en vooral in de varkenshouderij. Daardoor nam de
laatstgenoemde sector ook het leeuwedeel van de stijging van de produktiewaarde van akkerbouw en veehouderij van in totaal 1,9miljard gulden
voorzijn rekening.
De ramingen voor 1990/91 wijzen erop dat de totale produktiewaarde
van akkerbouw en veehouderij weer gedaald is tot ongeveer het niveau
van 1988/89 (tabel 4.1).Voor het eerst sinds 1986/87 deed zich weer een
noemenswaardige produktiegroei voor. Alleen voor melk was er sprake
van een beperkte verdere volumedaling, terwijl de legpluimveehouderij
en de akkerbouw in dit opzicht pas op de plaats maakten. In de overige
sectoren nam hetproduktievolume toe,met percentages uiteenlopend van
4à5%in de varkenshouderij tot meer dan 10%voor de rundvleesproduktie. Het positieve effect van de produktiegroei werd echter meer dan teniet gedaan door de gemiddelde prijsdaling van ongeveer 9%. Alleen de
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pluimveemesterij had te maken met nagenoeg stabiele prijzen, terwijl in
de akkerbouw, de rundveehouderij, de kalvermesterij en de varkenshouderijprijsdalingen optraden van 9%of meer.
Dalendenon-factorkosten
De waarde van de non-factorkosten van de totale akkerbouw en veehouderij laatalvanaf 1983/84een dalende lijnzien,diezichin 1989/90 en
1990/91 voortzette. Met een geraamd bedrag van circa 17miljard gulden
lagen deze kosten in 1990/91 ongeveer 15%lager dan in 1983/84. Deze
dalingkwam voor ruim twee derde deelvoor rekening van lagere prijzen,
waarbij de daling van de veevoederprijs met ongeveer 30%in de periode
1983/84-1990/91 de doorslag gaf. De daling met 5%van het volume van
denon-factorkosten in dieperiode kwam eveneensgrotendeels voor rekening van het veevoeder, maar ook het gebruik van (kunst-)meststoffen
liep terug.
In 1989/90 was de daling van het meststoffengebruik zelfs 8% (tabel4.2).Metuitzondering van depost overige grondstoffen en diensten is
Tabel4.2 Kostenvandelandbouw{inchinterneleveringen,excl. tuinbouw)
Waarde(miljoenen guldens)

Mutatiesiin% t.o.v, .voorgaand jaar
volume

1988/89 1989/90 1990/91 89/90
(v)
(v)
(r)
Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Ov. grondstoffen
endiensten

prijs

90/91
(r)

89/90
(v)

90/91
(r)

9.000
1.190
710
2.010
1.620

8.540
1.230
650
2.020
1.650

7.900
1.150
630
2.120
1.740

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

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

-1/)
4/)
-1,0
3,5
3,0

-10,0
-9,0
-1,0
4,0
3,0

3.200

3330

3.510

2,5

2,0

1,5

3,5

Totaal non-factorkoster » 17.730

17.420

17.050

-2,5

2,0

0,5

-4fl

8.490
2.910

8.660
3.120

8.880
3.310

-2,5
-3,0

-2,0
1,5

4,5
10,5

4,5
4,5

Totale factorkosten

11.400

11.780

12.190

-2,5

-1,0

6,0

43

Totalekosten

29.130

29.200

29.240

-2,5

1,0

3,0

-1,0

Arbeida)
Vermogenengrondb)

a) Herzieneberekening, nietvergelijkbaar met oudere jaren;b) Grundkosten op pachtbasis; de
prijsmutatievanhetvermogenbetreftderentevoetendeprijzenvandekapitaalgoederen.
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het volume van alle groepen non-factorkosten verminderd. De prijsontwikkeling vertoonde een enigszins uiteenlopend beeld: een lichte daling
bij veevoeder en meststoffen aan de ene kant, en een substantiële stijging
bijonder andereuitgangsmateriaal en werktuigen aan deandere kant. Per
saldo bleef de gemiddelde prijs van de non-factorkosten vrijwel ongewijzigd. Samen met de eerder genoemde volumevermindering leidde dit ertoe dat het bedrag van de non-factorkosten in 1989/90 ongeveer
300miljoen gulden (circa2%)lagerwas dan inhetjaar daarvoor.
Voor 1990/91 werd een nog iets grotere waardedaling geraamd. Deze
kwam, anders dan in 1989,geheel voor rekening van de prijzen, dié gemiddeld met 4% omlaag gingen. Vooral veevoeder en uitgangsmateriaal
werden aanmerkelijk goedkoper, terwijl ook de kunstmestprijzen opnieuw iets daalden (tabel 4.2).Deprijzen van de andere groepen non-factorkosten stegen min of meer parallel met de algemene inflatie. In
samenhang met de hiervoor gesignaleerde uitbreiding van de produktie
nam ookhet volume van de ingezette non-factorinputs in 1990/91 toe.De
groeimet circa2%was desterkstesinds 1983/84.
Stijgendefactorkosten
Tegenover dalende non-factorkosten staan de laatste jaren stijgende
factorkosten; zowel in 1989/90 als in 1990/91bedroeg de waardetoename
3 à 3,5%.Deze toename komt voor rekening van de prijzen: stijgende rentetarieven (vooral in 1989/90), hogere prijzen voor kapitaalgoederen en
een verhoging van de loonkosten per gewerkt uur. Deze laatste waren in
de drie voorgaande jaren in totaal slechts 2,5%gestegen, maar gingen in
1989/90 en 1990/91in totaal met ruim 9%omhoog. Het volume van de in
de akkerbouw en veehouderij ingezette arbeid blijft geleidelijk dalen. Het
volume van dekapitaalgoederen nam,alsgevolgvan aantrekkende investeringen, in 1990/91 voor het eerst sinds 1984/85 weer voldoende toe om
voor het volume van grond en vermogen samen op een positieve mutatie
uitte komen.
De daling van de non-factorkosten en de stijging van de factorkosten
hielden elkaar ongeveer in evenwicht: de totale kosten van akkerbouw en
veehouderij waren in 1990/91 minder dan een half procent hoger dan in
1988/89 (tabel4.2).In1989/90verminderde hetvolume van detotalekosten, maar ging de gemiddelde prijs omhoog; in 1990/91 nam het volume
ietstoe,maar daalden de prijzen.
Forsetoenametoegevoegdewaardein1989/90,maarsterketerugvalin 1990/91
Door de combinatie van ruim 7%hogere opbrengsten en ongeveer 2%
lagere non-factorkosten, ging de netto-toegevoegde waarde vanakker138

Tabel43 Resultatenrekeningvandelandbouwsector(exclusieftuinbouw)
Waarde(miljoenenguldens)

Mutatiesin% to.v .voorgaand ijaar
• volume

1988/89 1989/90 1990/91 89/90
(v)
(v)
(r)

prijs

90/91
(D

89/90
(v)

90/91
(r)

1

Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten*)
Totalekosten

25.290
17.730

27.150
17.420

25.490
17.050

05
-25

3,0
2,0

65
05

-9,0
-4,0

7560

9.730

8.440

8,0

5,0

195

-175

11.400
29.130

11.780
29200

12.190
29240

-25
-25

-1,0
1,0

6,0
3,0

45
-1,0

*)Zienotentabel4.2.

bouw en veehouderij in 1989/90 met bijna 30%omhoog.Degunstige ontwikkelingen in de volumesfeer leverden hieraan een bijdrage, maar de
sterke verbetering van de prijsverhoudingen had de meeste invloed. Een
stijging van de prijscomponent van de toegevoegde waarde met een procent of twintig (tabel4.3) was sinds 1981/82 niet meer voorgekomen. Met
een bedrag van ruim 9,7 miljard gulden kwam de toegevoegde waarde
van de landbouwsector in 1989/90opeennognieteerderbereikt niveau.
In 1990/91 deed zich echter weer een sterke terugval voor, namelijk
van 10à 15%.Het geraamdebedrag van 8,4miljard gulden lagechter nog
duidelijk boven het niveau van dejaren vóór 1989/90,hetgeen erop wijst
dat 1990/91 ondanks de teruggang voor de landbouw een redelijk jaar
was. De teruggang was niet te wijten aan ontwikkelingen in de volumesfeer: de groei van het volume van de toegevoegde waarde met 5% houdt
in dat deze vrij gunstig was. De daling van de prijscomponent met
17à 18%geeft aan dat er een sterke verslechtering is opgetreden van de
prijsverhoudingen.
De verhouding van toegevoegde waarde en factorkosten - het zogenaamde dekkingspercentage - vertoonde min of meer dezelfde ontwikkeling als de toegevoegde waarde. Met dien verstande dat het als gevolg
van de stijging van de factorkosten in 1989/90minder sterk verbeterde en
in 1990/91sterker achteruitging. In 1988/89bedroeg het dekkingspercentage voor de akkerbouw en veehouderij - rekening houdend met de aangepaste berekeningswijze voor de arbeid -ruim 66.In 1989/90 liephet op
tot ruim 82,om in 1990/91 weer te dalen tot een kleine 70.In beide jaren
was de ontwikkeling van de netto-produktiviteit gunstig: in 1989/90 nam
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het volume van de toegevoegde waarde ruim 5%sterker toe dan dat van
de factorkosten en in 1990/91ongeveer 4%(tabel4.3).De prijsverhouding
van toegevoegde waarde en factorkosten gaf in 1989/90 een sterke verbetering te zien (12 à 13 punten), maar is het jaar daarop met meer dan
20punten verslechterd.
Dekkingspercentagerundveehouderijin1990/91 sterkomlaag
In 1989/90 verminderde de opbrengstwaarde van de rundveehouderij
met 1à2%.Hetjaar daarop deed zich alsgevolg van de aanzienlijk lagere
prijzen een veel sterkere daling voor, namelijk met ruim 8%. Zowel in
1989/90 als in 1990/91 ging het bedrag aan non-factorkosten in de rundveehouderij iets omlaag (tabel 4.4). De in 1984/85 begonnen daling zette
zich daarmee voort; het voor 1990/91 geraamde bedrag van 6650 miljoen
gulden was ongeveer een kwart lager dan dat van 1983/84. Zowel in
1989/90 als in 1990/91 kwam de daling van de non-factorkosten in deze
sector voor rekening van het veevoeder: in het eerstgenoemde jaar door
een vrij sterke volumevermindering, in 1990/91 dooreen forse prijsdaTabel4.4 Resultatenperproduktierichtingindelandbouw(inmiljoenenguldens)
Produktierichting

1988/89

1989/90
(v)

1990/91
(r)

Rundveehouderija)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totalekosten

12.380
6.820
5.560
7.120
13.940

12.200
6.730
5.470
7.420
14.150

11.210
6.650
4560
7.680
14.330

Intensieveveehouderijb)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totalekosten

9.580
8.850
730
2.270
11.120

11.000
8.520
2.480
2.290
10.810

10.680
8.220
2.460
2380
10.600

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totalekosten

3.340
2.070
1.270
2.000
4.070

3.950
2.160
1.790
2.080
4.240

3.600
2.180
1.420
2.130
4.310

a)Inclusiefmestveehouderijenschapenhouderij;b)Inclusiefkalvermesterij.
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ling. Door deze ontwikkelingen bleef de toegevoegde waarde van de
rundveehouderij in 1989/90nagenoegoppeil,maar ondergingzehet jaar
daarop een daling van meer dan 15%.De factorkosten stegen in beide jaren met 3,5 à 4%. Het dekkingspercentage, dat in 1988/89 op het voor
deze sector uitzonderlijk hoge niveau van 78uitkwam, liep in 1989/90terug tot ongeveer 74,om het jaar daarop te dalen tot circa 59. Dat laatste
betekenteenterugval tothetpeilvan 1986/87.
Intensieveveehouderijlaatstetweejaarkostendekkend
Vooral als gevolg van de ontwikkeling van de prijzen in de varkenshouderij (tabel4.1)ging deopbrengstwaarde van deintensieve veehouderij in 1989/90 met bijna 15%omhoog, maar hetjaar daarop weer met3%
omlaag (tabel 4.4). In beide jaren daalden de non-factorkosten met zo'n
4%. Omdat veevoeder in deze sector ongeveer driekwart van de totale
non-factorkosten omvat, zijn de ontwikkelingen bij deze kostensoort
doorslaggevend. In 1989/90 iszowel de prijs als het volume van het veevoeder iets gedaald, terwijl het jaar daarop een beperkte volumegroei gepaard ging met een forse prijsdaling. Door deze ontwikkelingen is de
toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij, die in 1988/89 erg
laag was,in 1989/90 meer dan verdrievoudigd enbleef ze hetjaar daarop
nagenoeg op peil. De verhouding van toegevoegde waarde en factorkosten lag in 1987/88 en 1988/89 voor deze sector rond de 30%.In 1989/90
kwam het dekkingspercentage in één klap op 108en in 1990/91 volgens
de ramingen op ongeveer 103.Men moet teruggaan tot 1981/82 om voor
dezesector een dekkingspercentage van meer dan 100te vinden.
Oplevingresultatenakkerbouwvankorteduur
Door het 7 à 8% grotere produktievolume en de 10% hogere prijzen,
kwam deproduktiewaarde van deakkerbouw in 1989/90bijna 20%hoger
uit dan in 1988/89. Een jaar later trad echter weer een daling op met een
kleine 10%alsgevolg van lagere prijzen. Denon-factorkosten in dezesector stegen de laatste twee jaar achtereenvolgens met 4% en met 1%. In
1989/90 wasde nogal wat hogere pootgoedprijs inbelangrijke mate debet
aan de kostenstijging; in 1990/91 werden de - beperkte - prijsstijgingen
van de produktiemiddelen vrijwel gecompenseerd door een iets kleinere
inzet ervan. De toegevoegde waarde van de akkerbouw nam in 1989/90
met meer dan 40% toe ten opzichte van het jaar daarvoor, maar ging in
1990/91weer metzo'n 20%omlaag (tabel4.4).Incombinatie met degeleidelijk stijgende factorkosten leverde dit voor de akkerbouw eerst een fors
herstel van het dekkingspercentage op:van het dieptepunt van ongeveer
30in 1987/88 via circa 63in 1988/89 tot ruim 86in 1989/90. Dat was het
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beste resultaat sinds 1983/84. Voor 1990/91 is weer een vrij sterke teruggang van het dekkingspercentage van de akkerbouw geraamd, namelijk
tot ongeveer 67.Daarmee komt het gemiddelde over de laatste 10jaar op
ongeveer75.
Verwachtingenvoor1991/92
Een belangrijk gegeven voor het enkele maanden geleden begonnen
boekjaar 1991/92 ishet aantrekken van de inflatie, waardoor in het algemeen de prijzen van de produktiemiddelen sterker zullen stijgen dan in
1990/91. Bovendien mag voor het lopende jaar niet gerekend worden op
een daling van devoerprijzen. Injunijongstleden lagen dezeop ongeveer
hetzelfde niveau alseenjaartevoren,maar toenwasde tendens dalend en
nu eerder stijgend.
Voor de melkveehouderij komt daarbij dat de weersomstandigheden
wijzen opeenminder goederuwvoederproduktie dan in 1990: dehooi-en
kuilgraswinning kwam laat op gang en door de koude voorzomer stagneerde de groei van de snijmais. In de groeizame julimaand heeft deze
echter een groot deel van de achterstand ingelopen. Voorts heeft de melkveehouderij temaken met ruim 2%extra quotumkorting,waarvoor overigens een vergoeding van ruim 25cent per kilogram melk wordt gegeven.
Bovendien is, zoals in het verleden is gebleken, de kans aanwezig dat
door de lagere produktie demelkprijs omhoog gaat. Daar staat tegenover
dat de quotumkorting gepaard kan gaan met een extra druk op de veeprijzen, die injunijongstleden duidelijk lager waren dan eenjaar tevoren,
maar (nog) geen verdere daling te zien gaven. De prijzen van nuchtere
kalveren zullen naar hetzich laat aanzien in 1991/92 hoger uitkomen dan
in 1990/91.Hetisnieteenvoudigomuitditzeergemengdebeeldeen duidelijke tendens voor de resultaten van de melkveehouderij in 1991/92 te
distilleren.Tenzij de melkprijs substantieel omhoog zou gaan -en wat dat
betreft wordt de stemming positiever - lijkt enige verdere teruggang van
deresultaten hetmeest voor dehand te krijgen.
De varkenshouderij heeft eveneens te maken met hogere voerprijzen.
Injuni waren de prijzen van slachtvarkens zo'n 10%lager dan een jaar tevoren en er was eerder sprake van een daling dan van een stijging. Wel
wordt verwacht dat de varkensprijzen in de herfst zullen aantrekken, terwijlzichin hetnajaar van 1990juisteen daling voordeed. Voor de biggenprijzen, die minder zijn gedaald dan de slachtvarkensprijzen, geldt iets
dergelijks. Wanneer de opbrengstprijzen in de tweede helft van het boekjaar wat omhoog gaan,zou de varkenshouderij in 1991/92 redelijke resultaten te zien kunnen geven. Dit geldt dan voor de zeugenhouderij. Voor
de varkensmesterij, waar momenteel zeer matige resultaten worden behaald,moet voor 1991/92worden gerekend met een teruggang. Ook voor
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de pluimveehouderij moet worden gerekend op een daling van de uitkomsten,maar datkonmoeilijk anders na dezeergunstigeresultaten van
1990/91. Deeierprijzen lagen in mei enjuni jongstleden ongeveer op hetzelfde peil als eenjaar tevoren, maar vertoonden wel een dalende lijn. De
prijzen van slachtpluimvee lagen in de eerste maanden van boekjaar
1991/92 een procent of tien beneden het niveau van de overeenkomstige
periode van 1990/91 en vertoonden zeker geen tekenen van herstel. In
combinatie met wellicht wat hogere voerprijzen wijst dit op een teruggang van deresultaten vanbeidepluimveesectoren in 1991/92.
Over de mogelijke uitkomsten van de akkerbouw in 1991/92 valt
eigenlijk nogminder tezeggen dan over die van de andere sectoren. Aangenomen mag worden dat de prijzen van de produktiemiddelen min of
meer parallel met de inflatie zullen stijgen. Alleen het pootgoed zal wellicht goedkoper zijn. Over de omvang van de oogst valt nog niet meer te
zeggen dan dat degroeiomstandigheden in het begin van het seizoen ongunstig waren. Mede daardoor is de oogst van vroege aardappelen laat
begonnen,hetgeen totzeerhogeprijzen leidde.Dekanslijkt aanwezig dat
in de hele EGde aardappeloogst kleiner zal zijn dan in 1990.Dat zou dan
hogere prijzen totgevolghebben.Debesluiten inzakede landbouwprijzen
voor 1991/92 (zieparagraaf 1.3.6)doen vermoeden dat daaruit geen grote
prijsverandering voor de marktordeningsprodukten voortvloeit. Kortom:
alleen wanneer door een kleinere oogst de prijzen van aardappelen en
uien inderdaad hoger uitkomen, zullen de resultaten van de akkerbouw
in de kleigebieden in 1991/92 een verbetering te zien geven. Bijgelijkblijvende prijzen van deze vrije produkten moet eerder worden gerekend op
een verdere teruggang. Voor de akkerbouw in de Veenkoloniën, die veel
minder kan profiteren van eeneventuele prijsstijging van de vrije produkten en in het voorjaar ook nogal wat vorstschade opliep, lijkt de kans op
een (verdere)teruggang groter dan opeen herstel.
4.2.3 Bedrijfsresultaten inakkerbouw enveehouderij1)
Dein devorigeparagraaf beschreven ontwikkelingen leidden ertoe dat
de opbrengsten van de gemiddelde boerderij in 1989/90 bijna 13% hoger
uitkwamen dan in 1988/89. De non-factorkosten gingen met enkele pro-

1) Voor uitvoeriger informatie kan worden verwezen naar de volgende Periodieke
Rapportages van het LEI: "Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en
veehouderijbedrijven in 1990/91" (PR 14-90/91), "Bedrijfsuitkomsten in de
landbouw(BUL)"(PR11-89/90)en,vooralvoorontwikkelingenoplangere termijn,
"Bedrijfsuitkomsten enfinanciëlepositie(BEF)"(PR13-89/90).
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centenomhoogendebetaaldefactorkostenstegenmetbijna20%.Datwas
vooral een gevolg van de hogere rentetarieven. Het resultaat was,voor
hettweedeachtereenvolgendejaar,eenforsestijging vanhet gemiddelde
gezinsinkomen uitbedrijf (tabel4.5).Hetvoor dearbeid van gezinsleden
ingecalculeerde loon ging verder omlaag -metbijna 7%-alsgevolg van
de vermindering van het aantal gewerkte uren. Derelatief sterke daling
vandeincidentelebedrijfsopbrengsten hangtvooralsamenmetdeverkopenvan melkquota,diein 1989/90gemiddeld minder omvangrijk waren
dan hetjaar daarvoor. Het saldovan berekende en betaalde rente is vrij
sterktoegenomenalsgevolgvandehogereberekenderentevoet.
Tabel45 Uitkomstenvanhetgemiddeldelandbouwbedrijf(exclusieftuinbouwbedrijven)
Jaar(aantalondernemersperbedrijf)
1986/87
(1,13)

1987/88
(1,16)

1988/89
(1,18)

1989/90
(1,22)

1990/91
(l,22)(r)

x1000guldenperbedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

333,5
229,5

339,2
238,7

363,4
241,2

409,8
250,9

380,0
248,0

Netto-toegevoegdewaarde
(= factoropbrengsten)
Af:betaaldefactorkosten*)

104,0
36,1

100,5
38,2

122,2
35,9

158,9
42,9

132,0
47,0

67,9

62^

863

116,0

85,0

Gezinsinkomenuitbedrijf

x1000guldenperondernemer
Gezinsinkomenuitbedrijf
Af:berekendloon gezinsleden

60,0
18,2

53,7
173

73,0
173

95,1
163

69,0
17,0

Ondernemersinkomen
Af:incidentele bedrijfsopbrengsten
:saldoberekendeenbetaalde
rente

413

35,9
2,6

553
43

783
13

52,0
2/)

9,9

14,2

13,4

173

17,0

Arbeidsopbrengstondernemer
Af:berekendloonondernemer

29^
68,1

19,1
67,1

373
67,4

593
683

33,0
72,0

-383

-48,0

-30,1

-93

-39,0

Netto-bedrijfsresultaat
(pachtbasis)

*)Rente,loonvreemdpersoneel,netto-vachtenwerkdoorderden(gedeeltelijk).
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Een en ander had tot gevolg dat de gemiddelde arbeidsopbrengst per
ondernemer in 1989/90 bijna 60%hoger was dan in 1988/89. Als gevolg
van hogere loonkosten per gewerkt uur enerzijds en een opnieuw iets
kleiner aantal gewerkte uren anderzijds, kwam het voor de arbeid van de
ondernemer berekende loon eenpaar procenthoger uit.Ondanks de gunstige ontwikkeling bleef het netto-bedrijfsresultaat van de gemiddelde
boerderij in 1989/90 nog negatief, namelijk -9300gulden per ondernemer.
Dat was trouwens wel het kleinste "verlies"sinds 1973/74. Dat wijst erop
dat 1989/90 voor de gemiddelde boerderij een gunstig jaar is geweest.
Vandegroterelandbouwbedrijven behaaldedehelft eenpositief netto-bedrijfsresultaat, van de kleinere - die ongeveer een derde van de populatie
omvatten -slechtscirca10%.
Forseteruggangresultaatgemiddeldeboerderijin 1990/91
In de vorige subparagraaf is al aangegeven dat in 1990/91 de verhouding van opbrengsten en kosten in alle takken van de landbouw is verslechterd,met uitzondering van depluimveehouderij. Zoals voor de hand
ligt,is deze ontwikkeling ook terug te vinden in de uitkomsten van degemiddelde boerderij. De opbrengsten gingen met 7 à 8% omlaag, de nonfactorkosten bleven vrijwel ongewijzigd en de betaalde factorkosten
gingen, vooral door de hogere rente,met een procent of tien omhoog. Het
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf viel daardoor weer terug tot het
peil van 1988/89 (tabel 4.5). Het berekend loon van de gezinsleden ging
volgens de raming met 4 à 5%omhoog, evenals dat van de ondernemer.
Het saldo van berekende en betaalde rente bleef vrijwel ongewijzigd; het
effect van dehogere ingecalculeerde rentevoet werd gecompenseerd door
de stijging van derentetarieven op leningen en door vermindering van de
opgenomen kredieten. Door deze gang van zaken daalde het gemiddelde
ondernemersinkomen van bijna 79.000 gulden in 1989/90 tot 52.000 gulden in 1990/91 en de gemiddelde arbeidsopbrengst van bijna 60.000 gulden tot 33.000 gulden. Het netto-bedrijfsresultaat is volgens de raming
uitgekomen opeenkleine40.000gulden negatief.
Gunstigeuitkomstenmelkveebedrijven in 1989/90
De voortdurende opgaande lijn in de resultaten van de melkveebedrijven vanaf 1984/85 zette zich in 1989/90 niet voort. De gemiddelde prijs
van de opbrengsten ging nog iets omhoog (0,5%),doordat het effect van
de lichtedalingvan demelkprijs werd gecompenseerd door hogere rundveeprijzen (vergelijk tabel 4.1). Aan de kostenkant werden substantiële
prijsverhogingen geregistreerd. Zo werd arbeid ongeveer 4,5% duurder,
ging de ingecalculeerde rentevoet met 16,5% omhoog en werd het rund145

veevoeder een paar procent duurder. Alleen stikstofkunstmest werd
goedkoper. In doorsnee stegen de prijzen van de produktiemiddelen met
ongeveer 4,5% omhoog. De ontwikkelingen in de volumesfeer waren vrij
gunstig: een bijna 3%hogere melkproduktie en een 5 à 6% lager krachtvoergebruik per koe en 4% minder gewerkte uren voor de ondernemer.
Bovendien werd de lagere melkveebezetting per hectare min of meer gecompenseerd door meer mestvee aan te houden. Het resultaat van deze
volumeontwikkelingen was een verbetering van de bruto-produktiviteit
met 2,5%.
De verslechtering van de prijsverhouding en de verbetering van de
bruto-produktiviteitleidden samen toteen achteruitgangvan de opbrengTabel4.6 Uitkomstenvanmelkveebedrijven
Algemeen
gemiddelde

Groterebedrijven
Nrd.kleienveengebied

Aantalbedrijvenin 1989/90
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)

Klei-

Westel. Zandgeweide- bieden
gebied

nere
bedrijven

30930
28
226

5110
40
297

3760
33
257

10880
31
264

10670
17
120

87
90
96
95
86

93
100
105
102
92

89
96
101
98
89

92
93
99
98
88

72
73
78
77
69

Arbeidsopbrengstondernemer,
x1000guldenperondernemer*)
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

32,1
41,1
57,0
55,6
30,0

47,1
70,5
85,3
792
45/)

45,2
65,5
762
67,9
36,0

42,8
48,1
66,3
64,3
35,0

10,9
15,2
25,9
24/)
12/)

Ondernemersinkomen,x1000
guldenperondernemer
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91(r)

45,1
57,6
77,3
76,0
50/)

60,1
88,2
101,7
101,9
67,0

60,7
85,1
97,5
92,1
60/)

56,5
66,8
85/)
86,2
56,0

22,7
27,2
41,1
39,5
29/)

Opbrengstper100guldenkosten'
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91(r)

*)Pachtbasis.
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sten-kostenverhouding van het gemiddelde melkveebedrijf met één procentpunt (tabel 4.6). Ten opzichte van het hoogtepunt van 1988/89 was
dat dus slechts een beperkte teruggang. Met uitzondering van de grotere
melkveebedrijven uithetnoorden washetgemiddelde netto-bedrijfsresultaat van alle onderscheiden groepen melkveebedrijven in 1989/90 negatief.Van degrotere melkveebedrijven behaalde 47%een positief resultaat,
van de kleinereslechts5%.
Insamenhang met deteruggangvan derentabiliteit gaf ook de arbeidsopbrengst per ondernemer een daling te zien, die voor de grotere melkveebedrijven buiten de zandgebieden 6 à 8 duizend gulden bedroeg en
voor de andere groepen gemiddeld ongeveer 2000gulden (tabel 4.6). Als
gevolg van een verandering in de weging van de verschillende groepen
ging de gemiddelde arbeidsopbrengst van alle melkveebedrijven slechts
met 1400gulden omlaag.Van allegroteremelkveebedrijven behaalde54%
een arbeidsopbrengst vanmeer dan 60.000gulden perondernemer en van
de kleinere bedrijven 7%. Alleen op de grotere melkveebedrijven in het
Westelijk Weidegebied verliepdeontwikkelingvanhet ondernemersinkomen min ofmeer parallel met dievan de arbeidsopbrengst; voor de overige onderscheiden groepen bleef het ondernemersinkomen vrijwel
ongewijzigd (tabel 4.6). De uiteenlopende ontwikkeling van arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen wordt vooral veroorzaakt door de hogere ingecalculeerde rentevoet, waardoor het saldo van berekende en
betaalde rente toeneemt (vergelijk tabel 4.5). Het algemeen gemiddelde
ondernemersinkomen van alle melkveebedrijven ging hierdoor slechts
weinig omlaag en kwam uit op 76.000 gulden per ondernemer. Dat was
historisch gezieneenhoog niveau.
Sterketeruggangbedrijfsuitkomstenmelkveehouderijin 1990/91
In 1990/91 ging het bergafwaarts met de resultaten van de melkveebedrijven. De belangrijkste oorzaak was de eerder aangegeven daling van
zowel de melk-alsde rundveeprijzen. Demelkprijs kwam door de daling
iets lager uit dan in 1984/85,het eerstejaar van de melkquotering. Intussentijd ging echter de krachtvoederprijs met ongeveer 25% omlaag, zodat
de verhouding vanbeide prijzen nogsteedsgunstiger isdan destijds. Ook
in 1990/91 daalde de prijs van rundveekrachtvoeder en wel met 13%.
Daardoor bleef de prijsstijging van de produktiemiddelen beperkt tot 1%,
ondanks de stijging van vooral de arbeidskosten (+4,5%),de energieprijs
(+15%) en de rentevoet (+7%). De prijsverhouding van opbrengsten en
kosten iszodoende met ongeveer 10punten verslechterd. Het effect daarvan werd slechts voor een klein deel gecompenseerd door de beperkte
verbetering van debruto-produktiviteit(0,5%).Demelkproduktie per koe
nam nauwelijks toeendekrachtvoergift per koebleef vrijwel gelijk.
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Voor het gemiddelde melkveebedrijf leidde een en ander tot een geraamde achteruitgang van de verhouding van opbrengsten en kosten met
negen procentpunten, waarbij er weinig verschil was tussen de onderscheiden groepen. De gemiddelde arbeidsopbrengst ging omlaag van
ruim 55.000gulden in 1989/90 tot ongeveer 30.000gulden in 1990/91. Op
de grotere melkveebedrijven bedroeg de daling gemiddeld ruim
30.000gulden,op dekleinerebleef zebeperkt tot 12.000gulden (tabel4.6).
De ondernemersinkomens op de grotere melkveebedrijven daalden met
ruim een derde en dieop de kleinere met ruim een kwart. Door deze ontwikkelingen zijn de resultaten van de melkveebedrijven globaal gesprokenweer teruggevallen tothet niveau van 1986/87.
Gemiddeldeakkerbouwbedrijfspeeldein1989/90quitte
Na de zeer slechte uitkomsten in 1987/88 en het bescheiden herstel in
het jaar daarop, behaalden de akkerbouwbedrijven in 1989/90 het beste
resultaat sinds 1983/84.Debelangrijkste oorzaak van de verdere verbetering was de eerder besproken stijging van de gemiddelde opbrengstprijs,
die vooral voor rekening kwam van aardappelen en uien. De prijzen van
de produktiemiddelen gingen echter eveneens omhoog (+5,5%), waaraan
vooral dehogere rentevoet en de stijgende arbeidskosten debet waren.De
ontwikkeling van de fysieke opbrengsten was dooreengenomen gunstig:
een gemiddelde stijging van ruim 7%. Daarbij kwam een vermindering
van het verbruik van produktiemiddelen per hectare met ongeveer 2,5%,
zodat debruto-produktiviteitmet9à 10%verbeterde.
Deze ontwikkelingen resulteerden in een verbetering van de opbrengsten-kostenverhouding met ongeveer 11 punten (tabel 4.7). Daardoor
werd hetgemiddelde netto-bedrijfsresultaat vanalle akkerbouwbedrijven,
dat jaren achtereen negatief was, weer positief, zij het ternauwernood
(+1300 gulden per bedrijf). Van de grotere akkerbouwbedrijven behaalde
ruim de helft een positief netto-bedrijfsresultaat; van de kleinere, die gemiddeld een negatief resultaat hadden van bijna 28.000gulden, ongeveer
een kwart. Er bestonden aanzienlijke regionale verschillen in rentabiliteitsniveau, die in 1989/90 ook groter waren dan in 1988/89. De sterkste
verbetering (14procentpunten) werd behaald door degrotere akkerbouwbedrijven in het Centrale Kleigebied, die ook in 1988/89 in doorsnee de
besteresultaten boekten.Degeringste verbetering (2procentpunten) werd
gerealiseerd door de kleinere bedrijven in de kleigebieden (tabel 4.7).
Naast verschillen inbouwplan -en dus van hetgemiddelde prijsverloop speelde vooral deontwikkeling vandefysieke opbrengsten hierbijeenrol.
Vooral inhetZuidwesten waren dezetamelijk ongunstig.
Soortgelijke verschillen alsbijdeopbrengsten-kostenverhouding zijn te
constateren bij de arbeidsopbrengst -diegemiddeld genomen bijna ver148

Tabel4.7 Uitkomsten vanakkerbouxvbedrijven
Algemeen
gemiddelde
Aantalbedrijvenin 1989/90
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)

Kleigebieden

Veenkoloniën

groterebedrijven

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

9350
46
254

1020
70
396

1990
44
303

1900
59
303

2010
26
127

1110
66
291

840
30
122

93
76
89
100
88

95
71
86
97
91

100
78
98
112
98

93
80
94
101
89

87
68
80
82
73

93
83
88
99
87

80
73
71
87
71

Arbeidsopbrengstondernemer,
x 1000 guldenperondernemer*] l
1986/87
35,8
1987/88
-11,0
26,0
1988/89
1989/90
59,5
1990/91 (r)
31,0

41,2
-43,4
16,8
53,8
38,0

51,9
-15,0
46,2
96,9
55,0

373
-53
38,2
63,2
30,0

28,1
-6,7
15,7
25,2
8,0

343
3,1
223
55,6
25,0

103
-1,2
-4,4
23,2
-2,0

Ondernemersinkomen,x1000
guldenperondernemer
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

68,1
-193
393
76,1
60,0

63,4
1,2
573
113,1
71,0

49,4
83
49,4
78,9
44,0

39,2
53
273
403
22,0

53,4
203
37,7
74,4
43,0

213
113
7$
413
13,0

Opbrengstper100 guldenkosten*)
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91(r)

50,9
4,0
453
77,0
47,0

*) Pachtbasis.

dubbelde - en bij het ondernemersinkomen, dat in doorsnee toenam van
45.000 gulden tot 77.000 gulden per ondernemer. Toch kan niet worden
gesteld dat de akkerbouw in 1989/90inzijn algemeenheid uit de gevarenzone was. Zowel voor grotere als voor kleinere akkerbouwbedrijven was
er over de afgelopen vijf jaar geen ruimte voor bedrijfsreserveringen en
datbetekent dat definanciële krachtop termijn zwakker wordt.
Uitkomstenakkerbouwbedrijven in1990/91 weeromlaag
De laatste opmerking klemt temeer omdat de resultaten van de akkerbouwbedrijven in 1990/91 weer sterk terugvielen. De gemiddelde op349

brengstprijs ging, zoals aangegeven, met procent of negen omlaag. De
prijsdaling betrof vrijwel allebelangrijke produkten, maar was het sterkst
bij consumptie-aardappelen en uien (beide ongeveer -20%).Voor de prijzen van de produktiemiddelen geldt ongeveer hetzelfde als in 1989/90.
Alleen ging de rentevoet minder sterk omhoog en werd kunstmest iets
goedkoper, zodat de gemiddelde stijging uitkwam op ongeveer 4%. De
fysieke opbrengsten gaveneenuiteenlopend beeld tezien:een (vrip sterke
stijging bijsuikerbieten, pootaardappelen en uien,een daling bij fabrieksaardappelen eneen stabilisatie bijgranen en consumptie-aardappelen. De
inzet van produktiemiddelen per hectare nam iets toe, met als resultaat
vaneenen ander dat debruto-produktiviteitmet circa3% verbeterde.
Dat was duidelijk te weinig om de verslechtering van de prijsverhouding meteen procent of veertien op tevangen,zodat de opbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde akkerbouwbedrijf in 1990/91
ongeveer 12 procentpunten slechter uitkwam dan in het voorafgaande
jaar. De verschillen waren op dit punt kleiner dan in 1989/90: uiteenlopend van een vermindering met 16punten voor de kleinere Veenkoloniale bedrijven tot één van zes punten voor de grotere akkerbouwbedrijven
in het Noordelijk kleigebied (tabel 4.7).De daling van de gemiddelde arbeidsopbrengst liep voor de onderscheiden groepen eveneens sterk
uiteen. Voor het gemiddelde ondernemersinkomen van alle akkerbouwbedrijven iseen teruggang geraamd van 77.000 gulden tot 47.000 gulden.
De grotere akkerbouwbedrijven in het Noorden en vooral die in het CentraleKleigebied bevinden zich duidelijk boven dit gemiddelde. Dekleinere bedrijven komen dooreengenomen aanzienlijk lager uit. Dat geldt dan
vooral voor die in de Veenkoloniën, waar de gemiddelde arbeidsopbrengst voor dederdekeerinvijf jaarnegatief was.
Resultatenvarkenshouderijoverhoogtepuntheen
Tabel4.8geeft een indruk van de rentabiliteit van de verschillende takken van de intensieve veehouderij in de vorm van de arbeidsopbrengst
per dier. Ter toelichting kan worden vermeld dat op een modern gespecialiseerd bedrijf een arbeidskracht èennormale dagtaak heeft bijeen veestapel van ongeveer 120 fokzeugen, 1200 mestvarkens, 20.000 leghennen
of 50.000 mestkuikens (circa 550.000 kilogram afgeleverd gewicht per
jaar). De ontwikkeling van de arbeidsopbrengst per bedrijf toont een iets
ander verloop dan dieper dier, doordat het aantal dieren per bedrijf in de
loop van de tijd toeneemt. Voorheen bevatte dit onderdeel ook kwantitatieve informatie over de resultaten van de kalvermesterij. Omdat daarvoor echter nietvoldoende gegevens meer terbeschikking staan ontbreekt
dit deel van deintensieveveehouderij intabel4.8.
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Tabel4.8 Rentabiliteit van deintensieve veehouderij: arbeidsopbrengst inguldensper dier per
jaar
Jaar

Produktietak
fokzeugen

1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

245
-130
105
720
450

slachtvarkens
23
19
2
78
70

leghennen

slachtkuikens*)

3,00
2,30
0,90
3^0 (v)
4,00

117
113
46
127
200

*)Per1000kgafgeleverdgewicht.

Vooral door de meer dan 20% hogere opbrengstprijzen van varkensvlees en de bijna 35%hogere biggenprijs, bereikten de resultaten van de
varkenshouderij in 1989/90 een absoluut hoogtepunt. De gemiddelde arbeidsopbrengst van 720gulden per zeug (tabel 4.8) in de varkensfokkerij
komt neer op ruim 85.000 gulden per arbeidskracht voor het hierboven
genoemde "standaardaantal" zeugen. Dithoudt tevens in dat het netto-resultaat indezesector voor heteerstsinds 1982/83positief was.De gemiddelde arbeidsopbrengst van 78 gulden per mestvarken correspondeert
met ruim 93.000 gulden per arbeidskracht en ook daar was dus sprake
vaneenruimschoots kostendekkende exploitatie.
Voor 1990/91 is het beeld wat minder gunstig. Wel ging de prijs van
varkensvoer meteen procent of tienomlaag,maar dat wasniet voldoende
om het effect van de prijsdaling van biggen en van varkensvlees met een
procent of negen te compenseren. Bovendien werden de andere produktiemiddelen in doorsnee duurder. Voor de gemiddelde arbeidsopbrengst
in de varkensfokkerij iseen daling geraamd tot 450gulden per zeug, wat
inhoudt dat dekostennietwerden gedekt door deopbrengsten. Inde varkensmesterij was dat nog wel het geval;dankzij de daling van de biggenprijs bleef daar de teruggang van de gemiddelde arbeidsopbrengst per
dierbeperkt (tabel4.8).
Metdezeontwikkelingkomtdegemiddelde arbeidsopbrengst per zeug
per jaar in de periode 1986/87-1990/91 op ongeveer 280gulden. Dat was
minder dan indetweevoorgaande perioden van vijf jaar,toende arbeidsopbrengst uitkwam op 481 gulden (1981/82-1985/86) en 304 gulden
(1976/77-1980/81) (Wisman, 1991). Voor de varkensmesterij was de gemiddelde arbeidsopbrengst per dier in deze drie perioden respectievelijk
38, 57 en 35 gulden. Voor een goede beoordeling van deze cijfers moet
enerzijds onder meer rekening worden gehouden met de geldontwaar151

ding - die in de periode 1978-1988ongeveer 25%bedroeg -en anderzijds
met de groei van het aantal dieren per bedrijf. Zo nam in de periode
1979/80-1989/90 het gemiddelde aantal dieren op de gespecialiseerde
varkensbedrijven uit het LEI-boekhoudnet met 40 à 45%toe. De uitkomsten van dezebedrijven wijzen op eengeleidelijke daling van de rentabiliteitvan de varkenshouderij: in deeerstehelft van dejarenzeventig waren
de opbrengsten dooreengenomen hoger dan de kosten, in de tweede helft
van de jaren zeventig was de opbrengsten-kostenverhouding gemiddeld
96%, in de eerste helft van de jaren tachtig 99%,terwijl ze in de tweede
helft op91à92%uitkwam. Vooralgeletop deteverwachten extra kostenstijgingen als gevolg van de milieuproblemen, is dit geen moedgevende
gangvanzaken (vergelijk paragraaf 2.4).
Uitkomstenpluimveehouderijlaatstejaren instijgendelijn
Na de zeer magere uitkomsten in 1988/89 van zowel de legpluimveesector als de pluimveemesterij, gaven beide sectoren in de twee jaren
daarna een opgaande lijn te zien (tabel 4.8). Deze ontwikkeling werd
vooral bepaald door het verloop van de prijsverhoudingen. Zoals eerder
vermeld (tabel 4.1) gingen de opbrengstprijzen in de pluimveehouderij in
1989/90 met enkele procenten omhoog, terwijl ze het jaar daarop slechts
weinig daalden. De voerprijzen gingen in 1989/90 een fractie omlaag en
daalden in 1990/91meteen procent of tien.
Eenen ander leidde ertoe dat degemiddelde arbeidsopbrengst per leghen zich van 1988/89 op 1989/90 herstelde van 90 cent tot 3,30 gulden,
om in het jaar daarop uit te komen op ongeveer 4 gulden (tabel 4.8). Dat
was de hoogste arbeidsopbrengst sinds 1976/77. Het laatstgenoemde bedrag komt overeen met ongeveer 80.000 gulden per arbeidskracht bij een
normale produktie per man. Uit de hoogte van dat bedrag valt op te maken dat de legpluimveesector in 1990/91 een ruimschoots kostendekkende exploitatie had. Voor de kuikenmesterij geldt dat nog sterker. De
arbeidsopbrengst per 1000kilogram afgeleverd gewicht nam daar toe van
46 gulden in 1988/89 tot 200 gulden in het laatste afgesloten boekjaar.
Ook voor dezesector moetmen teruggaan tothetmidden van dejarenzeventig om een even goed of beter resultaat te vinden. Per volledig bezette
arbeidskracht komt dezearbeidsopbrengst neerop circa 110.000gulden.
Gemengdebedrijven metrundvee:verbeteringin1989/90,teruggangin 1990/91
Binnen de zeer heterogene groep van gemengde bedrijven worden de
bedrijfsresultaten sterk bepaald door deomvang van debelangrijkste produktierichting van hetbedrijf. Deuitkomsten van deze bedrijven kunnen
dan ook goeddeels worden afgeleid uit de hiervoor weergegeven resulta152

ten per produktietak. Over het algemeen blijkt de rentabiliteit van gemengde bedrijven onder die van de gespecialiseerde bedrijven te liggen,
terwijl de spreiding van de arbeidsopbrengst per ondernemer groter is.
Aan de anderekantfluctuerende resultaten van degemengde bedrijven
minderdandievandegespecialiseerdebedrijven.
Zowel degroterealsdekleineregemengdebedrijven metoverwegend
rundveehouderij gaven in 1989/90 een verbetering van de resultaten te
zien (tabel4.9).Datwijkt dusaf van degangvanzakenopdegespecialiseerde melkveebedrijven (vergelijk tabel 4.6),hetgeen te verklaren is uit
hetsterkeherstel van deresultaten vande intensieveveehouderij. Deze
Tabel4.9 Uitkomstenvangemengdebedrijven
Overwegend
rundvee
grotere
bedr.

kleinere
bedr.

4690
29
258

2320
14
124

86
87
92
97
89

Arbeidsopbrengstondernemer,
x1000guldenperondernemer*)
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91(r)
Ondernemersinkomen,x1000
guldenperondernemer
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

Aantalbedrijven 1989/90
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Opbrengstper100guldenkosten*)
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

Overwegend
akkerbouw
groterebedrijven

Veelintens.
veeho uderij
grotere
bedr.

kleinere
bedr.

1440
52
317

9150
13
280

5280
6
117

69
68
73
79
71

91
83
88
95
84

92
87
89
103
97

84
78
82
89
86

22,0
22,3
42,4
603
35,0

-1,0
-9,1
5,2
22,1
8,0

39,4
73
29,7
583
22,0

273
-5,0
4,9
94,0
63,0

213
-4,6
3,6
32,9
26,0

36,7
40,6
59,5
80^
55,0

4,2
20,7
143
35,7
22,0

59,2
31,1
463
833
44,0

40,1
13,1
233
116,0
85,0

26,6
4,0
9,4
42,2
353

*)Pachtbasis.
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tak omvat op degroterebedrijven uit dezegroep ongeveer 15%van detotalebedrijfsomvang (insbe)enop dekleinere zo'n 20%.Ondanks de forse
verbetering was het netto-bedrijfsresultaat op deze bedrijven in 1989/90
gemiddeld genomen negatief. Van de grotere behaalde 45% een positief
resultaat, van de kleinere bedrijven nul procent. De gemiddelde arbeidsopbrengst nam zowel voor de grotere als voor de kleinere bedrijven met
17à 18duizend gulden toe. Het gemiddelde ondernemersinkomen steeg
met ruim 20.000gulden, totbijna 81.000gulden op degroterebedrijven en
bijna 36.000gulden op dekleinere.
In 1990/91 zorgde de eerder aangegeven teruggang van de resultaten
inzowel demelkvee-alsde varkenshouderij voor een forse terugval in de
rentabiliteit van deze gemengde bedrijven: zowel op de grotere als op de
kleinere daalde de opbrengsten-kostenverhouding met acht procentpunten (tabel4.9).Op degroterebedrijven gingzowel degemiddelde arbeidsopbrengst als het ondernemersinkomen met ruim 25.000 gulden omlaag,
waardoor beide beneden het peil van 1988/89 kwamen. Op de kleinere
bedrijven bedroeg de daling circa 14.000 gulden, zodat het gemiddelde
ondernemersinkomen in 1990/91daar uitkwam opslechts22.000gulden.
Sterketerugvalresultatengemengdebedrijvenmetakkerbouwin 1990/91
Deresultaten op de grotere gemengde bedrijven met akkerbouw -voor
de kleinere zijn geen gegevens beschikbaar - worden mede beïnvloed
door de uitkomsten van de rundveehouderij, die op deze bedrijven een
derde van het totale aantal sbe omvat. Deze situatie verklaart waarom de
rentabiliteit van deze bedrijven in 1989/90 weliswaar verbeterde, maar
minder dan die van degespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Daar verbeterde de opbrengsten-kostenverhouding met meer dan tien punten (tabel
4.7), op de gemengde bedrijven met veel akkerbouw met slechts zeven punten (tabel 4.9).Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat bleef daarbij negatief en slechts ruim een kwart van de bedrijven behaalde een
positief resultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer ging
met bijna 30.000gulden omhoog tot ruim 58.000gulden en het gemiddeldeondernemersinkomen kwamjuistboven de80.000gulden.
Onder invloed van de teruggang in de uitkomsten in zowel de akkerbouw als de melkveehouderij gingen in 1990/91ook de resultaten van de
gemengde bedrijven met overwegend akkerbouw vrij sterk omlaag. De
opbrengsten-kostenverhouding liep met elf punten terug. De gemiddelde
arbeidsopbrengst verminderde met ruim 25.000 gulden en het gemiddelde ondernemersinkomen daalde van ruim 83.000 gulden tot 44.000 gulden. Dat is dus circa 20% lager dan op de grotere gespecialiseerde
akkerbouwbedrijven, dieongeveer evengroot zijn.
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Goederesultaten intensieve-veehouderijbedrijven in1989/90
Op de gemengde bedrijven met veel intensieve veehouderij vormt de
varkenshouderij debelangrijkste tak.Daarnaast isop de grotere bedrijven
uit dezegroep demelkveehouderij vrijbelangrijk (20%van het totale aantal sbe), terwijl op de kleinere nogal wat pluimveehouderij voorkomt.
Vooral de zeer gunstige gang van zaken in de varkenshouderij zorgde in
1989/90 voor een forse verbetering van deuitkomsten van deze groep, na
de slechte resultaten een jaar eerder. Op de grotere bedrijven verbeterde
de opbrengsten-kostenverhouding met 14 punten, waardoor het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat voor het eerst sinds 1975/76 positief was.
Ongeveer 56% van deze bedrijven behaalde een positief resultaat. Zowel
de arbeidsopbrengst als het ondernemersinkomen ging met zo'n
90.000 gulden omhoog. Met een bedrag van 116.000 gulden behaalden
deze bedrijven dus het hoogste gemiddelde ondernemersinkomen van
alle tot dusver besproken groepen bedrijven. Op de kleinere gemengde
bedrijven met veel intensieve veehouderij gingen de resultaten ook omhoog, maar nogal wat minder dan op de grotere. De opbrengsten-kostenverhouding verbeterde van 82% tot 89% (tabel 4.9). Het gemiddelde
netto-bedrijfsresultaat bleef dus negatief en slechts 15% van deze bedrijven behaalde eenpositief resultaat. Degemiddelde arbeidsopbrengst verbeterde met een kleine 30.000 gulden en het ondernemersinkomen steeg
van noggeen 10.000gulden in 1988/89 totruim 42.000gulden in 1989/90.
Het jaar daarop liepen de resultaten van deze bedrijven onder invloed
van de gang van zaken in de varkenshouderij en de melkveehouderij
weer terug. Op de grotere bedrijven ging de opbrengsten-kostenverhouding achteruit met zes punten en de arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen met ruim 30.000 gulden. Op de kleinere bedrijven bleef de
teruggang inrentabiliteitbeperkt totdriepunten,terwijl arbeidsopbrengst
en ondernemersinkomen zo'n 7000gulden omlaag gingen. De daling van
de resultaten van deze bedrijven werd afgeremd door de gunstige gang
van zaken in de pluimveehouderij, zodat deze bedrijven van alle groepen
kleinerebedrijven debesteuitkomsten behaalden.
4.3 Resultatenvande tuinbouw
4.3.1 Inleiding
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde de resultaten
van de glastuinbouw op sectorniveau en op bedrijfsniveau en van enkele
groepen andere tuinbouwbedrijven. Voor de uitgangspunten en berekeningswijze kan worden verwezen naar paragraaf 4.2.1, met dien verstan155

de dat deze voor de tuinbouw op de volgende punten afwijken van die
voorakkerbouw en veehouderij:
- de resultaten worden met uitzondering van die van boomkwekerij berekend op kalenderjaarbasis;
- de ondergrens van de in het overzicht betrokken bedrijven was tot en
met 198870sbe.Met ingang van 1989isde ondergrens voor de meeste
takken van tuinbouw gesteld op 16nge (Nederlandse Grootte Eenheid,
ziebijlage).
- bij de berekening van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijke situatie vaneigendom enpachten dusnietvan pachtbasis;
- de ingecalculeerde rentevoet voor vermogen vastgelegd in duurzame
produktiemiddelen was in 1990 8,5% (1989 7%). Voor de vlottende
middelen washetpercentage in 19909,5%enin 19897%;
- de CAO-loonkosten bij een normale werktijd - in deze sector tegenwoordig netto circa 1750uren per jaar - bedroegen in 198953.800 gulden en in 199057.100 gulden. Per netto gewerkt uur komt dit neer op
eenbedrag vanƒ30,80,respectievelijk ƒ32,70.
4.3.2 Resultaten van deglastuinbouw op sectorniveau
In 1989 kwam de produktiewaarde van de glastuinbouw ongeveer
5,5%hoger uit dan in 1988,en daarmee voor het eerstboven de grens van
7 miljard gulden. Deze stijging was geheel een gevolg van een groter produktievolume;degemiddelde opbrengstprijs gingietsomlaag (tabel4.10).
Deprijsdaling kwam geheel voor rekening van de snijbloementeelt. In de
glasgroenteteelt gingen de prijzen een paar procent omhoog en in de potplantenteelt bleven ze ongeveer gelijk. Qua volumegroei liep de potplantenteeltzoals gewoonlijk voorop, zijhet dat voor heteerstsinds 1985de
Tabel4.10 Opbrengstwaardeglastuinbouzvsector
Waarde*)in
miljoenenguldens

Mutatiesin% t.o.v.voorafgaand jaar
volume

prijs

1988 1989 1990
(r)

1988 1989 1990
(r)

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt

2.235 2.400 2.545
2.950 3.005 3.235
1555 1.695 1.875

3,5
6,5
14^

5,0
65
95

4,0
35
55

-85
15
-35

25
-4J5
0,0

15
4,0

Totaleopbrengsten

6.740 7.105 7.655

75

65

4,0

-3,0

-1,0

35

*)InclusiefBTW.
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1988 1989 1990
(r)

45

groeibeneden detienprocentbleef.Doordegedaaldeprijzen bleef detoename van de produktiewaarde van desnijbloemen beperkt tot 2%, terwijl
deze voor de glasgroenten en de potplanten respectievelijk 7,5%en ruim
9%bedroeg.
Gunstigeprijsontwikkelingglastuinbouwin 1990
In 1990ontliepen deontwikkelingen indedrieonderscheiden onderdelen van de glastuinbouwsector elkaar betrekkelijk weinig. De prijsstijging
varieerde van 1,5% voor de glasgroenten tot 4,5%voor de potplanten en
de volumegroei liep uiteen van 3,5% tot 5,5%. Dit laatste percentage is
voor de potplantenteelt ongebruikelijk laag. Het is overigens de vraag of
dit wijst op een structureel afnemende procentuele groei van de potplantenteelt. Voor de periode 1986-1990 komt de gemiddelde jaarlijkse groei
op ruim 11%,evenveel als in dejaren 1980-1985.In dejaren zeventig was
dejaarlijkse uitbreiding duidelijk groter,namelijk ongeveer15%.
De toename van de produktiewaarde van de potplantenteelt in 1990
kwam uit op ruim 10%,duidelijk meer dan die van de twee andere sectoren (tabel 4.10). Door deze relatief sterke stijging is het aandeel van de
potplanten indetotale produktiewaarde van deglastuinbouw, diein 1990
bijna 8%hoger was dan in hetjaar daarvoor, inmiddels opgelopen tot bijnaeen kwart.
Vrijsterkestijgingnon-factorkosten
Denon-factorkosten van de glastuinbouw gingen in 1989vrijsterk omhoog, namelijk met 7 à 8% (tabel 4.11). Dat was volledig een gevolg van
een groter volume; de gemiddelde prijs van de non-factorkosten bleef gelijk. Het effect van de prijsdaling van energie met 8%was juist voldoende
om debescheiden prijsstijgingen van de overige produktiemiddelen op te
vangen. De relatief sterke volumetoename van de non-factorkosten hangt
voor een belangrijk deel samen met de vrij forse produktie-uitbreiding.
Daarnaast speelt de verdere overgang op substraatteelt, die gepaard gaat
met een hogere inzet van materiaal, een rol. Op het vrij sterk gestegen
energieverbruik is het weer in de laatste twee maanden van het jaar van
invloed geweest;dezewaren minder zachtdan in1988.
De globale raming van het verloop van de non-factorkosten in 1990
komtopnieuw uitop eensterkewaardestijging, namelijk van ruim 9%(tabel 4.12). Deze keer was vooral de prijsontwikkeling doorslaggevend;
vooral energie werd nogal wat duurder (+18%).Daar stond een beperkte
daling van het energieverbruik tegenover, terwijl het volume van de anderenon-factorkosten mindersterktoenamdan in1989.
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Tabel4.11 Kostenvandeglastuinbouwsector
Waardea)
inmiljoenen
guldens

Mutatiein% ten opzichtevan
voorafgaandjaar
volume

1988

1989

1988

prijs

1989

1988

1989

-1,5
7J0
6,0
4,5
6,5
-1,0

12,0
4,0
9,0
9,0
4,5
11,5

8,0
5,0
5,0
2,0
3,0
2,5

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

Energiekosten
Zaai-,plant-enpootgoed
Meststoffen enoverigematerialen
Afleveringsleesten
Duurzameproduktiemiddelen
Overigekosten

900
930
845
885
465
520
475
530
1.265 1355
305
350

Totale non-factorkosten

4.255

4.570

4,0

75

45

0,0

Arbeid
Vermogenb)

1.995
550

2.200
680

1,0
5,5

65
5,0

25
-8,0

35
18,0

Totale factorkosten

2545

2.880

2,0

6,0

0,0

65

Totalekosten

6.800

7.450

3,0

7,0

3,0

25

a)InclusiefBTW;b)Deprijsmutaties betreffenderentevoetendeprijzenvandekapitaalgoederen.

Toegevoegdewaardestijgtminderdanfactorkosten
Door de hierboven aangegeven stijging van de opbrengsten enerzijds
en van denon-factorkosten anderzijds, isde toegevoegde waardevan de
hele glastuinbouw in 1989slechts weinig toegenomen (+2%).Ditwas de
resultantevaneenforsestijgingvoordeglasgroenteteelt (+13%),eenlichteverbeteringvoordepotplantenteelt(+4%)eneentamelijk sterkedaling
voordesnijbloementeelt(-7%).
Voor 1990kan nog geen onderverdeling van de toegevoegde waarde
worden gegeven. Voor de totale glastuinbouw trad een stijging op met
ongeveer 5%(tabel4.12).Geletophet verschil indeontwikkelingvan de
opbrengstprijzen is aannemelijk dat de toename van de toegevoegde
waardeindeglasgroenteteeltzeerbeperktisgeweestenindepotplantenteeltvrijfors,terwijl desnijbloementeelt eenmiddenpositieinnam.Zowel
in 1989 als in 1990 was de stijging van de toegevoegde waarde van de
glastuinbouweenkwestievanvolumegroei;deprijscomponent ervanwas
inbeidejarennegatief.
Defactorkosten van deglastuinbouw namen inbeidejaren sterker toe
dande toegevoegde waarde. In 1989 droegen prijs- en volumestijging
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Tabel4.12 Resultatenrekeningvandeglastuinbouwsector
Waarde*)
inmiljoenen
guldens
1988 1989 1990
(D

Mutatiesin%tenopzichtevanvoorafgaandjaar
volume

prijs

1988 1989 1990
(r)

1988 1989 1990
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

6.740 7.105 7.655
4.255 4570 4.990

7,5
4,0

6 5 4,0
7^ 2,0

Netto-toegevoegde
waarde;waarvan:
glasgroenteteelt
snijbloementeelt
potplantenteelt

2.485 2535 2.660

14,0

55

85

-15,0

-35

•4J0

Factorkosten
Totalekosten

2545 2.880 3.145
6.800 7.450 8.135

2,0
3,0

6,0
7,0

35
25

0,0
3,0

65
25

55
65

35
45

-1,0 3 5
0,0 7J0

860 970
1.130 1.050
495 515

*)Inclusief BTW.

daaraan ongeveer evenveel bij (tabel 4.11).Bijde overigens vrij sterke volumegroei van de factorkosten was er weinig verschil tussen arbeid en
vermogen. Door de één punt hogere ingecalculeerde rentevoet werd vermogen bijna 20% duurder, terwijl de prijs van arbeid met 3 à 4% steeg.
Eenen ander resulteerde voor 1989incirca 13%hogere factorkosten.
In 1990bedroeg de stijging van de factorkosten ruim 9%. Het volume
van zowel arbeid als vermogen nam minder toe dan in 1989. Het effect
van de opnieuw hogere rentevoet werd afgezwakt doordat de duurzame
produktiemiddelen slechts weinig duurder werden. De prijs van arbeid
gingmet ongeveer6%omhoog.
Doordat de toegevoegde waarde van de glastuinbouw zowel in 1989
als in 1990minder toenam dan de factorkosten, ging de verhouding van
die twee (het zogenaamde dekkingspercentage) achteruit. Bedroeg het
voor de hele glastuinbouw in 1988nog 98,in 1989daalde het tot 88en in
het jaar daarop tot ongeveer 85.Alleen voor de glasgroenteteelt was het
dekkingspercentage in 1989 hoger dan in 1988 (respectievelijk 93en 91),
terwijl het in 1990vermoedelijk ongeveer gelijk is gebleven. De snijbloementeelt behaalde in 1988nogeen dekkingspercentage van meer dan 100,
maar in 1989daalde het tot ongeveer 82en in 1990ishet waarschijnlijk op
75à80gekomen. Depotplantenteelt tenslottebehaaldeeind 1988een dekkingspercentage van 102,het jaar daarop één van 92, terwijl het in 1990
waarschijnlijk in dezelfde ordevan groottelag.
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Gunstigegangvanzaken in 1991
De eerste helft van 1991 leverde voor de glastuinbouw een gunstig
beeld op.De veilingomzet van glasgroenten lag meer dan 20%hoger dan
in de eerste helft van 1990,die van snijbloemen circa 16%en die van potplanten ongeveer 14%. Aan de omzetgroei van glasgroenten - waarnaar
veel vraag is in Oost-Europa - en snijbloemen leverde de prijsstijging de
belangrijkste bijdrage, bij de potplanten lagen prijsstijging en volumetoename in dezelfde orde van grootte. Bijde zeer gunstige prijsvorming van
de glasgroenten moet echter worden opgemerkt dat de prijzen daarvan in
de tweede helft van 1990 (veel) hoger lagen dan in de eerste. Bovendien
houden de huidige hoge glasgroenteprijzen ten dele verband met de ongunstige groei-en oogstomstandigheden van de vollegrondsgroenten. De
kans is dus aanwezig dat de omzetvoorsprong van de glasgroenten in de
tweede helft van 1991 wat minder groot wordt. Voor de bloemen en de
planten lijkt de voorsprong de laatste maanden onder invloed van het
warmeweer ietsafte nemen.
In samenhang met de aantrekkende inflatie zullen de kosten voor de
glastuinbouw in 1991ook weer duidelijk hoger uitkomen; onder meer arbeid en energie worden duurder. De stijging van de kosten lijkt echter
minder te zullen zijn dan die van de opbrengsten. Een en ander leidt tot
de conclusie dat de resultaten van de glastuinbouw, naar het zich laat
aanzien, in 1991verder zullen verbeteren. De verbetering zou het grootst
kunnen zijn voor glasgroententeelt, gevolgd door de snijbloemensector,
die in het afgelopen jaar weinig florissante resultaten behaalde. Er moet
evenwel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat in de rest
van 1991desituatienogaanmerkelijk kan veranderen.
4.3.3 Resultatenvanglastuinbouwbedrijven 1)
Het verloop van de bedrijfsresultaten vertoont vanzelfsprekend grote
overeenkomsten met de hiervoor besproken ontwikkelingen op sectorniveau. Van 1988op 1989namen de opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf met 6%toe.De non-factorkosten stegen met een procent
of acht. Bij deze percentages moet worden bedacht dat de gemiddelde
(glas-)oppervlakte per bedrijf in 1989ongeveer 5%groter was dan in het
jaar daarvoor. De betaalde factorkosten namen met bijna een kwart toe;

1) Voor meer informatie wordt verwezen naar de in de reeks "Periodieke
Rapportages"verschenen LEI-publikatiesover de rentabiliteit en financiering van
deverschillendetakkenvandeglastuinbouw.
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Tabel4.13 Uitkomstenvanhetgemiddeldeglastuinbouwbedrijf
Jaar(aantalondernemersperbedrijf)
1986
(1,36)

1987
(1,41)

1988
(1,41)

1989
(1,39)

1990(r)
(139)

x1000guldenperbedrijf F
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

585,0
379,2

663,7
381,0

675,1
404,2

717,3
437,2

760,0
470,0

Netto-toegevoegdewaarde
(= factoropbrengsten)
Af:betaaldefactorkostena)

205,8

282,7

270,9

280,1

290,0

109,4

125,1

129,1

160,2

166,0

96,4

157,6

141,8

119,9

124,0

Gezinsinkomenuitbedrijf

x1000guldenperondernemer
Gezinsinkomenuitbedrijf
Af:berekendloongezinsleden

70,9
133

112,2
13,0

100,7
13,7

86,3
12,5

89,4
13,0

Ondernemersinkomen
Af:saldoberekendeennetto
betaalderenteb)

57,1

99,1

87,0

73^

76,4

11,7

15,5

13,7

17,4

23,6

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af:berekendloon ondernemer

45,4
66,8

83,6
66,2

73,3
67,6

56,4
71,7

523
753

Netto-bedrijfsresultaat

-21,4

17,4

5,7

-15,4

-22,7

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

hogere rentetarieven en stijgende uurlonen, alsmede een uitbreiding van
hetvreemd personeel en vanhetvreemd vermogen vormden daarvoor de
verklaring.Dit alleshad tot gevolg dat het gemiddelde gezinsinkomen uit
bedrijf metzo'n 15%achteruitging enuitkwam op ruim 86.000gulden per
ondernemer (tabel 4.13).Door de verminderde inzet van arbeid door gezinsleden ging het daarvoor berekende loon iets omlaag. In 1989was dat
bedrag (12.500 gulden) ongeveer 15% lager dan in 1984. In de glastuinbouw isdus,evenals in de landbouw, sprake van een geleidelijke vermindering van het aantal door gezinsleden - voor zover geen ondernemer gewerkte uren. Daarbij is van belang dat meewerkende kinderen eerder
dan voorheen als ondernemer in de bedrijfsleiding worden opgenomen.
Door de hogere ingecalculeerde rentetarieven is het saldo van berekende
en betaalde rente in 1989relatief sterk toegenomen, terwijl het voor de ar161

beid van de ondernemer(s) berekende loon met ongeveer 6% omhoog
ging. Een en ander leidde ertoe dat het ondernemersinkomen van de gemiddelde glastuinder in 1989ongeveer 15%lager uitkwam en de arbeidsopbrengst zelfs ruim 20%. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat was,
voor het eerstsinds 1986,weernegatief. Verder teruggaand in de geschiedenis vindt men pas in 1973weer een positief resultaat voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Deuitkomsten in 1987en 1988waren dus ook
voor deze sector tamelijk uitzonderlijk. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat in 1989 van -15.400 gulden per ondernemer kwam overeen met
drie procent van de kosten. Een kleine 70% van alle glastuinbouwbedrijvenbehaaldeeennegatief resultaat.
Resultatengemiddeldeglastuinbouwbedrijfin1990nietverbeterd
Vooral de gestegen opbrengstprijzen, maar ook de hogere produktie
per vierkante meter en de verdere uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte
leidden ertoe dat de opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1990ongeveer 6%hoger waren dan in 1989(tabel 4.13).De kosten
gingen echterprocentueel nog ietssterker omhoog,waaraan vooral dehogere prijzen van energie en van arbeid bijdroegen. Voor het gemiddelde
gezinsinkomen uit bedrijf is een stijging met enkele duizenden guldens
geraamd. Doordat het voor gezinsleden ingecalculeerde loon vrijwel niet
veranderde,ging ook hetgemiddelde ondernemersinkomen iets omhoog,
en wel van bijna 74.000 gulden tot ruim 76.000 gulden per ondernemer.
Door dehogere rentetarieven ishetsaldovanberekende enbetaalde rente
vrijsterk gestegen, en door de hogere uurlonen was dat ook het geval bij
het berekend loon van de ondernemer. Een en ander leidde tot een beperkte daling van zowel de arbeidsopbrengst als het netto-bedrijfsresultaat op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1990. Dat laatste kwam
volgens de raming uit op ruim 31.000 gulden (negatief) per bedrijf, hetgeen overeenkomt met ongeveer 4% van de totale kosten. Dat zou het
slechtsteresultaatzijn sinds1985.
Beperkteverbeteringuitkomstenglasgroentebedrijven in1989en 1990
Zoals in hoofdstuk 3 en in paragraaf 4.3.2 al is aangegeven ging het
produktievolume van de glasgroenten in 1989 sterk omhoog, terwijl ook
de prijzen ietsaantrokken. Voor hetgemiddelde glasgroentebedrijf leidde
dit tot een verhoging van de opbrengsten per vierkante meter met een
procent of acht.De kosten gingen evenveel omhoog.Van de belangrijkste
produktiemiddelen werd alleen energie (aardgas) goedkoper, terwijl
vooral arbeid en kapitaal (rentetarieven) nogal wat duurder werden (zie
tabel 4.11). Vooral in samenhang met de verdere omschakeling op sub162

straatteelt,maarookdooreenhogerenergiegebruik,namhetvolumevan
dekosten metenkeleprocenten toe.Doordezeontwikkelingen isdeverhouding vanopbrengsten enkostennauwelijks veranderd:zowelin1988
als in 1989werd 99%van de kosten van het gemiddelde glasgroentebedrijf gedekt door de opbrengsten. Ongeveer 45% van de glasgroentebedrijvenhadin1989eenpositief netto-bedrijfsresultaat.
Debedrijven inhetZuidhollandsGlasdistrict,dieinhetalgemeengroterzijn dandieinoverigNederland,behaaldenondanksdebeperkteachteruitgang in de opbrengsten-kostenverhouding, dooreengenomen een
positiefbedrijfsresultaat (tabel4.14).Dankzijhetverschilin produktiepakketginghet netto-bedrijfsresultaat vandeglasgroentebedrijven in overig
Nederlandietsomhoog.Hetbleefindoorsneeechternegatief.
Tabel4.14 Uitkomstenvanglastuinbouwbedrijven
Overwegend groenten

Overw..snijbloemen

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

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

Overwegend
potplanten

Aantalbedrijven1989
Bedrijfsomvang 1989(sbe)
Glasoppervlakte 1989(are)

3388
473
109

1857
577
127

1531
348
87

3368
537
98

1626
590
114

1742
488
83

762
677
93

Opbr.per 100guldenkosten
1986
1987
1988
1989
1990(r)

93
108
99
99
100

96
111
102
101
-

87
101
94
95
-

95
100
102
94
91

97
103
106
96
-

93
96
97
91
-

105
103
105
102
103

Arbeidsopbrengstondernemer,
x1000guldenperondernemer
1986
1987
1988
1989
1990(r)

34,6
96,4
59,8
65,1
70,6

46,4
117,2
74,8
77,2
-

17,3
66^
41,5
48,5
-

47,3
67,0
79,1
39,9
21,7

52,7
833
99,0
493
-

43,2
53,7
61,6
303
-

86,1
82,1
100,7
87,4
933

47,4
111,8
73,9
81,2
91,5

60,6
134,3
91,3
95,9
-

28,2
79,7
52,7
61/)
-

58,6
81,8
913
56,6
46,1

633
97,1
113,7
68,1
-

543
693
72,6
453
-

93,7
96,7
115,0
1123
1253

Ondernemersinkomen,x1000
guldenperondernemer
1986
1987
1988
1989
1990(r)
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De gemiddelde arbeidsopbrengst van de glasgroentetelers kwam in
1989ruim 5000gulden hoger uit dan in 1988.Ongeveer 40%van alleglasgroentetelers behaalde een arbeidsopbrengst van minder dan 30.000 gulden, maar aan de andere kant kwam bijna 20%op een arbeidsopbrengst
van 120.000 gulden of meer. Het ondernemersinkomen steeg met ruim
7000 gulden tot gemiddeld ruim 81.000 gulden per ondernemer. In het
Zuidhollands Glasdistrict was de stijging duidelijk kleiner dan daarbuiten, maar bleef desondanks het gemiddelde ondernemersinkomen anderhalf maalzohoog (tabel4.14).
In 1990 weken de resultaten van de glasgroentebedrijven niet veel af
van die in 1989. De prijzen gingen iets omhoog en ook het produktievolume nam met enkele procenten toe.Aan de kostenkant werden arbeid
en kapitaal opnieuw duurder, terwijl energie eveneens in prijs steeg. Het
volume van de ingezette produktiemiddelen nam nauwelijks toe, mede
dankzij een lager energieverbruik. Het uiteindelijke resultaat van deze
ontwikkelingen was dat het gemiddelde glasgroentebedrijf in 1990een
juist kostendekkende exploitatie heeft gekend, hetgeen een beperkte verbetering ten opzichte van 1989 inhoudt (tabel 4.14).Voor de gemiddelde
arbeidsopbrengst is een stijging met ruim 5000 gulden geraamd, terwijl
het gemiddelde ondernemersinkomen opliep van 81.000 gulden in 1989
tot ruim 91.000gulden in 1990.Gelet op de ongunstige ontwikkeling van
de tomatenprijs enerzijds en het gunstige verloop van de slaprijs anderzijds (tabel 3.9) zouden de verschillen in resultaat tussen de glasgroentebedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict en die in overig Nederland in
1990weleensverderkunnen zijn verminderd.
Neergaandelijnresultatensnijbloemenbedrijven in1989en 1990
In 1988 behaalden de snijbloemenbedrijven gemiddeld genomen een
positief bedrijfsresultaat, maar in 1989 was dit niet meer het geval. Zoals
in hoofdstuk 3alisaangegeven (tabel3.10) gingen deprijzen van snijbloemen met een procent of vijf omlaag, terwijl de produktie per vierkante
meter glasoppervlakte slechts weinig toenam. Per saldo daalden de opbrengsten per vierkante meter met circa 4%,terwijl de kosten met een ongeveer even groot percentage toenamen. Aan deze kostenstijging lagen
globaal genomen dezelfde oorzaken ten grondslag als bij de glasgroentebedrijven.
Het resultaat van de uiteenlopende beweging van opbrengsten en kosten was een achteruitgang van hun onderlinge quotiënt met acht punten
(tabel 4.14). Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat was bijna 47.000 gulden negatief en slechts een derde van de snijbloemenbedrijven behaalde
een positief resultaat. Gezien de verschillen in prijsontwikkeling zullen
vooral de telers van anjers,chrysanten en gerbera's tekampen hebben ge164

had met teruglopende uitkomsten. Vooral de lage prijzen van chrysanten
- die in het Zuidhollands Glasdistrict meer dan de helft van de totale oppervlakte glas op deze bedrijven beslaan - zullen er de oorzaak van zijn
dat de achteruitgang in dit gebied veel sterker was dan daarbuiten.
Desondanks bleven de resultaten van de snijbloemenbedrijven in overig
Nederland in 1989nogduidelijk achterbijdie inhet ZHG (tabel4.14).Het
verschil in bedrijfsomvang tussen beide groepen - dat in 1989nog slechts
9%bedroeg, tegen meer dan 30%tien jaar eerder - lijkt niet de enige verklaring voor dit verschijnsel te (kunnen) zijn. In samenhang met de verslechtering van de opbrengsten-kostenverhouding kwam de gemiddelde
arbeidsopbrengst van desnijbloementelers in 1989ongeveer dehelft lager
uit dan in het jaar daarvoor. Bijna een derde van hen had een negatieve
arbeidsopbrengst en zo'n twintig procent kwam uit tussen 0 en 30.000
gulden.
De ramingen voor 1990leveren een nog somberder beeld op.Door het
grotere volume en de ietshogere prijzen zijn de opbrengsten per vierkante meter weliswaar gestegen,maar onvoldoende om de verhoging van de
kosten van ongeveer 6% op te vangen. Ook hier leverden hogere prijzen
voor arbeid, kapitaal en energie de belangrijkste bijdrage aan de toename
van de kosten. Door deze gang van zaken is de opbrengsten-kostenverhouding van de snijbloemenbedrijven opnieuw met enkele punten verslechterd. Degemiddelde arbeidsopbrengst isvolgens deraming uitgekomen op een kleine 22.000 gulden per ondernemer en het gemiddelde ondernemersinkomen geeft een daling te zien van ruim 56.000 gulden in
1988 tot ongeveer 46.000 gulden in 1989 (tabel 4.14). Daarmee waren de
uitkomsten van desnijbloemenbedrijven in 1990deslechtstesinds1985.
Gespecialiseerdepotplantenbedrijven behoudenpositief resultaat

Zoals gebruikelijk staken ook in 1989de resultaten van de potplantenbedrijven gunstig af bij die van de twee andere typen glasbedrijven, ondanks dat zich een daling voordeed. Een lichte daling van de prijzen
zorgdeervoor dat degeldelijke opbrengsten per vierkante meter iets lager
uitkwamen. Dekostenbleven vrijwel onveranderd, zodatde opbrengstenkostenverhouding enkele punten terugliep ten opzichte van 1988
(tabel 4.14). Met een gemiddeld bedrag van ruim 26.000 gulden per bedrijf bleef het netto-bedrijfsresultaat van de potplantenbedrijven dooreengenomen toch positief. Desondanks behaalde nog geen 40% van de
potplantenbedrijven een positief resultaat. Deze paradoxale situatie kan
worden verklaard doordat enkele grote potplantenbedrijven met een zeer
hoog positief resultaat het gemiddelde vrij sterk beïnvloeden. Ook in de
sterke spreiding van de arbeidsopbrengst, die gemiddeld met ongeveer
13% omlaag ging, komt dit aspect naar voren: 15%van de potplantente165

Iershad in 1989een negatieve arbeidsopbrengst, terwijl eveneens 15%op
een arbeidsopbrengst van meer dan 180.000gulden kwam. Het gemiddeldeondernemersinkomen van depotplantentelers daalde in 1989met ruim
2000gulden, maar bleef met een gemiddeld bedrag van bijna 113.000gulden per ondernemer toch op een gunstig niveau. De situatie dat voor het
gemiddelde potplantenbedrijf een positief resultaat werd geregistreerd,
terwijl op sectorniveau (paragraaf 4.3.2) de opbrengsten achterbleven bij
de kosten, hangt samen met een verschil inberekening. In deze paragraaf
gaat het om het gemiddelde, sterk gespecialiseerde, potplantenbedrijf uit
het LEI-boekhoudnet. Inparagraaf 4.3.2 worden ook de resultaten van de
potplantenteelt op minder gespecialiseerde bedrijven bijgeschat. De kleinerebedrijven worden daarbijzwaarder meegewogen.
Hetbeeld van depotplantenbedrijven voor 1990iszelfs nogietsgunstiger dan dat voor 1989.De opbrengstprijzen gingen omhoog en in samenhang daarmee ook de geldelijke opbrengsten per vierkante meter. De
stijging daarvan was ruimschoots voldoende om het effect van de ongeveer 5%hogere kosten te compenseren. De verhouding van opbrengsten
en kosten isdan ooknogietsverder verbeterd (tabel4.14).De gemiddelde
arbeidsopbrengst zou volgens de raming toenemen met ruim 7% en het
gemiddelde ondernemersinkomen zou met 11%stijgen en uitkomen op
ongeveer 125.000gulden.
4.3.4 Resultatenvanopengrondstuinbouw- en champignonbedrijven
Herstelresultatenopengrondsgroentebedrijven
In 1989 heeft zich een vrij sterk herstel voorgedaan van de resultaten
van de opengrondsgroentebedrijven. De fors hogere fysieke opbrengsten
en de dooreengenomen enkeleprocenten betereopbrengstprijzen zorgden
voor eenstijging van degeldelijke opbrengsten van degroenten met ruim
12%. Bovendien gingen de overige opbrengsten (onder meer akkerbouwprodukten) nog wat sterker omhoog,zodat detotaleopbrengsten per hectare meer dan 20% hoger uitkwamen. De stijging van de kosten was
weliswaar ook vrij sterk, maar met 8 à 9%toch duidelijk minder dan die
van de opbrengsten. De verhouding van opbrengsten en kosten verbeterde dan ook met meer dan tien punten (tabel 4.15).Het netto-bedrijfsresultaat bleef echter duidelijk negatief - gemiddeld 39.000 gulden -, zoals in
deze tak van tuinbouw gebruikelijk is. In de afgelopen 20 jaar werd
slechts één keer - namelijk in 1976 - een gemiddeld positief resultaat behaald. In 1989had ongeveer een vijfde van de opengrondsgroentebedrijven een kostendekkende exploitatie. De gemiddelde arbeidsopbrengst
herstelde zichvan het schamele bedrag van ruim 15.000gulden per on-
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Tabel4.15 Uitkomstenvanenkelegroepentuinbouwbedrijven
Bedrijvenmetoverwegend l:
opengr.
groenteteelt
Aantalbedrijven1989
Bedrijfsomvang 1989(sbe)
Opbr.per100guldenkosten
1986
1987
1988
1989
1990(r)

1122
295

boomkwekerij*)
824
280

fruitteelt

bloembollenteelt

ChamP«gnonbedrijven

1217
240

1259
549

565
295

69
86
78
89 (v)
94

111
106
101
99 (v)
-

76
81
82
84 (v)
87

99
97
95
88
89

76
93
98
101
94

Arbeidsopbrengstondernemer,
x1000guldenperondernemer
1986
1987
1988
1989
1990(r)

1,7
353
15^
393 (v)
553

86,4
75,4
653
64,0 (v)
-

03
83
93
173 (v)
263

58,6
51,4
43,4
163
203

-20,9
41,2
59,2
813
48,1

Ondernemersinkomen,x1000guldenperondernemer
1986
1987
1988
1989
1990(r)

11,2
44,0
233
48,9 (v)
68,0

106,7
98,9
85,7
84,0 (v)
-

24,4
343
32,9
42,7 (v)
593

873
83,6
69,2
46,7
54,4

-11,7
50,6
68,2
923
62,7

*)Voorboomkwekerijengeldt: 1986=1986/87enz.

dernemer in 1988totbijna 40.000gulden in 1989.Hetgemiddelde ondernemersinkomenkwamuitopeenkleine50.000gulden.
In 1990 zette de opgaande lijn in de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven zich voort. Vooral de verdere prijsstijging (vergelijk tabel3.9)gafdaarbijdedoorslag.Degeldelijke opbrengstenperhectarezijn
zo'n 13%hogergeraamd danin1989.Daartegenover stondeenkostenstijging van 6 à 7%. Door deze ontwikkelingen verbeterde de verhouding
vanopbrengsten enkostentot94%(tabel4.15). Het netto-bedrijfsresultaat
bleef dus negatief (ruim 21.000 gulden). De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen zijn volgens de raming uitgekomen op zo'n
55.000 gulden, respectievelijk circa 68.000 gulden per ondernemer. Dat
wasinbeidegevalleneenstijgingmeteenkleine40%.
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Dalenderentabiliteitboomkivekerijbedrijven
In 1988 behaalde de gemiddelde boomkwekerij, ondanks de daling
sinds 1986,nog een positief netto-resultaat.Vorstschade en de daaropvolgende sterkevervangingsvraag leidden inhetmidden van dejaren tachtig
tothogeprijzen en vervolgens toteen forse uitbreiding van het boomkwekerij-areaal (ruim 30%sinds 1985).Mede door bezuinigingen bij de overheid ging deproduktiegroei ten kostevan de prijsvorming. Zowel in 1989
als in 1990gingen de prijzen in deze sector met 6 à 7%omlaag (vergelijk
tabel3.10).Ditging gepaard metaanzienlijk hogere fysieke opbrengsten.
Het gevolg was dat de geldelijke opbrengsten per bedrijf, volgens de
voorlopige cijfers, in 1989 met een kleine 10% zijn gestegen. De kosten
gingen met ruim 11% omhoog.Deopbrengstenkostenverhouding is daardoor iets achteruitgegaan en het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat werd
voor het eerst sinds 1984 weer negatief. De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen zijn beide met een paar duizend gulden omlaag gegaan (tabel4.15),waarbij hetlaatste uitkwam opgemiddeld 84.000gulden
per ondernemer.
Zoals eerder aangegeven zijn de opbrengstprijzen van boomkwekerijprodukten in 1990verder gedaald. Aannemelijk isdat de kosten opnieuw
zijn gestegen, zodat de teruggang in de uitkomsten van de boomkwekerij
zichhetafgelopen jaarwaarschijnlijk heeft voortgezet.
Beperkthersteluitkomstenfruitteeltbedrijven
Na vijf magere jaren, waarin nauwelijks 80% van de kosten werd gedekt door deopbrengsten, gaven de uitkomsten van de fruitteeltbedrijven
in 1989een beperkt herstel tezien.Onder invloed van de nogal wat hogere fruitprijzen (vergelijk tabel 3.9) kwamen de geldelijke opbrengsten per
hectare ongeveer 10%hoger uit. De kostenstijging bleef beperkt tot circa
7%.Deze stijging werd veroorzaakt door hogere kosten van arbeid, rente
en vooral materialen.Deverhouding van opbrengsten en kosten verbeterde dus met enkelepunten,maar bleef op een relatief laag peil (tabel4.15).
De ongunstige situatie blijkt ook uit het feit dat het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat ongeveer 58.000 gulden negatief was en dat slechts
10à 15%van de fruitteeltbedrijven een positief resultaat behaalde. Degemiddelde arbeidsopbrengst nam toe van ruim 9000 gulden tot ruim
17.000 gulden en het gemiddelde ondernemersinkomen steeg met ongeveer 30%tothetoverigensnog vrijmagerebedrag vanbijna 43.000gulden
per ondernemer. Zoals gebruikelijk in deze tak van tuinbouw deed zich
een grote spreiding voor: naar schatting 20 à 25% van de ondernemers
had een negatief ondernemersinkomen, terwijl aan de andere kant van de
schaalzo'n 10%meer dan 90.000gulden verdiende.
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De ramingen voor 1990 komen uit op een verder herstel van de bedrijfsresultaten in de fruitteelt. Debelangrijkste reden daarvoor werd gevormd door de opnieuw hogere fruitprijzen, waardoor de financiële
opbrengsten per hectare met ruim 10%omhoog gingen. De kostenstijging
bleef evenals in 1989beperkt totongeveer 7%,zodat de opbrengsten/kostenverhouding met drie punten verbeterde (tabel 4.15).Desondanks bleef
hetnetto-bedrijfsresultaat, meteen gemiddeld bedrag van -50.000 gulden,
duidelijk negatief. De gemiddelde arbeidsopbrengst nam toe tot bijna
27.000 gulden en het gemiddelde ondernemersinkomen tot een kleine
60.000gulden (+40%).Vanwege de groteverschillen in schade als gevolg
van vorst in debloeiperiode zullen ook in 1990de resultaten van de fruitteeltbedrijven eensterkespreiding tezienhebben gegeven.
Matigeuitkomstenbloembollenbedrijven
Rond 1985behaalden de bloembollenbedrijven dooreengenomen gunstigeresultaten:inde periode 1983-1986waren deopbrengsten vrijwel gelijk of zelfs hoger dan de kosten. In 1988 was er weer sprake van een
duidelijk negatief gemiddeld netto-bedrijfsresultaat (tabel 4.15). In 1989
zette deze ongunstige ontwikkeling zich in versterkte mate voort. De gemiddelde opbrengstprijs van de bloembollen bleef nauwelijks op peil
(vergelijk tabel 3.10). Mede door de daling van de overige opbrengsten
(onder meer snijbloemen) gingen de totale opbrengsten per hectare met
ongeveer 7% omlaag. De kosten per hectare bleven per saldo vrijwel gelijk. Het gevolg was dus een teruggang in de opbrengsten/kostenverhoudingen met zeven punten (tabel 4.15). Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam uit op bijna - 79.000gulden (negatief) en slechts 16% van
de bloembollenbedrijven behaalde een positief resultaat. Dooreengenomen waren de uitkomsten van de bloembollenbedrijven op zandgronden
beter dan van die op kleigronden. Van de eerstegroep behaalde 25% een
positief netto-bedrijfsresultaat, van de laatste slechts 8%. De gemiddelde
arbeidsopbrengst van alle bloembollenbedrijven daalde van ruim
43.000gulden in 1988tot circa 16.000gulden in 1989.Het ondernemersinkomen liepmetruim 30%terugtotzo'n 47.000gulden per ondernemer.
De ramingen voor 1990 wijzen niet op een noemenswaardige verbetering van deresultaten van het gemiddelde bloembollenbedrijf. Dankzij de
nogal wat hogere produktie per hectare -die gepaard ging met iets lagere
opbrengstprijzen -namen degeldelijke opbrengsten met ongeveer 4%toe.
Dekosten zijn een fractie minder gestegen,zodat de opbrengsten/kostenverhouding vrijwel ongewijzigd bleef. Het gemiddelde negatieve nettobedrijfsresultaat wordt geraamd op 78.000 gulden per bedrijf. De
gemiddelde arbeidsopbrengst is gestegen met enkele duizenden guldens
(tabel 4.15),terwijl het gemiddelde ondernemersinkomen een verbetering
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onderging van ruim 15%en uitkwam op ruim 54.000 gulden. Dat is dus
nogbeduidend lager dan hetrond 1985behaalde niveau.
Terugvaluitkomstenchampignonbedrijven in 1990
Na het dieptepunt in 1986,waarin zelfs het gemiddelde ondernemersinkomen negatief was,vertoonden de uitkomsten van de champignonbedrijven tot en met 1989een opgaande lijn (tabel 4.15).In 1989 leidden de
aanzienlijk hogere prijzen (vergelijk tabel 3.9) bij een ongeveer gelijk blijvende fysieke produktie per vierkante meter teeltoppervlakte, tot ruim
10% hogere geldelijke opbrengsten. De stijging van de kosten, die vooral
werd bepaald door hogere rentetarieven en hogere arbeidskosten, bleef
beperkt tot ongeveer 7% per vierkante meter. De verhouding van opbrengsten en kosten kwam dus drie punten beter uit dan in 1988.Het gemiddelde champignonbedrijf behaalde daardoor voor het eerst sinds 1984
weer een positief netto-bedrijfsresultaat, en wel van bijna 7000 gulden.
Ongeveer 45% van allebedrijven had een positief resultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst verbeterde met bijna 40% en kwam uit op ruim
80.000 gulden per ondernemer. Bijna 10%van de ondernemers moest tevreden zijn met een arbeidsopbrengst van minder dan 30.000 gulden en
16%behaaldeeréénvan meer dan 120.000gulden.
De opgaande lijn in de resultaten was waarschijnlijk één van de oorzaken van de in paragraaf 3.2.3gesignaleerde groei van de champignonproduktie. In 1990bleek de markt de extra produktie niet goed meer aan te
kunnen en daalden de opbrengstprijzen met een procent of zes. Dit ging
gepaard met een bijna even grote daling van de geldelijke opbrengsten,
terwijl de kosten per vierkante meter met 4 à 5% toenamen. Dat laatste
kwam vooral dooreenverhoging van derentetarieven endeuurlonen. De
opbrengsten/kostenverhouding ging door deze gang van zaken met zeven punten achteruit en kwam dus weer duidelijk beneden 100 (tabel
4.15). Het netto-bedrijfsresultaat was gemiddeld 32.000 gulden negatief.
Voor de arbeidsopbrengst iseen dalingmet ongeveer 40%geraamd en het
gemiddelde ondernemersinkomen liep terug van bijna 93.000 gulden per
ondernemer totminder dan 63.000gulden.
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5. INKOMEN,FINANCIERING ENVERMOGENSPOSITIE

5.1 Inleiding
Indit hoofdstuk wordt desamenstelling en debesteding van degezinsinkomens behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de herkomst en aanwending van de financieringsmiddelen en op de samenstelling van het in
deagrarischebedrijven geïnvesteerde vermogen.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op dezelfde steekproef als
de bedrijfsuitkomsten uit hoofdstuk 4. Voor een klein deel van de landbouwbedrijven uit deze steekproef zijn geen volledige financieringsgegevens beschikbaar, waardoor de hierna volgende informatie betrekking
heeft op 62.300landbouwbedrijven. Het totale aantal landbouwbedrijven
metminstens 79sbebedroegvolgensdemeitellingin 198964.100.
Bij de glastuinbouwbedrijven gaat het om een aantal van ongeveer
9000 gerepresenteerde bedrijven met een omvang van tenminste 70 sbe.
Voordenietopglasteelten gespecialiseerde tuinbouwbedrijven moet worden volstaan met een beperkt aantal financiële gegevens (paragraaf 5.4).
Anders dan bijlandbouwbedrijven iserbijde tuinbouwbedrijven in principe geen verschil in de steekproeven voor het rentabiliteitsonderzoek en
voor het financieringsonderzoek. Er kunnen echter wel verschillen ontstaandooreenuiteenlopende weging.
5.2 Inkomensenfinanciële positievanlandbouwbedrijven 1)
5.2.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf is het inkomen dat de ondernemer en
zijn meewerkendegezinsleden gezamenlijk uithetlandbouwbedrijf beha1) Voor uitvoeriger gegevens kan verwezen worden naar de jaarlijks verschijnende
Periodieke Rapportages: "De financiële positie van de landbouw" (PR 12) en
"Bedrijfsuitkomsten enfinanciëlepositie"(PR13).
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Tabel5.1 Gezinsinkomen, bestedingen en besparingen op landbouwbedrijven (exclusief tuinbouwbedrijven,x1000guldenperbedrijft

Gezinsinkomenuitbedrijf*)
Bij:inkomenvanbuitenbedrijf:
. via(sociale)uitkeringen
. uitarbeid
. uit vermogen
. overige
totaal

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91
(r)

61,0

81,7

113,5

84,0

63

6,6
4,1
5,1
0,4

4,6
Of

73
33
63
0,6

14,2

16,2

18,1

17,0

75,2

97,9

131,6

101,0

14,2

16,1
33

15,0
33

20,0
3,0

61,0
53,7

85,6
52,9

119,9
57,1

84,0
57,0

Besparingen(b)

72

32,7

62^

27,0

Spaarquote (bin%vana)

12

38

52

32

Totaal gezinsinkomen
Af: betaaldebelastingenen
premiesvolksverzekeringen
Bij: ontvangenWIR-premies
Besteedbaarinkomenvoorgezin
enbedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen

*)Dezecijferswijkenietsafvandieintabel4.5inverbandmeteenbeperkteresteekproef.

Tabel5.2 Verdeling(in%)vanlandbouwbedrijvennaargezinsinkomenuitbedrijf
Inkomensklasse

Jaar(gemiddeld gezinsinkomen x1000gulden)
1986/87
(64.500)

Negatief
0 - 0 3 maal gemiddeld
0 3 - 1
1-13
"
1 3 - 2
2- 4
meerdan4 "
"
Totaal

172

1987/88
(61.000)

1988/89
(81.700)

1989/90
(113.500)

5
21
33
19
12
9
1

14
18
22
18
12
15
1

7
23
28
19
12
10
1

2
26
32
21
9
9
1

100

100

100

100

len.Ditbedrag vormt samen met het door de ondernemer en zijn partner
behaaldeinkomenvanbuitenhetbedrijf hettotale gezinsinkomen.
In 1989/90 is het gezinsinkomen uit bedrijf op de landbouwbedrijven
met bijna 32.000 gulden gestegen tot een gemiddeld bedrag van
113.500gulden (tabel 5.1). Dezehoogte werd nog nieteerder bereikt. Op
allebedrijfstypen deed zich een stijging voor van het inkomen uit bedrijf,
met als grote uitschieter -meer dan een verdrievoudiging - de gemengde
bedrijven metintensieve veehouderij.
De bijdrage van de arbeid van de partner van de ondernemer aan het
gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg in 1989/90 10.200 gulden. Gedurende
de jaren tachtig ging het hierbij steeds om een tamelijk constant bedrag
van ruim 10.000gulden. Het aandeel van de arbeid van de partner in het
gezinsinkomen uit bedrijf over de periode 1985/86 t/m 1989/90 bedroeg
14%. De overige gezinsleden leverden in deze periode een bijdrage van
zo'n 15%.De agrarische ondernemers namen zelf dus gemiddeld ruim
70%van hetgezinsinkomen uitbedrijf voorhun rekening,via het beschikbaarstellen vaneigenvermogen enhetinzetten van eigen arbeid.
Verschillen ininkomensuitbedrijfblijvengroot
Hoewel het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 1989/90 dus hoog was,
waren er nog vrij veel bedrijven met een relatief laag inkomen. Bijna30%
van de landbouwbedrijven behaalde in 1989/90 minder dan de helft (een
kleine 57.000 gulden) van het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf,
waarbij het aantal bedrijven met een negatief gezinsinkomen afnam van
7% in 1988/89 tot 2% in 1989/90 (tabel 5.2). Op het grootste deel van de
landbouwbedrijven werd een inkomen uit bedrijf behaald tussen een half
tot anderhalf maal het gemiddelde (van bijna 57.000 gulden tot ruim
170.000gulden). Zo'n 10%van de bedrijven verdiende meer dan het dubbele van het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf (in 1988/89 11%).
Hierbij moet bedacht worden dat op een deel van de grotere bedrijven
meer dan één huishouding van het behaalde inkomen moet leven. Waarschijnlijk mede door het hogere gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf is
de relatieve spreiding in 1989/90 ten opzichte van het voorafgaande jaar
dusiets afgenomen.
De bedrijfsopbrengsten zijn in sterke mate bepalend voor de hoogte
van het inkomen uit bedrijf. De agrarische ondernemer kan in het algemeen echter weinig of geen invloed uitoefenen op deprijzen van zijn Produkten, maar wel op de kosten van het produktieproces. Uit onderzoek
van Elhorst (1990)blijkt dat de inkomensverschillen in de akkerbouw grotendeels verklaard worden door verschillen indefysieke opbrengsten van
degewassen endoor desamenstelling van hetbouwplan. Op demelkveebedrijven was vóór invoering van desuperheffing de omvang van de vee173

Stapel de belangrijkste bepalende factor. Nadien is die rol logischerwijze
overgenomen door het aanwezige melkquotum. De melkveehouder richt
zich in toenemende mateop bezuinigingen aan de kostenkant, waarbij de
melkgift per koevan invloed isophetinkomen.Inde varkenshouderij bepalen de stalruimte en het aantal fokzeugen -en dus de bedrijfsomvang voor een groot deel de inkomensverschillen tussen de bedrijven. Uit het
onderzoek bleek verder dat deomvang van deinzet van arbeid op hetbedrijf slechts een beperkte invloed heeft op de inkomensverschillen, maar
datdaarentegen dewijzevan financiering welvanbetekenisis.
Neveninkomsten nemenverdertoe
De agrariërs behalen naast een inkomen uit bedrijf ook inkomsten uit
andere bronnen. Hierbij gaat het uitsluitend om neveninkomsten van de
ondernemer en zijn partner. Eventuele neveninkomsten van (meewerkende)kinderen blijvenbuiten beschouwing.
De al enkelejaren zichtbare opgaande lijn in de neveninkomsten werd
in 1989/90 doorgetrokken. De inkomsten van buiten bedrijf bedroegen
toen ruim 18.000gulden per bedrijf (tabel 5.1). In totaal betekende dit dat
er 1,13 miljard gulden aan inkomen buiten het eigen bedrijf werd verdiend. Hoewel het absolute bedrag steeg,daalde het aandeel van deze inkomsten in het totale gezinsinkomen tot 14%.In de voorgaande jaren lag
ditpercentage nogtussen de 17en19.
Het grootste deel (40%)van de inkomsten van buiten het bedrijf wordt
verkregen in de vorm van uitkeringen van (sociale) verzekeringen. Met
name de kinderbijslag vormt hiervan een belangrijk bestanddeel. Op alle
bedrijfstypen namen deinkomsten uitvermogen toealsgevolgvan dehogere rente en van een uitbreiding van de beleggingen buiten het bedrijf.
De toename was het sterkst op de gemengde bedrijven met intensieve
veehouderij, waar de inkomsten uit vermogen met 1700gulden stegen tot
een bedrag van 6100 gulden per bedrijf. Het inkomen uit (neven)arbeid,
dat de laatste jaren een stijgende tendens vertoonde, daalde in 1989/90
iets.Deze daling kwam voornamelijk voor rekening van de gemengde bedrijven metintensieveveehouderij.
De stijging van het gezinsinkomen uit bedrijf en van de neveninkomsten heeft voor het gemiddelde landbouwbedrijf geleid tot een totaal gezinsinkomen van gemiddeld 131.600 gulden, bijna 35% meer dan in
1988/89.In dejaren 1985/86 t / m 1988/89 bedroeg het totale gezinsinkomen gemiddeld 83.000gulden per jaar (figuur 5.1).Erbestaat op dit punt
een aanzienlijk verschil tussen de grotere landbouwbedrijven (vanaf
158sbe)en dekleinere (van 79sbet / m 157sbe).Degroterebedrijven -bijna 65%van het totaal -behaalden in deze periode gemiddeld een totaal
gezinsinkomen van201.000gulden, maar opdekleinerewerd dooreenge174
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Figuur5.1 Totaalgezinsinkomen,besteedbaarinkomenen besparingen oplandbouwbedrijven,inguldensvan 1985
nomen slechts iets meer dan een kwart van dit bedrag, namelijk 58.000
gulden,verdiend.
Uithettotalegezinsinkomenmoetenbelastingenenvolksverzekeringspremieswordenbetaald.Inhetboekjaar 1989/90ginghetdaarbijomeen
bedragvangemiddeld 15.000guldenperbedrijf.Datwasietsminder dan
inhetvoorafgaande jaar.Hetaandeelvandebetaaldebelastingen enpremies in het totale gezinsinkomen - de zogenaamde belastingquote - viel
danooklaaguit (11%).Inhetalgemeenbestaatereenverband tussen de
betaaldebelastingen enhetbehaalde inkomen invoorafgaande jaren (zie
ookfiguur 5.1).Vooraldegemengdebedrijven metintensieve veehouderij
haddenin1987/88en1988/89lageinkomens,zodatdezegroep bedrijven
in 1989/90 gemiddeld slechts 6500 gulden aan belastingen en premies
hoefdetebetalen.
Een deel van de tebetalen belasting wordt verrekend met eerder verkregenrechtenopWIR-premies.Dezepremiebehoortniettothetbedrijfsinkomen, maar wel tot het besteedbaar inkomen. De landbouwbedrijven
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konden in 1989/90 gemiddeld 3300gulden aan WIR-premies verrekenen
met de belastingdienst. Doordat de WIR reeds enkele jaren geleden is afgeschaft, zalditbedragdekomendejaren verder dalen.
Hogebesparingenin 1989/90
Het besteedbaar inkomen voor hetgezin en het bedrijf wordt berekend
door het totale gezinsinkomen te verminderen met de belastingen en
volksverzekeringspremies (verrekend metontvangen WIR-premies) diein
de loop van hetboekjaar zijn betaald. In 1989/90 was erop de landbouwbedrijven per huishouden -bij ongeveer 1,1 huishouden per bedrijf -gemiddeld bijna 110.000gulden te besteden. Daarvan werd iets minder dan
de helft (ruim 52.000 gulden) ook werkelijk voor gezinsuitgaven aangewend.Datwas ongeveer8%meerdan in 1988/89.Rekeninghoudend met
eenstijging van dekosten van levensonderhoud met ruim 2%zijn de reële
bestedingen van het gemiddelde boerengezin iets omhoog gegaan. De
sterkste toename (8700gulden) deed zich voor op de gemengde bedrijven
met intensieve veehouderij.In 1989/90had slechts 15%van de landbouwbedrijven minder dan 50.000 gulden te besteden. In de twee jaren daarvoor was dit op respectievelijk 30% (1988/89) en 46% (1987/88) van de
bedrijven hetgeval.
De besparingen die overblijven nadat de gezinsbestedingen hebben
plaatsgevonden, vormen een belangrijke bron voor de vorming van eigen
vermogen. In 1989/90 werd op het gemiddelde landbouwbedrijf bijna
63.000 gulden gespaard (tabel 5.1). Dat was bijna tweemaal zoveel als in
het voorafgaande jaar. In de drie jaren daarvoor (1984/85 t / m 1987/88)
werd gemiddeld slechts 10.000 gulden per bedrijf gespaard (figuur 5.1).
Destijging in debesparingen deed zichop allebedrijfstypen voor. Koplopers waren in 1989/90de gemengde bedrijven met intensieve veehouderij
met gemiddeld een bedrag van 85.000gulden aan besparingen. De besparingen ophetgemiddelde landbouwbedrijf lagen datjaaropeenhogerniveau dan degezinsbestedingen, zodatdespaarquote uitkwam op52%.
Zoals verwacht mag worden spaarden de grotere landbouwbedrijven
gemiddeld meer dan de kleinere:in 1989/90 respectievelijk 83.000 gulden
en 20.000 gulden per bedrijf. Toch is het verschil in besparingen minder
groot dan in het besteedbaar inkomen, doordat de kleinere bedrijven gemiddeld 21.000gulden minder uitgaven aan gezinsbestedingen.
Een deel van de besparingen is aangewend voor het betalen van premies levensverzekeringen. In 1989/90 hebben de landbouwbedrijven gezamenlijk voor 224 miljoen gulden aan dergelijke premies besteed,
waarvan een deel betrekking had op koopsompolissen. Het gemiddelde
bedrag aan levensverzekeringspremies van 3600 gulden per bedrijf betekende tenopzichte van hetvoorafgaande boekjaar eenstijging van 33%.
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Inkomengemiddeldeboerderijin1990/91 minderhoog
Het hoge inkomen van het gemiddelde landbouwbedrijf in 1989/90
heeft in het boekjaar 1990/91 geen stand gehouden. Het (geraamde) gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde met ruim een kwart tot een
bedrag van 84.000gulden (tabel 5.1).Deinkomsten vanbuiten bedrijf zijn
daarentegen vrij constant gebleven (17.000 gulden), zodat het totale gezinsinkomen waarschijnlijk rond de 100.000 gulden is uitgekomen. Rekening houdend met een stijging van de betaalde belastingen en premies
volksverzekeringen als gevolg van de hoge inkomens in de twee voorgaande jaren, resteert er een besteedbaar inkomen voor gezin en bedrijf
van zo'n 84.000 gulden. Dat was iets hoger dan het gemiddelde besteedbaar inkomen van 78.600gulden in de periode 1985/86 t / m 1989/90.Ondanks de daling was er dus in 1990/91 voor de gemiddelde boerderij nog
steeds sprake van een vrijgunstige inkomenssituatie. Debesparingen zijn
naar schatting uitgekomen op ongeveer 27.000 gulden per landbouwbedrijf. Dat was dus meer dan een halvering ten opzichte van het voorafgaande jaar.
Inkomensmelkveebedrijven in1989/90 noghoog,in1990/91 omlaag
Tot dusverre is de beschrijving van de ontwikkeling van de inkomens,
bestedingen en besparingen in hoofdzaak gericht geweest op het gemiddelde landbouwbedrijf. Erbestaan echter nogal wat verschillen in niveaus
enontwikkelingvan deinkomens tussen de bedrijfstypen.
De melkveebedrijven behaalden in 1989/90 gemiddeld een totaal gezinsinkomen van 132.500gulden perbedrijf. Ditwasnog ietshoger dan in
het voorafgaande jaar (tabel 5.3).Ruim 60%van dezebedrijven kwam boven de 100.000 gulden uit. Aan de andere kant had echter 9% van de bedrijven een totaal gezinsinkomen van minder dan 50.000 gulden.
Ondanks de stijging van de inkomens in de afgelopen jaren betaalden de
melkveebedrijven gemiddeld 1900gulden minder aan belastingen en premies dan in 1988/89. De belastingquote kwam uit op 15%.Eén van de
oorzaken van het lage bedrag aan belastingen zou de fiscale afschrijving
op aangekochtemelkquota kunnen zijn.
Degezinsbestedingen zijn ondanks de hoge inkomens van delaatstejaren weinig gestegen, zodat de besparingen opliepen tot 59.000gulden per
bedrijf. Op de grotere melkveebedrijven namen deze in 1989/90 met16%
toe,op de kleinere bedrijven daalden zeechter met 38%.Degrotere melkveebedrijven hebben in de periode 1985/86 t / m 1989/90 jaarlijks gemiddeld 46.200 gulden gespaard. De kleinere melkveebedrijven konden,
ondanks delageregezinsbestedingen, indezeperiode alsgevolgvan lagereinkomens slechtszo'n 15.000gulden perjaar besparen.
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Tabel53 Inkomen,gezinsbestedingenenbesparingenopenkeletypenlandbouwbedrijven(xlOOO
guldenperbedrijft
Bedrijfstype

Melkvee
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)
Gemengd rundvee
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)
Gemengd intveeh.
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)
Akkerbouw
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91 (r)

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

86,2
110,8
114,5
82,0

99,3
125,6
132,5
99,0

84,4
107,9
116,5
77,0

54,2
53,4
57,5
57,0

30,2
54,5
59,0
20,0

65,4
76,9
96,2
74,0

79,9
92,3
110,0
89,0

69,0
81,3
98,2
74,0

50,0
49,7
52,2
50,0

19,0
31,6
46,0
24,0

34,0
40,7
132,1
104,0

49,0
58,8
151,6
124,0

32,4
53,2
147,2
113,0

53,7
52,6
61,3
62,0

-213
0,6
85,9
51,0

15,3
54,3
92,6
60,0

30,9
72,7
111,5
79,0

21,5
66,2
101,7
66,0

53,2
53,4
52,5
53,0

-31,7
12^
49,2
13,0

In 1990/91moesten demelkveebedrijven een flinke stap terug doen.Er
werd een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf behaald van 82.000 gulden. Mede alsgevolgvan hogere belastingen en premies volksverzekeringen zullen de besparingen ongeveer 20.000 gulden per bedrijf hebben
bedragen. Hiermee zijn de melkveebedrijven weer afgedaald naar het niveau van 1986/87.
Degemengdebedrijven metoverwegend rundveelijken qua inkomenspositie veel op de melkveebedrijven. Ook op deze bedrijven werden in
1989/90 gemiddeld gunstige inkomens behaald. Er deed zich een daling
voor van deneveninkomsten, vooral dieuit arbeid buiten heteigen bedrijf
en van de uitkeringen van (sociale) verzekeringen. Het totale gezinsinkomen nam door één en ander toe van 92.000gulden per bedrijf in 1988/89
tot 110.000 gulden in 1989/90 (tabel 5.3). De besparingen kwamen uit op
46.000gulden perbedrijf;dit waseentoename vanbijna 15.000gulden.
Voor 1990/91is voor deze gemengde bedrijven een gezinsinkomen uit
bedrijf geraamd van 74.000 gulden, wat een daling van 23% inhoudt.
Mede als gevolg van een hoger bedrag aan betaalde belastingen en pre178

mies enerzijds en iets lagere gezinsbestedingen anderzijds, werd perbedrijfbijnadehelft mindergespaarddanin1989/90.
Redelijkeinkomensvoorakkerbouwersin1989/90,dalingin1990/91
Het totale gezinsinkomen op de akkerbouwbedrijven bedroeg in
1989/90gemiddeld 111.500gulden.Ditwas53%meer dan inhetvoorafgaande jaar. Doordat de betaalde belastingen en premies niet veel omhoog gingen en de gezinsbestedingen iets daalden, werd er uiteindelijk
49.200guldenbespaard.Indeperiode 1986/87t/m 1988/89werderdoor
het gemiddelde akkerbouwbedrijf gemiddeld 2600 gulden per jaar ontspaard. Hoge besparingen werden in 1989/90 met name behaald op de
grotere bedrijven in het Centrale Kleigebied (89.000 gulden), terwijl de
grotere bedrijven in de overige gebieden daarbij enkele tienduizenden
guldensachterbleven.
Debetere resultaten werkten ook door in definanciële positie.Had in
1988/89 nog 28%van de akkerbouwbedrijven een negatieve vrije kasstroom,in1989/90daaldeditpercentagenaar 13.Inhet laatstejaar steeg
het percentage bedrijven met een vrije kasstroom van meer dan
100.000gulden van 10naar 25.Devrijekasstroom ishetnetto-bedragaan
financiële middelen, dat vrijkomt uit de bedrijfs- en gezinshuishouding,
verminderd met de lopende rente- en aflossingsverplichtingen, en geeft
eenindicatievandecontinuïteitsmogelijkheden vaneenbedrijf.
Daarisechternietallesmeegezegd.Omietsmeer inzichttekrijgen in
de continuteitsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven op middellange
termijn, is vanbelang in hoeverre de vrije kasstroom een structureel karakter draagt. Tevens moet rekening worden gehouden met het bestaan
van een investeringsachterstand en met eventueel noodzakelijke uitbreidings-endiepte-investeringen. Op basisvandeuitkomsten van 1988/89
- toen het gemiddelde akkerbouwbedrijf een besparing had van
12.800gulden -iseen nadere analysegemaakt waarbij met dezeelementenrekeningisgehouden.Daarbijbleekdat40%vandebedrijven opmiddellange termijn goede continuïteitsmogelijkheden bezit. Ruim 30%van
de akkerbouwbedrijven kan in dit opzicht alsredelijk tot matig bestempeld worden. De overige akkerbouwbedrijven (28%) stonden er weinig
rooskleurig voor. Dit zal mede verband houden met de slechte jaren
1986/87 en 1987/88,waarin een groot deel van de akkerbouwbedrijven
ontspaarde,weiniginvesteerdeendeliquiditeitspositie zagverslechteren.
Aannemelijk isdatin1989/90hetpercentageakkerbouwbedrijven metredelijkeofgoedecontinuïteitskansenhogerwasdanin1988/89.
In1990/91ishetbeeldechterweerongunstiger geworden.Hetgezinsinkomen uitbedrijf isvolgensderamingmeteenderdedeel verminderd
tot ongeveer 60.000gulden perbedrijf (tabel5.3).Degeraamdebesparin179

gen zullen weer op hetniveau van 1988/89uitkomen (13.000gulden).Gelet op de verschillen in bedrijfsresultaat (vergelijk tabel 4.7) mag worden
aangenomen dat de inkomens van de akkerbouwers in de Veenkoloniën
ongunstig afstaken bij dit algemene beeld. Hoewel op de akkerbouwbedrijven de financiële reserves de laatste jaren zijn toegenomen, blijft het
toekomstperspectief voor een niet verwaarloosbaar deel van deze bedrijven tamelijk zorgelijk.
Bedrijvenmetintensieveveehouderijbehalenhogeinkomens
Degemengde bedrijven met intensieve veehouderij hadden in 1989/90
een ongekend gunstigjaar, met hoge inkomens en hoge besparingen. Het
totale gezinsinkomen bedroeg meer dan 150.000 gulden en de besparingen kwamen uit op bijna 86.000 gulden per bedrijf (tabel 5.3). Hiermee
werd de slechte periode 1986/87-1988/89 in één keer goedgemaakt. In
deze periode ontspaarden deze bedrijven gemiddeld jaarlijks bijna
4000 gulden. In 1989/90 behaalde slechts 13% van deze bedrijven geen
positievebesparingen; inhetjaarervoormeer dan de helft.
De gunstige resultaten hebben tevens geleid tot hogere gezinsbestedingen (+16%), vooral op de grotere bedrijven. Door de lage inkomens in
voorgaande jaren kwam het bedrag aan betaalde belastingen en premies
volksverzekeringen, na verrekening met terugontvangen WIR-premies,
uitop slechts4400gulden.
In 1990/91zijn de inkomensen debesparingen op degemengde bedrijven met intensieve veehouderij teruggelopen (tabel 5.3). Toch is nog een
gezinsinkomen uit bedrijf geraamd van 104.000 gulden per bedrijf. Met
naar verwachting een hoger bedrag aan betaalde belastingen en premies
en constante gezinsbestedingen blijft er een besparing over van ruim
50.000gulden. Dehogebesparingen in 1989/90 en 1990/91zorgen ervoor
dat, na een aantal slechtere jaren, de eigen vermogenspositie is versterkt
en dat er op een aanzienlijk deel van de intensieve-veehouderijbedrijven
weer watruimte aanwezig isom de (toekomstige) milieukosten op te kunnen vangen.
Gespecialiseerdevarkensbedrijvenhebbenvrijgrotefinanciëleruimte
Bijruim dehelft vanhetaantal gemengdebedrijven metintensieve veehouderij gaat hetom gespecialiseerde varkensbedrijven. Ditzijn bedrijven
waarbij meer dan 60% van het aantal sbe uit fokzeugen en vleesvarkens
bestaat. Deze bedrijven behaalden in 1989/90 gemiddeld een bedrag van
102.000 gulden aan besparingen. Dit was mede te danken aan gematigde
gezinsbestedingen (gemiddeld 55.000 gulden) en aan het netto terugkrijgen van geld van de fiscus (1100 gulden). In de periode 1986/87 t / m
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1988/89 werd door deze bedrijven nog jaarlijks 16.000gulden per bedrijf
ontspaard (Wisman,1990).
Voor hetbeoordelen van de continuïteit van deze gespecialiseerde varkensbedrijven zijn ze ingedeeld naar de omvang van de vrije kasstroom.
Van belang is dat de vrije financiële ruimte een structureel karakter
draagt, zodat de financieringslasten van extra aan te trekken vreemd vermogen gedragen kunnen worden. Om dit te realiseren zijn de uitkomsten
van het boekjaar 1988/89 aangepast naar een genormaliseerd prijsniveau
voor de opbrengsten en de kosten. Hetzelfde is gedaan voor de belastingen en de premies volksverzekeringen, zodat de calculaties (tabel 5.4) een
beeld geven van de structurele situatie ten aanzien van spreiding en niveau van de uitkomsten. Er is evenwel geen rekening gehouden met een
eventuele investeringsachterstand.
Aldus berekend kunnen de gespecialiseerde varkensbedrijven gemiddeld nog financieringslasten dragen over een bedrag van 210.000 gulden
aan extra vreemd vermogen (de leencapaciteit, vergelijk tabel 5.4). Daarnaast beschikken deze bedrijven over gemiddeld 15.000 gulden aan vrije
liquide middelen. Datbetreft dus 1988/89,in 1989/90zijn deze vrije liquide middelen zoals vermeld aanzienlijk verruimd. Er bestaat een grote
spreiding in de leencapaciteit. Zo heeft 25% van debedrijven geen ruimte
om extra vreemd vermogen aan te trekken vanwege een negatieve vrije
kasstroom. Dit zijnoverwegend minder rendabele kleinerebedrijven met
Tabel5.4 Financiële situatie van gespecialiseerde varkensbedrijven ingedeeldnaarvrije kasstroom,opbasisvangenormaliseerdeomstandigheden(1988/89)
Vrijekasstroom:

Negatief

Positief

1.900
25

5.800
75

7.700
100

Totaleaantalsbe
Sbemestvarkens
Sbefokvarkens
Sbevarkensin%totaleaantalsbe
Vrijeliquidemiddelen(gld.)
Solvabiliteit(%)

179
82
76
88
-30.000
49

229
51
140
83
30.000
72

216
58
123
84
15.000
67

Genormaliseerd:
Opbrengstperƒ 100,-kosten
Arbeidsopbrengst(gld.)
Kasstroom(gld.)
Financieringslasten(gld.)
Vrijekasstroom(gld.)
Berekendeleencapaciteit(gld.)

86
-8.000
24.000
79.000
-55.000
0

95
52.000
112.000
43.000
69.000
380.000

93
37.000
90.000
52.000
38.000
210.000

Aantalvertegenwoordigdebedrijven
Aantalbedrijven(%)

Gemiddeld
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naar verhoudingweinigeigenvermogen.Tevensbeschikkenzeoverweinigof geenvrije liquide middelen,zodat opkortetermijn liquiditeitsproblemen kunnen optreden. De bedrijven die naast een negatieve vrije
kasstroom ookeen slechtesolvabiliteit hebben - 11% van het totaal-biedenmogelijkeopvolgersweinigtoekomstperspectief (Wisman,1990).
De gespecialiseerde varkensbedrijven hebben veelal grote mestoverschotten (vergelijk paragraaf 2.3.3).In 1989/90 betaalden deze bedrijven
gemiddeld 2300gulden aanoverschotheffing en3900gulden aanmestafzetkosten.Dezekostenbedroegensamennogminderdan1% vandetotalebedrijfskosten en hebben noggeen grote financiële gevolgen. Door de
aanscherpingvandemestwetgevingendeopteleggenheffing voormestverwerking (vergelijk paragraaf 2.4)zullende"mestkosten"voordezebedrijven verder stijgen. Met stalaanpassingen ter beperking van de
ammoniakemissie zullen echter aanzienlijk grotere kosten zijn gemoeid
(Baltussenetal.,1990).
5.2.2 Financieringsmiddeleneninvesteringen
Agrarische ondernemers zijn voor de financiering van hun investeringen voor een groot deel aangewezen op eigen financieringsmiddelen.
Dezemiddelen komen voort uithet produktieproces in de vorm vanbesparingenenafschrijvingen, enuitvermogensoverdrachten (voornamelijk
schenkingen en erfenissen). De investeringen worden voor de rest gefinancierdmetnieuwaangetrokkenvreemdvermogen.
Detotaleinvesteringenvaneenlandbouwbedrijf bestaanuitdeinvesteringenin duurzame produktiemiddelen, de mutaties in overige produktiemiddelen (waaronder de aankoop van melkquota) en de beleggingen
buiten hetbedrijf. Deeerstetwee componenten vormen samen debrutobedrijfsinvesteringen. Voorhetvaststellenvande bruto-bedrijfsinvesteringenwordtdeboekwaardevandeverkochteproduktiemiddelen -dusniet
de werkelijk ontvangen opbrengst -inmindering gebracht op de waarde
vandeaankopen.Opdezewijzewordteenzozuivermogelijke weergave
verkregen van de waarde-ontwikkeling van het produktieapparaat van
eenlandbouwbedrijf.
In1989/90verderestijging financieringsmiddelen
Destijging van het totalebedrag aan financieringsmiddelen van landbouwbedrijven diezichin 1988/89voordeed,heeft zichin 1989/90doorgezet.Doordetoenamemetbijna 20%kregen delandbouwbedrijven het
recordbedrag van in totaal ruim 8miljard aan middelen ter beschikking
(tabel5.5).Hetovergrotedeel(81%)daarvanbestond uiteigen middelen,
voornamelijk deafschrijvingen enbesparingen. Dezetweepostenbedroe182

Tabd55 Financieringsoverzkhtvanlandbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
1986/87
HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissenenschenkingen
- overigeeigenmiddelen

1987/88

2010

2270

980
310
100

470
240

1988/89

1989/90

2250
2040

2440
3910

280
-20

220
-70

-150

TOTAALEIGENMIDDELEN(a)

3400

2830

4550

6500

- nieuwelanglopendeleningen

2410

1630

2180

2100

- mutatieoverigevreemdemiddelen

-110

50

50

-590

TOTAALVREEMDEMIDDELEN(b)

2300

1680

2230

TOTAALBESCHIKBAREMIDDELEN(a+b) 5700
AANWENDING
- aflossinglanglopendeleningen
- investeringeninduurzameproduktiemiddelen
- mutatieinoverigeproduktiemiddelen
- investeringen/beleggingenbuitenbedrijf
- mutatieinliquiditeiten
TOTAALAANGEWENDEMIDDELEN

1280
3440
610
300
70
5700

4510

6780

1510
8010

1480
2610

1690
3780

1580
4030

370
330

620
230
460

720
300

-280
4510

6780

1380
8010

gensamenbijna6,4miljard gulden,eentoenamevanrond de50%tenopzichtevan1988/89.Deoverigeeigenmiddelen,diegrotendeelsuitschenkingenenerfenissenbestaan,daaldenlicht.
Naast debeschikbaar gekomen eigen middelen trekken de landbouwbedrijven elkjaarnieuwevreemdemiddelen aan.Hoewelhetbedragaan
nieuwelanglopendeleningenin1989/90oppeilbleef,werden aanzienlijk
mindervreemdemiddelenaangetrokkendanin1988/89.Datkwamvooraldooreenforsenegatievemutatie(-420miljoengulden)vandekredieten
op lange termijn. Deze daling kwam vooral voor rekening van de gemengdebedrijven metintensieveveehouderij (gemiddeld -20.200gulden)
en de akkerbouwbedrijven (-8400gulden).Doordat ookhet korte-termijn
kredietwerdteruggebracht,kregendelandbouwbedrijven in1989/90uiteindelijk debeschikking over 1,5miljard gulden aan extra vreemde middelen. Dat was bijna een derde minder dan het bedrag dat in 1988/89
beschikbaarkwam.
Waarschijnlijk mededoordegroteomvangvandeeigen financieringsmiddelen was op alle bedrijfstypen het totale bedrag aan aangetrokken
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vreemde middelen kleiner dan in 1988/89. De gemengde bedrijven met
intensieveveehouderijtrokkenbijvoorbeeld gemiddeld slechtseen bedrag
van 2300gulden aan vreemdemiddelen aan.
Liquiditeitlandbouwbedrijvenverbeterd
Een groot deel van debeschikbare middelen werd aangewend voor investeringen. In totaal werd voor ruim vijf miljard geïnvesteerd. Dat komt
overeen met gemiddeld 81.200 gulden per bedrijf, hetgeen een toename
van 6900 gulden betekent. Het overgrote deel (80%) van deze investeringen vond plaatsin duurzame productiemiddelen,waaropverderop nader
wordt ingegaan.
De investeringen buiten bedrijf lieten in 1989/90 een kleine toename
zien. Deze verhoging zat vooral in de niet-agrarische onroerende goederen. De overige beschikbare middelen werden aangewend voor het aflossen van langlopende leningen en voor het versterken van het
liquiditeitensaldo. Er werd in 1989/90 iets minder afgelost op langlopende leningen dan in het voorafgaande jaar,maar de aflossingen waren nog
wel duidelijk kleiner dan hetbedrag van de nieuwe langlopende leningen
(tabel 5.5).Dankzij degrote omvang van deeigen middelen daalde het totale bedrag aan kort- en langlopend vreemd vermogen in de landbouw
per saldo met 70 miljoen gulden, terwijl zich in de periode 1986/87 1988/89 een stijging had voorgedaan met gemiddeld 580 miljoen gulden
per jaar. Sinds 1981/82 was het niet meer voorgekomen dat het vreemd
vermogen indelandbouw daalde.
Erwaren nog voldoende middelen beschikbaar om het liquiditeitensaldo - de toename van de liquiditeiten verminderd met de mutatie in het
kortlopend vreemd vermogen - te doen stijgen met bijna 25.000 gulden
per bedrijf. Die stijging was bijna vijfmaal zo groot als in 1988/89. Het
aantal landbouwbedrijven met een negatief liquiditeitensaldo verminderde daardoor van 16%in 1988/89 tot 9%in 1989/90. Op de gemengde bedrijven met intensieve veehouderij en op de akkerbouwbedrijven steeg
het liquiditeitensaldo het sterkst, respectievelijk met 38.000 gulden en
36.000gulden.
Investeringenblijvenhoog
De totale investeringen van landbouwbedrijven blijken in de loop van
de tijd sterk te fluctueren (figuur 5.2). Het grootste deel ervan (64%) heeft
betrekking op slijtende duurzame produktiemiddelen (bedrijfsgebouwen,
dode inventaris en aangekocht melkquotum). De afschrijvingen op de
landbouwbedrijven stijgen geleidelijk (in 12jaar tijd met51%)en kwamen
inde beschouwde periodeovereen met gemiddeld 77% van de investerin184
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Figuur5.2 Investeringenenafschrijvingenvanlandbouwbedrijven
genin duurzame produktiemiddelen. In 1989/90 isdit percentagegestegen tot 80.Bijdeze percentages moetworden bedacht dat de afschrijvingenplaats vinden opbasisvanvervangingswaarde, dieinderegelnogal
wathogerisdandehistorischeaanschafwaarde -dusheteertijdsgeïnvesteerdebedrag-vandebetrokkenduurzame produktiemiddelen.
Detotalebedrijfsinvesteringen warenin1989/90bijna 7% hogerdanin
hetjaardaarvoor (tabel5.6). Ervieleenlichtedalingteconstaterenvande
investeringen ingrond envandieinbedrijfsgebouwen. Deinvesteringen
in grond bedroegen gemiddeld 17.400gulden per bedrijf. In totaal is tijdens het boekjaar ruim 37.000hectare aangekocht tegen een gemiddelde
prijs van 30.600gulden. Deze prijs wordt neerwaarts beïnvloed doordat
40%vandeaangekochtegrond voorheenreedswasgepachtendustegen
de (lagere)waardeinverpachte staatkonwordengekocht.Deinvesteringeninmachines,werktuigeneninstallatiesendieindeveestapelzijnallebei flink gestegen, respectievelijk met 220 miljoen gulden (22%) en
260 miljoen gulden (140%).Het hoge bedrag aan beschikbare middelen
heeft er mede voor gezorgd dat het machinepark, na tweejaren waarin
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duidelijk minder werd geïnvesteerd,gemoderniseerd konworden. Deuitbreidingvan deveestapelhad vooralbetrekkingop rundvee.
De investeringen in de zogenaamde overige produktiemiddelen handhaafden zichop een hoog niveau (tabel 5.6).Ditbetreft onder meer investeringen in voorraden op akkerbouwbedrijven, maar voor het grootste
deelgaathetom deaankoop vanmelkquota door melkveebedrijven.
Melkveebedrijven investerenveelinmelkquota
In 1989/90werd op dedoor de LEI-steekproef gerepresenteerde bedrijven voor 570miljoen gulden geïnvesteerd in melkquota. Dit was 110miljoen gulden meer dan in het voorafgaande jaar. Deze toename is
veroorzaakt doordat deprijs per kg aangekocht quotum omhoogging van
ƒ 3,31in 1988/89 tot ƒ4,13in 1989/90. Het aantal gekochte kg melkquotum bleef ongeveer gelijk, namelijk bijna 140miljoen. Deze zijn veelal afkomstig van kleine bedrijven, waarop dus een desinvestering in
melkquota plaatsvond. Het overgrote deel van de aankoop van melkquotum vond plaatsop degrotere melkveebedrijven (meer dan 157sbe). Zo'n
12% van deze bedrijven kocht quota aan, in totaal ongeveer 112 miljoen
kg. De kleinere melkveebedrijven uit het LEI-boekhoudnetkochten in het
geheel geen melkquotum, zodat de overige 28miljoen kg vooral gekocht
werd door de grotere gemengde bedrijven met overwegend rundveehouderij. Indoorsnee kochten degroteremelkveebedrijven in 1989/90 gemiddeld voor bijna 22.000 gulden aan melkquota (tabel 5.7). Dat was 23%
meer dan in het voorafgaande jaar. Op debedrijven die daadwerkelijk
Tabel5.6 Bedrijfsinvesteringenoplandbouwbedrijveninmiljoenenguldens
Investeringscategorie
Grond
Bedrijfsgebouwen
Pachtersinvesteringen
Machines,werkt.,installaties
Veestapel
TOTALEINVEST.DUURZAME
PRODUKTIEMIDDELEN
Mutatieinoverige
produktiemiddelen
TOTALEBRUTO-BEDRIJFSINVESTERINGEN
Idem,inguldensperbedrijf
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1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1220
1040
70
1130
-200

1180
1350
90
1150
-330

810
780
80
1070
-130

1160
1370
70
1000
180

1080
1220
70
1220
440

3260

3440

2610

3780

4030

240

610

370

620

720

3500
52.000

4050
60.900

2980
46.300

4400
70.600

4750
76.400

Tabel5.7 Gemiddeldeinvesteringeninmelkquotumopgroteremelkveebedrijven
1987/88

1988/89

1989/90

6300
2,63

5.400
3,28

5300
4,09

Bruto-investeringinmelkquotum(gld.)
Afschrijvingenopaangekochtmelkquotum(gld.)

16.600
2.400

17.700
3.600

21.700
4.600

Netto-investeringinmelkquotum(gld.)

12.200

14.100

17.100

25
14

32
10

37
12

Aangekochtaantalkgmelkquotum
Prijsinguldensperkgmelk

%bedrijvendatafschrijft op melkquotum
%bedrijvendatmelkquotumaankoopt

quota kochten,bedroeghetgemiddelde aankoopbedrag zo'n 180.000gulden,waarvoorongeveer44.000kgquotumwerdverworven.Datbetekent
eenuitbreiding vanhetreedsaanwezige quotum metruim 10%.Hetpercentage quota-kopende bedrijven blijft vrij constant. Uit het percentage
bedrijven dat afschrijft op melkquota valt af te leiden dat sinds het van
krachtwordenvandequotaregelingbijna40%vandegroteremelkveebedrijvenextraquotaheeft aangekocht.
Behalve in melkquota investeerden de melkveebedrijven in 1989/90
ookhogebedrageninandereproduktiemiddelen.Detotalebruto-bedrijfsinvesteringenbedroegengemiddeld88.500gulden.Ditwaszo'n4400gulden meer dan 1988/89. Wel zijn, na de forse stijging in 1988/89, de
investeringen in grond (-4500gulden per bedrijf) en gebouwen
(-2500gulden) iets gedaald. Van allemelkveebedrijven heeft 14%grond
aangekocht. Het aantal hectares aangekochte grond daalde fors (bijna
40%),maar degemiddelde koopprijs per hectaresteegvan25.000gulden
in1988/89naarbijna31.000guldenin1989/90.
Deinvesteringeningebouwenblevenopeenhoogniveau.Ondermeer
de mestopslagcapaciteit werd verder uitgebreid. De melkveebedrijven
haddeneind april 1990gemiddeld 649m3aanmestopslag.Alsdeopslagcapaciteitbovendezesmaandenbuitenbeschouwingwordtgelaten,betekent dit een gemiddelde opslagduur van zo'n 4,5 maanden. Voorts
investeerden demelkveebedrijven gemiddeld 17.000gulden inmachines,
werktuigen en installaties. Dat was ongeveer evenveel als in hetjaar ervoor.Inde(rund-)veestapelwerdperbedrijf 9700gulden geïnvesteerd.
Bezienoverdeafgelopen driejarenlagendeinvesteringenopdemelkveebedrijven hoger dan op de andere onderscheiden bedrijfstypen
(tabel5.8).Vooralingrond enuiteraard melkquota investeerden dezebedrijven meer dan deanderetypen.Dezeopmerkingen geldeningrote lijnen ook voor de gemengde bedrijven met veel rundvee, die de laatste
jarengrotebedrageningebouweninvesteerden.
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Tabel5.8 Gemiddeldejaarlijkse investeringen openkele typenlandbouwbedrijven in de periode
1987/88t/m1989/90(inguldensperbedrijft
Melkveebedrijven

Akkerbouwbedrijven

Gem.bedr.
metint.
veehoud.

Gem.bedr.
metoverw.
rundvee

20300
19.900
1.500
17.700
3.100

15.900
4.300
1.500
21.000
100

7.800
20.400
600
15.000
3.400

14.900
25.000
600
15.400
1.400

62.700

42.800

47.200

57.300

14.000

1.900

2.500

12.100

Bruto-bedrijfsinvesteringen
Investeringenbuitenbedrijf

76.700
7.700

44.700
3.900

49.700
800

69.400
8.000

Totaleinvesteringen

84.400

48.600

50500

77.400

Grondin eigendom
Gebouwenin eigendom
Pachtersinvesteringen
Machines,werkt.,installaties
Veestapel
Investeringeninduurzameproduktiemiddelen
Mutatieinoverigeproduktiemiddelen

Akkerbouwbedrijven investeerdenvooralin machinepark
Onder invloed van de matige inkomens hebben de akkerbouwbedrijven de laatste drie jaren beduidend minder geïnvesteerd dan de andere
bedrijven (tabel 5.8). In 1989/90 trokken de investeringen weer aan. De
grotere akkerbouwbedrijven investeerden toen gemiddeld 68.000 gulden.
Met name de bedrijven op deNoordelijke kleigronden en op de Zuidwestelijke kleigronden hebben hun produktieapparaat flink uitgebreid. De
kleinere akkerbouwbedrijven investeerden gemiddeld slechts 25.000 gulden,wat tochbijna 20%meer wasdan in 1988/89.
In 1989/90 werd door 9% van de akkerbouwbedrijven grond aangekocht, in totaal 6100 hectare. De helft daarvan betrof voorheen gepachte
grond. Mede hierdoor werd gemiddeld slechts 23.700 gulden per hectare
betaald. Deinvesteringen inbedrijfsgebouwen bleven ook in 1989/90 aan
de lage kant. In de laatste drie jaren werd door de akkerbouwbedrijven
gemiddeld slechts 5800gulden ingebouwen (inclusief pachtersinvesteringen) geïnvesteerd. Inhet machinepark werd daarentegen in 1989/90 ruim
30.000 gulden per bedrijf geïnvesteerd; dat was 5600 gulden meer dan in
het voorafgaande jaar. Gedurende de afgelopen drie jaren had ongeveer
de helft van de investeringen in duurzame produktiemiddelen van de
akkerbouwbedrijven betrekking op machines, werktuigen en installaties
(tabel5.8).
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Forsestijginginvesteringenopintensieve-veehouderijbedrijven
De bruto-bedrijfsinvesteringen op gemengde bedrijven met overwegend intensieveveehouderijzijn in 1989/90teruggekeerd ophethogeniveau van 1986/87, namelijk bijna 72.000 gulden per bedrijf. In de twee
tussenliggende boekjaren werd gemiddeld slechts39.000gulden geïnvesteerd.Hetherstelistedanken aan degunstige inkomensenhet daarmee
samenhangende hogebedragaaneigenfinancieringsmiddelen, waardoor
er weer financiële ruimte is ontstaan. Vooral in bedrijfsgebouwen en in
machinese.d. werd meergeïnvesteerd,respectievelijk (+13.700guldenen
+8100gulden per bedrijf). Bijeen deel van deze investeringen zal hetgegaan zijn om aanpassing en renovatie van bestaande stallen,onder meer
inverbandmetdemestproblematiek.Detotalemestopslagcapaciteit werd
slechts beperkt uitgebreid. Bedroeg in 1988/89 de gemiddelde opslagcapaciteit op dezebedrijven ruim 800m3,eind april 1990was dit toegenomen tot 823 m3. Hoewel veel bedrijven reeds voldoende mestopslagcapaciteithebben-metnamedegespecialiseerde varkensbedrijven - heeft
eendeelvandebedrijven nogsteedseentekortaan opslagmogelijkheden.
Evenals in 1988/89 werd gemiddeld voor 6400 gulden in de veestapel
geïnvesteerd,metnameinrundvee.Dewaardevandevarkensstapelnam
gemiddeld met 2000gulden per bedrijf toe.In grond investeerden deintensieve-veehouderijbedrijven in 1989/90gemiddeld ruim 11.000gulden.
Dat was meer dan anderhalf maal zoveel als in 1988/89.Deze bedrijven
betalen dooreengenomen aanmerkelijk hogereprijzen voor degrond dan
deanderetypen.
5.2.3 Kapitaalenvermogenvan landbouwbedrijven
Debalansvanlandbouwbedrijven geeft deactuelewaardeweervande
op deze bedrijven aanwezige produktiemiddelen en de overige bezittingen van deagrarische ondernemers.Tevenslaat debalanszienhoe deze
middelen (of activa)zijn gefinancierd. Hetbalanstotaal (inclusief hetverpachtersvermogen)vandedoorhetLEI-boekhoudnetvertegenwoordigde
landbouwbedrijven bedroegeind april 1990bijna 114miljard gulden.Dit
betekentperlandbouwbedrijf eengemiddeld vermogenvanruim 1,8miljoengulden.
Het totale vermogenoplandbouwbedrijven wastoen8%hoger danin
april 1989.Achter deze stijging zitten verschillende ontwikkelingen. Ten
eerste had de kleine toename van het aantal landbouwbedrijven groter
dan 79sbe en het steekproefverschil tussen beide boekjaren een positief
effect ophetbalanstotaal van 1,1miljard gulden.Tentweedeiseenhectare landbouwgrond op 30april 1990gewaardeerd tegen een gemiddelde
prijs van 33.300gulden, oftewel 2400gulden hoger dan eind april 1989.
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Daardoornamdetotalebalanswaardemet3,9miljard guldentoe.Deveestapel endeoverigeproduktiemiddelen werden eveneens hoger gewaardeerd (+0,9 miljard gulden). In de derde plaats hebben de landbouwbedrijven ongeveer 1,5miljard guldenbesteed aannetto-investeringenen
beschikten ze eind april 1990over 1,5 miljard gulden meer liquiditeiten
daneenjaareerder.
Hetkapitaaldatisvastgelegdindeverschillendeactivawordt gefinancierd met eigen vermogen, vreemd vermogen en verpachtersvermogen
(dewaardevan degepachtegrond engebouwen).Alsgevolg van dehogeregrondprijzen ishetverpachtersvermogen in1989/90,integenstelling
totvoorgaandejaren,nietverdergedaaldenbleefhetvooreenvijfde deel
in de vermogensbehoefte van delandbouwbedrijven voorzien (tabel5.9).
Hetaandeelvanhetkort-enhetlanglopendvreemdvermogenismetéén
procentpuntgedaald.Mededoordatdebedrijven in1989/90overveeleigenfinancieringsmiddelenbeschikten, heeft men weinigbijgeleend enis
Tabel5.9 Balansvanlandbouwbedrijven(79sbeenmeer)per30april1990
Totaalinmiljoenenguldens
KAPITAAL
Duurzameproduktiemiddelen
w.v.: grondineigendom*)
gebouwenineigendom*)
gepachtegrondengebouwen*)
machines,werkt.,install.
veestapel
Overigeproduktiemiddelen
Liquiditeiten
Overigebezittingen
w.o.: de woning
Totaal
VERMOGEN
Verpachtersvermogen
Vreemdvermogenlangetermijn
w.o.: familieleningen
leningenRabobank
Vreemdvermogenkortetermijn
Eigenvermogen
Totaal

93.050
34.430
17590
22.720
8510
9.800
3.620
7.480
9.630
6.140

Gemiddeld
perbedrijf
xlOOOgld.

82

1494
553
282
365
137
157

30
15
20
8
9
58
120
155

95

3
7
8
5

113.780

1827

100

22.720
21.560

365
346

20
19

2.620
15.860

42
255

2
14

1.040
68.460

17
1099

1
60

113.780

1827

100

*)Grondenbijbehorendebedrijfsgebouwengewaardeerdlegenonverpachtewaarde.
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Percentage

het aandeel van het eigen vermogen toegenomen tot 60%.Althans sinds
1973/74heeft heteigenvermogennognieteerderzo'nbelangrijke rolgespeeldbijdefinancieringvanlandbouwbedrijven. In1984/85voorzaghet
verpachtersvermogen nogvoor25%indefinanciering vandevermogensbehoefte en het vreemd vermogen voor 19%.Het aandeel van het eigen
vermogenindefinancieringvandeactivabedroegtoen56%.
Als het verpachtersvermogen buiten beschouwing wordt gelaten,bedroeg de solvabiliteit -het aandeel van het eigen vermogen in het totale
vermogen-vanlandbouwbedrijven inapril 1990gemiddeld 75%.Ditwas
1,5 procentpunt meerdaneind april 1989.Desolvabiliteit isop deakkerbouwbedrijven (78%)nogsteedshogerdanopdemelkveebedrijven (76%)
en op de gemengdebedrijven met intensieve veehouderij. Doordat deze
laatstebedrijven inderegelweiniggrondineigendomhebbenisdesolvabiliteiterrelatief laag.In1990bedroegdeze70%,watoverigensdriepuntenmeerwasdaneenjaartevoren.
Het gemiddelde bedrag aan eigen vermogen van de landbouwbedrijvensteegtotbovendemiljoengulden(tabel5.9).Opdegemengdebedrijven met intensieve veehouderij nam het eigen vermogen gemiddeld het
meest toe,namelijk met 145.000gulden.Alsgekeken wordt naarhetaantalbedrijven metmeerdaneenmiljoen guldeneigenvermogen,scoortde
melkveehouderijmet55%hethoogst.
Het totalebedrag aan langlopend vreemd vermogen op landbouwbedrijven isin 1989/90enigszinsgestegenenkwamop21,6miljard gulden.
Het aandeel van deRabobank indelanglopende leningen bleef constant
(74%).Derolvandefamilieinhetlanglopendvreemdvermogenlooptgeleidelijk terug: van 16%in 1979/80 tot 12%in 1989/90. Het kortlopend
vreemd vermogen verminderde het laatste jaar dooreengenomen met
5000guldenperbedrijf.
Eenhogesolvabiliteitisvanbelang,omdathetrendementvanhetinde
landbouw vastgelegde vermogen laag is. In 1989/90 was dit voor alle
landbouwbedrijven gemiddeld 3%.Datwasoverigenseenstukhogerdan
inhetvoorafgaandejaartoenhet0,8%bedroeg.Wanneerdebetaalderente wordt afgetrokken van de vergoeding voor het totale vermogen,resteert er een lage vergoeding (1,6%) voor het eigen vermogen. De
gemengde bedrijven met intensieve veehouderijbehaalden, mede omdat
ze relatief weinig grond hebben, de hoogste vergoeding over het eigen
vermogen (3,4%). Bij deze rendementsberekeningen is ervan uitgegaan
dat de verrichte gezinsarbeid volledig wordt vergoed tegen CAO-loon.
Ondanks het lage rendement blijkt in de praktijk echter op veel landbouwbedrijven de gerealiseerde vergoeding voor eigen arbeid en eigen
vermogenvoldoendetezijnomdecontinuïteitvanhetbedrijf opmiddellangetermijntehandhaven.
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5.3 Inkomensenfinanciëlepositievanglastuinbouwbedrijven
5.3.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingenenbesparingen
Hetgemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf vandeglastuinbouwbedrijven is,na delichteteruggang in 1988,in 1989verder gedaald (tabel5.10)
en kwam op 87.900 gulden per ondernemer. Het gemiddelde inkomen
vanbuitenhetbedrijf,waarvandeopbrengstenvanvermogenhetbelangrijkstebestanddeel vormen,isvrijconstantenbedroegin198913.400gulden. Het totale gezinsinkomen kwam derhalve uit op iets meer dan
100.000gulden per ondernemer. Vanwege dehoge inkomens inde voorgaande jaren werd in 1989een relatief groot bedrag aan belastingen en
premies volksverzekeringen betaald, namelijk 29.600gulden. Als gevolg
van hetlagereinkomen en dehogerebelastingen enpremies washetbesteedbaarinkomenongeveer 15.000guldenlagerdanin1988.Mededoordat de gezinsbestedingen ietsomhoog gingen,zijn debesparingen meer
dan gehalveerd en liep de spaarquote terug tot 21% van het besteedbaar
inkomen. In de jaren 1987 en 1988wasdespaarquotebeduidend hoger
Tabel5.10 Gezinsinkomen, bestedingenenbesparingenvanglastuinbouwbedrijven,x 1000guldenperondernemer
1986

1987

1988

1989 1990
(r)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Inkomenvanbuitenbedrijf:
- (sociale)uitkeringen
- uitarbeid
- uitvermogen
- overige
totaal
Totaal gezinsinkomen
Af: betaaldebelastingenen
premiesvolksverzekeringen*)
Besteedbaarinkomenvoorgezin
enbedrijf(a)
Af: gezinsbestedingen

71,4
4ß
3ß
6ß
Iß

110,2
3J
3J5
6J
0»

32
23
63
0$

87,9

90,0

33
2,1
7,2
ojè

14,8

13,9

12,9

13,4

14/)

86,2

124,1

113,7

101,3

104,0

20,9

20,9

27,1

29,6

29,0

653
533

103,2
51,9

86,6
55,6

71,7
56,6

75,0
56/)

31,0

15,1

19/)

36

21

25

Besparingen0»)

12,0

513

Spaarquoteft)in%vana)

18

50

*)Naaftrekontvangen WIR-premies(in1988circa3000gulden).
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Figuur53 Totaalgezinsinkomen, besteedbaar inkomen en besparingen opglastuinbouwbedrijven,inguldensvan 1985
(namelijkrespectievelijk 50%en36%),maarindevierjarendaarvoorwas
hetbesparingsniveauveellager(vergelijkfiguur5.3).
Ondanksdedalinglaghetgemiddeldeinkomenvandeglastuindersin
1989opeenhoogniveauinvergelijking metdejarenvóór 1987.Dat blijft
gelden wanneer men denominaleinkomensontwikkeling corrigeert voor
deinflatie.Uitfiguur5.3blijkt datdereëleinkomensinde glastuinbouw
in1987-1989duidelijk hogerlagendanindeoverigejarenvanhetafgelopen decennium. Vooral alsgevolg van de hoge energieprijzen waren de
inkomens rond 1980nogal laag.In verscheidenejaren waren zezelfs zo
laagdatdebesparingennegatief uitkwamen.
Inkomensspreidingin1989groter
In 1989behaalde 36%van de glastuinbouwbedrijven een gezinsinkomenuitbedrijf tusseneenhalfenanderhalf maalhetgemiddelde;datwil
zeggen:tussen44.000guldenen 132.000gulden per ondernemer. In1987
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en 1988waren deze percentages respectievelijk 49 en 42 (tabel 5.11). In
1989waszowel hetaantalbedrijven meteennegatief gezinsinkomen, als
datmeteengezinsinkomenvanmeerdantweemaalhetgemiddelde,groter danin1987en 1988.Hieruitblijktdat deinkomensspreiding het afgelopenjaaristoegenomen.
Sterkeinkomensdalingopsnijbloemenbedrijvenin1989
De vergroting van de inkomensspreiding hangt voor een deel samen
metdeuiteenlopendeinkomensontwikkeling opdedrieverschillendetypenglastuinbouwbedrijven. Dedalingvanhetgezinsinkomenvanhetgemiddeldeglastuinbouwbedrijf (tabel5.10)komtgeheelvoorrekeningvan
de snijbloemenbedrijven. Op dezebedrijven is het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf - na in 1987 en 1988 te zijn gestegen - gedaald van
108.100naar77.100gulden(tabel5.12).Erwasdaarbijsprakevaneenzeer
grote spreiding.Zo'n 10à 15%vandesnijbloementelers had eennegatief
totaal gezinsinkomen, terwijl aan de andere kant circa 30%op meer dan
120.000gulden kwam. Op de glasgroentebedrijven ishet gezinsinkomen
uitbedrijf lichttoegenomen,terwijl hetopdepotplantenbedrijven daalde
tothetoverigensnoghogeniveauvan108.000guldenperondernemer.
Ondanksdesomsgroteverschillenininkomen tussen de drieproduktierichtingen, lopen debetaalde belastingen en premies volksverzekeringennietveeluiteen.Gemiddeld perbedrijf bedroegen dezein 1989opde
glasgroentebedrijven 31.000 gulden, op de snijbloemenbedrijven ruim
28.000guldenenopdepotplantenbedrijven 30.000gulden.Datlaatstebedragwasveellagerdandatvan1988, zodat het gemiddeldebesteedbaar
Tabel5.11 Verdeling(in%)vandeglastuinbouwbedrijvennaargezinsinkomenuitbedrijf
Jaar(gemiddeldgezinsinkomen*)uitbedrijf)

Inkomensklasse
1985
(54,3)

1986
(71,4)

1987
(110,3)

1988
(100,9)

1989
(87,9)

15
18
25
18
5
16
3

14
26
17
20
10
10
3

6
25
31
18
10
9
2

4
33
27
15
9
10
2

16
20
23
13
12
14
3

100

100

100

100

100

Negatief
0 - 0 , 5 maal gemiddeld
it
0,5 - 1 maal
"
1 - 1 , 5 maal
•t
1,5 - 2 maal
ii
2 - 4 maal
"
meerdan4maal
Totaal
*)x1000guldenperondernemer.
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Tabel5.12 Inkomen,gezinsbestedingen enbesparingen opverschillendetypenglastuinbouwbedrijven(in1000guldenperondernemer)
Bedrijfstype

Groentenonderglas
1987
1988
1989
1990 (r)
Snijbloemenonderglas
1987
1988
1989
1990 (r)
Potplantenonderglas
1987
1988
1989
1990 (r)

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

1233
88,7
91^
97,0

136,4
102,6
103,0
109,0

119,7

97,4
108,1
77,1
71/)
107,9
117,9
108,4
119,0

Gezinsbestedingen

Besparingen

723
78,0

523
54,1
51,4
55/)

67,1
23,4
20,9
23/)

110,4
119,1
91,2
85/)

89,2
98/)
62,9
60/)

50,9
56,4
59,1
55/)

38,4
41,6
33
5,0

126,3
132,8
124,4
135,0

94,6
823
943
105,0

523
573
63,9
60/)

413
253
30,6
45,0

77J5

inkomen van de potplantentelers omhoog ging, ondanks de daling van
het totalegezinsinkomen. Invergelijking metvoorgaande jaren ishetniveau van debestedingen tussen dedrieproduktierichtingen in 1989sterker uiteengaanlopen.Opdeglasgroentebedrijven waren debestedingen
hetlaagst,namelijk51.400guldenperondernemerenopdepotplantenbedrijven hethoogst,namelijk63.900gulden.
Bijdebesparingenzijndeverschillentussendedrierichtingennoggroter,watuiteraardsamenhangtmetdeverschilleninbesteedbaar inkomen.
Opdeglasgroentebedrijven waren debesparingen in1989ongeveereven
hoogalsin 1988(namelijk ruim 20.000gulden).Opde snijbloemenbedrijvendaaldenze,naenkelejarenmeteenredelijk besparingsniveau,echter
weersterk,namelijk totminderdan4000gulden.Opdepotplantenbedrijvenwerdruim30.000guldenbespaard,ruim20%meerdanin 1988.
Deelglasgroentebedrijvenheeftweinigperspectiefopcontinuïteit
Insamenhangmetdeverschillenininkomenslopenookdebesparingsniveaustussendeafzonderlijke bedrijvennogaluiteen.Zohadin1989ongeveer60%vandesnijbloemenbedrijven negatievebesparingenenvande
potplantenbedrijven ruim30%. Voordeglasgroentebedrijven bedroeghet
percentage met negatievebesparingen iets minder dan de helft. Het zijn
echter niet ieder jaar dezelfde bedrijven waarop debesparingen negatief
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zijn. Uit een onderzoek van Mulder (1991) is gebleken dat in de periode
1983-1988ongeveer 23%van de glasgroentebedrijven vrijwel elk jaar negatievebesparingen had.Op dezebedrijven waszowel derentabiliteit, de
solvabiliteit als de moderniteit van de duurzame produktiemiddelen laag
in vergelijking met de bedrijven met positieve besparingen. Wanneer de
bedrijfsresultaten in de glasgroenteteelt zich in de periode 1989-1993gemiddeld op hetzelfde peilzoudenbevinden alsin 1983-1988,dan zijn voor
69% van de glasgroentebedrijven de perspectieven op continuïteit goed,
voor 14%redelijk en voor 17%matig tot slecht. Wanneer men een langere
periode inogenschouw neemt (1990-2000)enookrekening houdt met een
geleidelijke invoering van de voorgenomen milieumaatregelen, wordt het
beeld minder gunstig.Voor ruim 20%van deglasgroentebedrijven zijn de
perspectieven op continuïteit matig tot slecht en voor ruim 40% goed.
Voor snijbloemenbedrijven is het percentage bedrijven met matige tot
slechte continuïteitsperspectieven even groot als dat met goede perspectieven,namelijk circa 30.Voor de potplantenbedrijven zijn de percentages
respectievelijk ongeveer 25enbijna 40(Bouwman enMulder,1991).
Gemiddeldinkomenglastuindersin1990ongeveergelijkgebleven
Op grond van de in paragraaf 4.3.3weergegeven ontwikkeling van de
bedrijfsresultaten isvoor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1990een
iets hoger gezinsinkomen uit bedrijf geraamd (tabel 5.10). Bij iets hogere
neveninkomsten en ongeveer gelijkblijvende belastingen zou dat ook hebben geleid tot een beperkte stijging van het besteedbaar inkomen en van
hetbesparingsniveau. Deeerdere constateringdat deinkomens indeglastuinbouw aan heteind van dejaren tachtig relatief hoog waren,isdus ook
van toepassingop destartvan dejaren negentig.
De verbetering van de inkomens in 1990bleef overigens beperkt tot de
glasgroente- en de potplantenbedrijven. Op deze bedrijfstypen steeg het
gezinsinkomen uit bedrijf met naar schatting ruim 6%, respectievelijk
ruim 10% (tabel 5.12). Voor de gemiddelde glasgroenteteler kwam het
daardoor weer op 97.000gulden. Bijongeveer gelijkblijvende belastingen
resulteerde dit uiteindelijk in een lichte toename van de besparingen. De
verdere verbetering van de bedrijfsresultaten van de potplantenbedrijven
leidde tot een totaal gezinsinkomen van gemiddeld 135.000 gulden. Dat
waszo'n 9%meer dan in 1989terwijl debesparingen metruim 50%toenamen. Veel ongunstiger ishetbeeld voor de snijbloemenbedrijven: een daling van zowel het inkomen uit bedrijf als van het totale gezinsinkomen
met 7 à 8%. Het daarmee bereikte bedrag voor het besteedbaar inkomen
van gemiddeld 60.000 gulden, is tamelijk mager in vergelijking met dat
van de andere glastuinders. Debesparingen van de snijbloemenbedrijven
zullen in 1990ongeveereven laagzijn geweest alsin 1989(tabel5.12).
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5.3.2 Financieringsmiddelen,investeringenenvermogenspositie
Hettotalebedragaanafschrijvingen indeglastuinbouwneemtgeleidelijk toe (vergelijk figuur 5.4). In 1989bedroeg de stijging bijna 6,5% (tabel5.13).Debesparingen kennen eensterkfluctuerend verloop.Nadatze
van1985tot1987warentoegenomen,deedzichsindsdienweereendalendetendensvoor.In1989waren debesparingen ongeveer200miljoengulden lager dan in het voorgaande jaar en zelfs 475miljoen gulden lager
dan in 1987.Alsgevolgvanéénenander kwamhettotalebedrag vande
eigenmiddelenin1989uitopbijna 1,1miljard gulden,watlagerwasdan
indedrievoorgaandejaren.
Grootbedragaannieuwelanglopendeleningenafgesloten
In1989trokkendegezamenlijke glastuindershetrecordbedragvanbijna 1,2 miljard gulden aan nieuw langlopend vreemd vermogen aan (tabel 5.13). Hiermee werd de groei die zich in 1988voordeed, voortgezet.
De toename van de vreemde middelen was zo groot dat, ondanksde
Tabel5.13 Financieringsoverzichtvanglastuinbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
1985

1986

1987

1988

1989

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissenenschenkingen
- overigeeigenmiddelen

765
-30
30
110

805
150
20
210

845
660
15
-145

897
388
19
-81

956
185
13
-57

Totaaleigenmiddelen(a)

880

1185

1375

1223

1097

- nieuwelanglopende leningen
- mutatieoverigevreemde middelen

235
140

410
-380

340
-70

806
84

1175
96

Totaalvreemdemiddelen(b)

375

30

270

890

1276

1255

1215

1645

2113

2369

405
35
735
40
40

410
-10
775
50
-10

430
30
885
85
215

412
53
1430
44
174

473
73
1527
144
153

1255

1215

1645

2113

2369

Totaalbeschikbaremiddelen(a+b)
AANWENDING
- aflossinglanglopende leningen
- mutatieinveldinventarisen voorraden
- invest,induurz.produktiemiddelen
- invest,enbeleggingenbuitenbedrijf
- mutatieinliquiditeiten
Totaleaanwending
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Afschrijvingen

Figuur5.4 Investeringen enafschrijvingen van deglastuinbouw
Tabel5.14 Bedrijfsinvesteringenvanglastuinbouwbedrijven(miljoenenguldens)
Investeringscategorie
Grond
Bedrijfsgebouwen
Glasopstanden
Machines,installatiesetc.
Vasteplantopstanden
Lopendeinvesteringen*)
Totaleinvest,duurzameproduktiemiddelen
Mutatiesveldinventarisenvoorraden
Totalebruto-bedrijfsinvesteringen
Idem,inguldensperbedrijf

1985

1986

1987

1988

1989

30
40
180
400
85

40
20
255
375
85

25
45
295
425
95

101
63
286
675
306

100
101
438
634
180
74

735

775

885

1431

1527

35

-10

30

53

73

770

765

915

1484

1600

83.800

83.100 100.000 167.300 179.400

*)Vóór1989opgenomenindeinvesteringeninglasopstanden.
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daling van deeigenmiddelen,hetbedrag aanbeschikbare middelen met
256miljoen gulden istoegenomentoteentotaalvanbijna2,4miljard gulden.Datwasbijnaeenverdubbelingtenopzichtevan1986.
De in vergelijking met voorgaande jaren extra beschikbare middelen
zijn voornamelijk aangewend voor het verrichten van investeringen. In
1989 bedroegen de totale investeringen van de glastuinders, binnen en
buiten het bedrijf, ruim 1,7 miljard gulden. Dat wasongeveer 14%meer
daninhetvoorgaandejaarenmeerdan tweemaalzoveelalsin 1986.Het
bedrag dat voor aflossing van langlopende leningen werd aangewend is
sindsdatjaarslechtsmetongeveer 15%toegenomen(tabel5.13).Persaldo
hebben de glastuinders in 1989 de langlopende leningen met ruim
700miljoen gulden uitgebreid.Verder werd in1989eenaanzienlijk hoger
bedrag buiten het eigen bedrijf belegd en werd ruim 150miljoen gulden
toegevoegdaandeliquiditeiten.
Investeringenglastuinbouwoprecordniveau
Met het genoemde investeringsbedrag van ruim 1,7 miljard gulden in
1989werd het vorigerecordbedrag van1,5 miljard gulden uit 1988ruimschootsovertroffen (figuur 5.4).Delaatste paar jaar liggen de investeringenindeglastuinbouw,nacorrectievoor dealgemene geldontwaarding,
weer ongeveer op hetzelfde niveau alsbij de vorige mede door deWIR
veroorzaaktepiekvanrond 1979.Indetussenliggendejarenwarendeinvesteringen veellager.Deinvesteringen inslijtende duurzameproduktiemiddelen lagenin dejaren 1981-1987indezelfde orde van grootte alsde
bijbehorende afschrijvingen (figuur 5.4).Indiejarenisdemoderniteit van
het produktie-apparaat dan ook niet op peil gebleven. Alsmaatstaf voor
de moderniteit van het produktie-apparaat wordt wel gehanteerd de
boekwaarde van de slijtende duurzame produktiemiddelen in procenten
vandenieuwwaarde.Ditkengetalisvoorhetgemiddelde glastuinbouwbedrijf gedaald van47%op 1 januari 1981 tot36%op 1 januari 1988.Een
vergelijking metfiguur 5.3wektdeindruk dateropsectorniveau een vrij
duidelijk verband istussen deinkomensontwikkeling enhetverloop van
deinvesteringen,hetgeenookvoordehandligt.
Sterkestijginginvesteringen inglasopstanden in1989
Detoenamevandetotaleinvesteringen induurzame produktiemiddelenmetbijna 100miljoen guldenin1989kwam vooralvoorrekeningvan
deinvesteringen inglasopstandenengebouwen(tabel5.14).Dezezijnnamelijk metmeerdandehelft toegenomen.Deinvesteringen ingrondblevenvrijwel gelijk tenopzichtevanhetvoorgaandejaar,toenzeoverigens
eenrelatief hoogniveau hadden.Ookin 1989isderhalvesprake geweest
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van omvangrijke grondaankopen. Voor de investeringen in machines en
installaties, die iets minder omvangrijk waren, geldt in wezen hetzelfde.
Alleenbijdeinvesteringen invasteplantopstanden deed zicheen vrijsterketeruggang voor.
Investeringenoppotplantenbedrijvenomlaag
Debedrijfsinvesteringen in de glastuinbouw bedroegen in 1989gemiddeld 179.400 gulden per bedrijf. Dat was ongeveer 7% meer dan in 1988.
Op de glasgroentebedrijven zijn de gemiddelde investeringen in 1989
sterk gestegen, namelijk met bijna 40%.Met het daarmee bereikte bedrag
van bijna 180.000 gulden weken deze bedrijven qua investeringsniveau,
anders dan in 1988,niet veel af van het algemene gemiddelde (tabel 5.15).
Op de snijbloemenbedrijven bleven deinvesteringen vrijwel gelijk, terwijl
zich op de potplantenbedrijven een daling van 30%voordeed. Beide laatste ontwikkelingen doen enigszins merkwaardig aan in het licht van de
bedrijfsuitkomsten. Voor de snijbloemenbedrijven kan een verklaring liggen in de relatief hoge inkomens van 1988,waardoor het opstellen van investeringsplannen wellicht is bevorderd. Deze plannen worden dan het
jaardaarop gerealiseerd.
Daar komt bij dat de hoogte van de gemiddelde investeringen in een
sector grotendeels wordt bepaald door een relatief klein aantal bedrijven.
Ongeveer 10% van de glastuinbouwbedrijven neemt tweederde van het
Tabel5.15 Spreidingvandebruto-bedrijfsinvesteringenvanglastuinbouwbedrijvenperproduktierkhtinginl989
Bruto-bedrijfsinvesteringenperbedrijf,
inguldens

Percentagebedrijven

Procentueelaandeelintotale
investeringen*)

glas- snijpotglassnijpotgroen- bloeplangroen- bloeplantebedr. menbedr. tenbedr. tebedr. menbedr. tenbedr.
(179.300) (187.400) (156.100)
Negatief
0 - 50.000
50.000 - 100.000
100.000 - 200.000
200.000 - 500.000
500.000enmeer
Totaal

5
65
9
4
6
11

2
51
13
14
10
10

1
63
14
9
4
9

100

100

100

} 84 }-'4
4
9
75

12
17
68

6
9
11
64

100

100

100

*)Tussenhaakjesgemiddeldebruto-invesieringenperbedrijf.
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totale geïnvesteerde bedrag in de sector voor zijn rekening. In de glasgroenteteelt bijvoorbeeld werd in 1989 door 11%van de bedrijven driekwart van de totale investeringen gerealiseerd, terwijl aan de andere kant
ruim 70% van de bedrijven slechts 8% van de totale investeringen voor
zijn rekening nam.Dit verschijnsel hangtooksamen met het feit dat grote
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen slechts éénmaal in de zoveel
jaar plaatsvinden. Het zijn dus niet ieder jaar dezelfde bedrijven die veel
investeren, hoewel toch ook meer en minder expansieve bedrijven onderscheiden kunnen worden. Zoheeft in deperiode 1983tot en met 1987ongeveer 9% van de glastuinbouwbedrijven gemiddeld elk jaar meer dan
200.000gulden per hectareglasgeïnvesteerd, terwijl 38%van de bedrijven
elk jaar minder dan 50.000 gulden per hectare glas investeerde. Wellicht
hangt de terugval in de investeringen op de potplantenbedrijven, die in
1989 ondanks hun grotere omvang gemiddeld minder investeerden dan
de twee andere groepen glastuinbouwbedrijven, ook hiermee samen: de
afgelopen jarenzijn erop althanseen deel van dezebedrijven zoveel grote
investeringen verricht dat er in 1989 van een tijdelijke pas op de plaats
sprake was. Het valt ook op dat slechts 22%van de potplantenbedrijven
meer dan 100.000 gulden investeerde, tegen bijna 35% van de snijbloemenbedrijven.
Solvabiliteitgedaald

In de glastuinbouw was per 31 december 1989 in totaal 13,7 miljard
gulden aan vermogen vastgelegd (tabel 5.16).Dat komt neer op meer dan
1,5 miljoen gulden per bedrijf en op een toename van 6%ten opzichte van
1988. De samenstelling van het kapitaal is nauwelijks veranderd. Bijna
twee derde van het vermogen is vastgelegd in duurzame produktiemiddelen, waarvan grond in eigendom, glasopstanden en installaties, alsmede machines en werktuigen elk ongeveer een derde uitmaken. Het
kapitaal werd in 1989 voor 58% gefinancierd met eigen vermogen, wat
minder was dan in 1988 (62%) en in 1987 (63%).De potplantenbedrijven
hebben in doorsnee de hoogste solvabiliteit (66%) en de snijbloemenbedrijven de laagste (55%).De vrij sterke daling van de solvabiliteit hangt
althans voor een deel samen met hetgrote (netto)bedrag aan langlopende
leningen dat werd aangetrokken (vergelijk tabel 5.13).Per bedrijf nam het
vreemd vermogen met ongeveer 15%toetot gemiddeld bijna 560.000gulden. De forse investeringen zijn dus gepaard gegaan met een achteruitgang van de solvabiliteitspositie. Dat kan problemen gaan opleveren
wanneer derentabiliteit van deglastuinbouw onder druk zou komen.
De verschillen tussen de drie produktierichtingen voor wat betreft het
per bedrijf geïnvesteerde vermogen zijn in 1989kleiner geworden. Op de
glasgroentebedrijven is dit vermogen toegenomen van 1,34tot 1,40 mil201

Tabel5.16 Balansvanglastuinbouwbedrijven(70sbeenmeer)ver31december1989
Totaalin
miljoenen
guldens
KAPITAAL
Duurzameproduktiemiddelen
w.v.:
grondineigendom*)
gebouwenineigendom*)
glasopstanden
installaties,machinesenwerktuigen
plantopstandenenbollenkraam
inclusiefoverigeduurzameproduktiemiddelen
Overigeproduktiemiddelen
Liquiditeiten
Overigebezittingen
w.v.: woning
overige
Totaal
VERMOGEN
Vreemdvermogenlangetermijn
w.v.afkomstigvan:
- familie
- Rabobanken
- overige
Vreemd vermogenkortetermijn
Eigenvermogen
Totaal

Gemiddeld
perbedrijf
xlOOOgld.

8.809
2521
571
2315
2.474

18
4
17
18

104

7
104
190
251

925
1.694
2.240
1.802
438

64

988
283
64
260
277

928

Percentage

202
49

7
12
16
13
3

13.668

1533

100

4.972

558

36
2
32
2

32
496
30

289
4.422
261
735
7.961

82
893

5
58

13.668

1533

100

*)Grondenbijbehorendebedrijfsgebouwenlegenonverpachtewaarde.

joengulden,watoverigensnoghetlaagsteisvandedriegroepen.Opde
potplantenbedrijven, waar het vermogen het grootst is,deed zich een afnemingvoorvan1,79naar1,74miljoengulden.
Opdeglasgroentebedrijven ishetaandeelvangrondinhettotalekapitaaltoegenomen van20%tot22%.Ditaandeelishooginvergelijking met
dat op de snijbloemenbedrijven (18%) en de potplantenbedrijven (13%).
Hetzelfde geldtvoorhetaandeelvandeglasopstanden.Opdeglasgroentebedrijven is dit 20%, op de beide andere bedrijfstypen respectievelijk
17%en 12%.Op de snijbloemen- en de potplantenbedrijven is daarentegenmeervermogenvastgelegd inplantopstanden (bijna 10%tegen2%op
deglasgroentebedrijven) eninandereproduktiemiddelen.
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5.4 Financiëlepositievanoverigetuinbouwbedrijven
Opdeontwikkelingvandebedrijfsresultaten indediversetakken van
detuinbouw (exclusief glastuinbouw)isinhetvorigehoofdstuk reedsingegaan (paragraaf 4.3.4).In deze paragraaf wordt een globaal beeld geschetst van de financiële gang van zaken op deze bedrijven in de
afgelopenjaren.
Relatiefhogebesparingenopopengrondsgroentebedrijven
Op deopengrondsgroentebedrijven heeft het inkomen uit bedrijf zich
in1989weerhersteldvandedalingdieinhetvoorgaandejaarwasopgetreden (tabel5.17).In 1989washetgemiddelde inkomen uitbedrijf -volgens voorlopige uitkomsten - zo'n 60.000 gulden per ondernemer, wat
hoger is dan op de bloembollen- en de fruitteeltbedrijven. Het inkomen
van buiten het bedrijf bedroeg ongeveer 13.000gulden, zodat het totale
gezinsinkomen in deze sector uitkwam op gemiddeld 73.000gulden per
ondernemer. Uit dit inkomen kon ongeveer 32.000gulden per bedrijf bespaard worden,terwijl erin1988geenbesparingen plaatsvonden.Hettotale bedrag aan beschikbare financieringsmiddelen was mede hierdoor
hogerdanindevoorgaandejaren.Deextramiddelenwerdendooreengenomen nietzozeer aangewend voor investeringen -die namen slechts in
beperkte matetoe -maar vooral voor het aflossen van leningen. Deomvang van het vreemd vermogen is dan ook verminderd tot net boven
200.000guldengemiddeldperbedrijf,watmederesulteerdeineenverhogingvandesolvabiliteit.
De vrij sterke verdere verbetering van de bedrijfsuitkomsten in deze
sector in1990(vergelijk tabel4.15)heeft ongetwijfeld geleid toteenhoger
inkomens-enbesparingsniveau.Daardoorzalhettotalebedragaan financieringsmiddeleneveneensverderzijntoegenomen.
Stabielinkomensniveauboomkwekerijen
De dalende lijn in het inkomensniveau van de boomkwekerijen, die
sinds 1986wastezien,heeft zichin1989nietvoortgezet.Hetgemiddelde
gezinsinkomen uit bedrijf was toen vrijwel gelijk aan dat van het voorgaandejaar (tabel 5.17).Het totalegezinsinkomen bedroeg in 1989-volgens voorlopige gegevens - 109.000 gulden per ondernemer. De
besparingen waren in dat jaar met ongeveer 18.000 gulden per bedrijf
nauwelijks groter dan in 1988.Doordat een groter bedrag aan leningen
werd aangetrokken,steeghet totaal aanbeschikbare financiële middelen.
Dezemiddelenwerden vooralaangewend voorhetverrichten vaninvesteringen, die voor een deelookuitdeliquiditeitenwerden gefinancierd.
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Tabel5.17 Beknoptinkomens-enfinancieringsoverzichtvanopengrondstuinbouw-enchampignonbedrijven

Aantalondernemersperbedrijfin1989
x1000guldenperondernemer
Gezinsinkomenuitbedrijf
1987
1988
1989
Inkomenvanbuitenbedrijf
1987
1988
1989
Totaalgezinsinkomen
1987
1988
1989
x1000guldenperbedrijf
Besparingen
1987
1988
1989
Totaalfinancieringsmiddelen
1987
1988
1989
Bruto-bedrijfsinvesteringen
1987
1988
1989
Vreemdvermogenper31dec.
1987
1988
1989
Eigenvermogenin% totaalvermogen
1987
1988
1989

Opengr.
groente
bedr.a)

Boomkwekerijen
a)b)

Bloembollen
bedr.

Champignonbedr.

1,59

1,17

1,76

1,24

UI

563
33,6
60,0

108,1
95,6
95,0

89,6
74,1
51,1

69,7
86,9
112,6

46,2
45,9
58/)

11,3
13,5
13,0

12,6
14,4
14,0

12,3
12,4
13,0

18/4
16,9
16,6

16,7
19,4
19,0

68,2
49,1
73,0

120,7
110,0
109,0

101,9
86,5
64,1

88,1
103,8
129,2

62,9
65,3
77,0

28,5
-0,1
32,0

46,4
17,0
18,0

55,5
34,0
-1,6

30,7
52,7
48,1

18^
23,6
26/)

69,4
51,3
80,0

76,1
58,4
66,0

188,4
186,6
147,5

86,6
127,6
182,7

104,9
131,0
124,0

37,2
30,2
35,0

45,5
61,1
71,0

117,2
106,0
97,4

45,1
57,9
93,9

82,4
109,7
108,0

214,4
227,9
206,0

129,9
118,0
140,0

492,5
572,6
623,4

286,7
294,4
386,8

3023
3323
350,0

73
73
77

86
88
85

77
75
72

64
67
61

75
75
73

Fruit
teeltbedr.a)

a) Voordeopengrondsgroente-, boomkwekerij- enfruüteeltbedrijven zijn degegevens over 1989
voorlopig;b)1987=1juli 1987-30juni1988,enz.;vreemdvermogenensolvabiliteitper30juni.
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Als gevolg van een en ander was de omvang van het vreemde vermogen
hoger en desolvabiliteit lager dan in de voorgaande jaren. Zoals aangegeven inparagraaf 4.3.4moet voor 1990rekeningworden gehouden met een
dalingvan deinkomens indeboomkwekerij.
Verderedalinginkomensbloembollenbedrijven
De laatste jaren is het gezinsinkomen uit bedrijf op de bloembollenbedrijven voortdurend gedaald: van gemiddeld 94.000 gulden in 1986 naar
51.100gulden perondernemer in 1989.Daarmee hadden dezebedrijven in
dat jaar het laagste gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de gehele
tuinbouw. Hetzelfde geldt voor het totale gezinsinkomen, dat in 1989 op
de bloembollenbedrijven gemiddeld 64.100 gulden bedroeg. Voor het
eerst sindsjaren waren de besparingen op deze bedrijven (licht) negatief.
In samenhang hiermee is het totale bedrag aan beschikbare financiële
middelen vrij sterk gedaald (tabel 5.17). Net als in het voorgaande jaar
gingen ook de bruto-bedrijfsinvesteringen gemiddeld per bedrijf omlaag
en kwamen deze voor het eerst sinds jaren beneden de 100.000 gulden.
Door denegatieve ontwikkelingbijdebesparingen en de toenamevan het
toch al vrij omvangrijke vreemde vermogen is de solvabiliteit op de
bloembollenbedrijven verder gedaald, namelijk tot 72%.Dat was de laagste solvabiliteit van alle "grondgebonden" sectoren binnen de land- en
tuinbouw. Eenenander wijst opeen geleidelijk watminder goed wordendefinanciële gezondheid vande bloembollenbedrijven.
Deramingen voor 1990(vergelijk tabel4.15)wijzen op een beperkt herstel.Voorhetgezinsinkomen uitbedrijf maggerekend worden op een stijging in de orde van tienduizend gulden. Door deze verbetering zullen de
besparingen waarschijnlijk weerpositief zijn geweest.
Grotestijginginkomenschampignonbedrijven
Sinds 1986 zijn de inkomens op de champignonbedrijven aanzienlijk
verbeterd. In dat jaar bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf nog geen
6000gulden per ondernemer, terwijl het in 1989uitkwam op 112.600 gulden per ondernemer (tabel 5.17).Het totalegezinsinkomen bedroegin dat
jaar gemiddeld 129.200 gulden per ondernemer. Dat was het hoogste Van
de gehele tuinbouw. De besparingen kwamen uit op ruim 48.000 gulden
per bedrijf, wat minder was dan in het voorgaande jaar alsgevolg van de
gestegenbelastingafdrachten. Hettotalebedrag aanbeschikbare financiële
middelen was aanzienlijk hoger, doordat veel vreemd vermogen werd
aangetrokken. Debruto-bedrijfsinvesteringen stegen met ruim 60%enbedroegen meer dan het drievoudige van die in 1986.Doordat het vreemde
vermogen per saldo metongeveer 90.000gulden toenam, daalde desolva205

biliteit tot 61%. Dat is aanzienlijk lager dan op de opengrondsbedrijven,
maar nog iets hoger dan het percentage dat gemiddeld op de glastuinbouwbedrijvenwordt aangetroffen.
De ramingen voor 1990wijzen erop dat dit gunstige financiële beeld
vandechampignonbedrijven zichtoennietheeft kunnenhandhaven.Het
gezinsinkomen uit bedrijf is,gemiddeld per ondernemer, naar schatting
met25à30duizend guldengedaald.Debesparingen zullenovereenkomstigzijnteruggelopen,ofwellichtnogietssterkervanwegeopnieuwhogere belastingafdrachten. Dat zou betekenen dat ze niet ver meer van het
nulpuntverwijderd zijngeweest.
Wederomhogeinvesteringenopfruitteeltbedrijven
Het gezinsinkomen uit bedrijf op de fruitteeltbedrijven is in 1989ten
opzichte van het voorgaande jaar -op grond van voorlopige gegevens met ruim 10.000gulden per ondernemer gestegen.Hetinkomen vanbuiten bedrijf isop dezebedrijven relatief hoog,namelijk 19.000gulden per
ondernemer, terwijl het op de andere opengrondsbedrijven rond de
14.000 gulden per ondernemer ligt. De besparingen lagen in 1989,ondanks de stijging van het inkomen, ongeveer op hetzelfde niveau als in
1988.Dathangtsamenmetdegestegenbelastingafdrachten. Hettotalebedrag aan beschikbare financiële middelen ging iets omlaag en bestond
voorongeveerdehelft uitnieuwaangetrokken vreemdvermogen.Debeschikbaremiddelenwerden vooreenbelangrijk deelaangewend voorinvesteringen, met name in plantopstanden. De investeringen op de
fruitteeltbedrijven worden inomvangalleenovertroffen door dievan de
glastuinbouwbedrijven, maardiezijnindoorsneeookmeerdantweemaal
zogroot.Deomvangvan het vreemde vermogen van de fruitteeltbedrijvensteegmetongeveer18.000guldenperbedrijf,wateenbelangrijkeoorzaakwasvandedalingvandesolvabiliteitmettweepunten (tabel5.17).
Deramingen van deuitkomsten van de fruitteeltbedrijven in 1990komenneeropeenvrijsterkeverdereverbetering (vergelijk tabel4.15).Het
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf zal met een kleine 20.000 gulden
per ondernemer zijn toegenomen. Dit heeft waarschijnlijk ook geleid tot
hogerebesparingen en,meer inhet algemeen,een verbetering van definanciëlepositievande fruitteeltbedrijven.
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SAMENVATTING

Algemeen-economischeontwikkelingen
Degezamenlijke OECD-landenbehaalden in 1990eenlagereeconomischegroei dan in 1989,namelijk 2,6%tegen 33%- Volgensde OECDzal,
vooralalsgevolgvandeDuitseeenwordingenvandeGolfcrisis,in1991
een verdere teruggang plaatsvinden. Terwijl voor de EG gelijkblijvende
groeicijfers zijn geraamd,wordt voor 1991 vooronder meerdeVSen het
VKeendalingverwacht.Deverwachtingenvoor 1992zijn optimistischer.
Dewerkloosheid in deOECD-landenwasin 1990ietslager dan in1989,
maarer wordteenstijging voorzien voorzowel 1991als 1992.Deinflatie
indegezamenlijke OECD-landenisin 1990nauwelijks veranderd,enzal
naarverwachtingookin1991 circa4,5%zijn.HetEG-gemiddeldelagdaar
in1990ietsonder.
DeNederlandse economieontwikkelde zichin 1990ietsgunstiger dan
die van veel andere OECD-landen. Deeconomische groei wasmet ruim
vierprocent vrijhoog,hetwerkloosheidspercentage daalde verder en de
inflatie bleef -hoewel aantrekkend -ruim onder het OECD-gemiddelde.
Netalsin1989werdeengrootdeelvandeeconomischegroeiveroorzaakt
door hogere bedrijfsinvesteringen en meer particuliere consumptie.Hier
stond tegenover dat deloonkostenin 1990meer stegen dan ineen aantal
jaren ervoor. Deze laatste ontwikkeling,gevoegd bij het hogere inflatietempo,geeft voeding aan sombere verwachtingen over de economische
ontwikkelingin1991 envooral1992. Degangvanzakenindejaren daarnazalondermeerafhangen vandematewaarindeEG-lidstatenvormgeven aan de Europese integratie. De voltooiing van de interne EG-markt
(1992)ligtweliswaaraardigopschema,maarvoorzoweldeEconomische
enMonetaireUnie(EMU)alsdeEuropesePolitiekeUnie(EPU)isnogeen
langewegtegaan.
Delandbouwindewereld
Dewereldlandbouwproduktie wasin 1990tweeprocent groter dan in
1989.Degroei van de dierlijke produktie bleef iets achter bij die van de
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plantaardige,waarbijvooralvezelgewassen,peulvruchten,granenensuiker sterk in produktie toenamen. Door de relatief hoge graanproduktie
(+4%)konden degraanvoorraden in de wereld voor heteerst sinds1987
weer toenemen. Hoewel de landbouwproduktie in de gezamenlijke ontwikkelingslanden sterkergroeidedandieindeontwikkelde landen,nam
devoedselproduktie perhoofd vandebevolkingin1989-1990indeeerstgenoemdelandenmaarweinigtoe(0,3%). IndeZuidamerikaanseenAfrikaanse ontwikkelingslanden daalde de voedselproduktie per hoofd zelfs
metgemiddeld 1,5%,respectievelijk 2,5%.Devooruitzichten voor1991 en
volgendejarenzijnhiertamelijk somber.
Binnendeinternationalelandbouwfora krijgen dergelijke tekortproblemenevenweloverhetalgemeenminderaandachtdandehandelspolitieke
strubbelingen.Ofschoon deaandelopende GATT-onderhandelingsronde
deelnemendelandenuitgesprokenhaddeneind 1990knopendoortehakken, bleken de onderlinge tegenstellingen te groot om deze zogeheten
Uruguay-ronde volgens schema af te ronden. In de conflicten over de
agrarischewereldhandelstondenindecember1990metnamedeVSende
EGnoglijnrecht tegenoverelkaar.Nietalleendedoor deEGaangeboden
steunvermindering met 30% tussen 1986en 1996,maar vooral ook de
uiterstvage"toezeggingen"overdeverminderingvandeexportrestituties
zijndeVSeendoorninhetoog.
De in juni 1991 openbaar gemaakte hervormingsvoorstellen van de
Europese Commissie hebben wellicht als (neven-)effect dat het GATToverleg uiteindelijk toch nog met een akkoord afgesloten kan worden.
Wantdekernvandezevoorstellenisomdeinkomensondersteuningminder via de producentenprijzen te laten lopen en meer via toeslagen. Dit
zou onder anderebetekenen dat derolvandegehekelde EG-exportrestitutiesaanzienlijk wordtteruggedrongen.Eengrootdeelvandeinternationale kritiek op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zou daarmee
wellichtkomentevervallen.
DelandbouwindeEuropeseGemeenschap
Ondermeeralsgevolgvanproduktiebeperkendemaatregelenbedraagt
dejaarlijkse groei van het volume van de landbouwproduktie in deEG
sinds1984minder dandehelft vandieindetienjarenervoor (0,8%tegen
ruim 2%).De produktie houdt zo bijna gelijke tred met het interne verbruik. Demelkquotering heeft hier fors aan bijgedragen, maar ook in de
plantaardigesectorisdejaarlijksegroeiongeveergehalveerd.
Deontwikkelingvandevoorinflatiegecorrigeerde producentenprijzen
vertoontnietzo'ntrendbreuk,wantnetalsvelejarenervoor-met1989als
uitzondering - zijn deze in 1990gedaald; en wel met circa vijf procent.
Doordat tegelijk de produktiemiddelen iets duurder werden, gingen de
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landbouwinkomensforsomlaag.Tochlaghetniveauervannogbovenhet
gemiddelde over de jaren tachtig. Uit een analyse van de ontwikkeling
van de relatieve inkomenspositie in de EG-landbouw blijkt dat de inkomensachterstand van delandbouw tussen 1973 en 1988gestaagistoegenomen.Kennelijkisderelatiefsterkestijgingvande arbeidsproduktiviteit
indelandbouw onvoldoendegeweestomdeverslechtering van deprijsverhoudingtecompenseren.
De relatieve inkomensachteruitgang van de landbouw is een van de
drijfveren achter het eerder genoemde voorstel van EG-Commissie.Een
ander,enminstenszobelangrijk motief isde vreesvoor een verdere stijging van het toch alhoogbevonden landbouwbudget. Hoewel de uitgaven in 1989 en 1990 stabiliseerden, wordt voor 1991 en 1992 een forse
toename verwacht. Ook al op grond van haar constateringen dat een
groot deel van de uitgaven ten goede komt aan een minderheid van de
landbouwers,endatdebeleidshervormingen vandeafgelopen jarenniet
het verwachte resultaat hebben gehad, heeft de Commissie voorgesteld
het roer drastisch om te gooien. Zo zouden de producentenprijzen verlaagd moeten worden, die van granen zelfs met 35%. De daaruit voortvloeiende inkomensdaling zou onder zekere voorwaarden - die onder
meer betrekking hebben op produktiebeheersing en extensivering - gecompenseerd moetenwordenindevormvantoeslagenperhectareofper
dier. De politieke discussie spitst zich nu voornamelijk toe op de voorwaarden voor compensatie en andere uitvoeringsproblemen. Het ligt
evenwel inde lijn van deontwikkelingen in het beleid van de afgelopen
jaren dat elementen van het Commissievoorstel geleidelijk een vaste
plaatskrijgenbinnenhetbeleidsinstrumentarium.
In 1990 moest de EG enkele aanpassingen van het landbouwbeleid
doorvoeren inverband metdeDuitsehereniging.Hetzieternaar uit dat
hetnogalwatmoeiteengeldzalkostenomdegrootschalig georganiseerdeagrarischesectorvandevoormaligeDDRaantepassenaandenieuwe
situatie.
BedrijvenengrondgebruikindeNederlandselandbouw
Inmei 1990werden inNederland 125.000land-en tuinbouwbedrijven
geteld; 98.200 daarvan behoorden tot de hoofdberoepsbedrijven. Deze
aantallenbetekeneneendalingtenopzichtevan1989met1,9%,respectievelijk2,5%.Hetaantalnevenberoepsbedrijven isongeveergelijkgebleven.
Deze groep bedrijven komt relatief veel voor in gebieden met vanouds
overwegendkleinebedrijven.
Uithetverloopvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven indejarentachtig valt op temaken dat dejaarlijkse dalingin de tweede helft van die
periodeduidelijk sterkerwasdanindeeerstehelft. Eenglobaleschatting
217

Zonamhetinvoervolumevantomatenmetruim60%toe,enwerdenvoor
deappeleninvoerruim20%hogereprijzengenoteerd.
De stijging van de uitvoerwaarde kwam tot stand dankzij een groter
volume,inhetbijzonder vanakkerbouw-entuinbouwprodukten.DezuivelexportnaarlandenbuitendeEGwasin1990ongeveereenmiljardguldenlagerdanin1989,eendalingvancirca14%. Daarstaattegenover dat
de import van zuivelprodukten ongeveer evenveel in waarde daalde.In
beidegevallenzijnzowelvolume-alsprijsdalingen opgetreden.Eenaanzienlijkbijdrage aandestijgingvandetotaleagrarischeuitvoerwaardeleverde de opnieuw sterk gegroeide uitvoer van tuinbouwprodukten, en
danmetnamevangroentenenfruitnaarhetherenigdeDuitsland.
Resultatenvandelandbouwsector
De produktiewaarde van de landbouw (akkerbouw en veehouderij)
wasin 1989/90ongeveerzevenprocenthogerdaninhetseizoen ervoor.
Ditkwam geheel doorhogereprijzen, want hetproduktievolume veranderde nauwelijks (tabel 3).In 1989/90 was de gemiddelde prijs van de
non-factorkosten ietshoger dan die in het voorgaande jaar. Het volume
daaldeechtermet2,5%,ondermeerdoorhetachtprocentlageremeststoffengebruik. Als gevolg van de gunstige ontwikkeling van zowel de opbrengsten alsdenon-factorkosten, kondenetto-toegevoegde waarde fors
toenemen.Ditgoldookvoorhetdekkingspercentage,dat de verhouding
tussen de netto-toegevoegde waarde en de factorkosten weergeeft.Dit
Tabel3 Resultatenrekeningvandelandbouwsector(exclusieftuinbouw)
Waarde(miljoenen guldens)

Mutatiesin%to/ v.voorgaandjaar
prijs

volume
1988/89 1989/90 1990/91
(v)
(r)

89/90
(v)

90/91
(r)

89/90
(v)

90/91
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

25290
17.730

27.150
17.420

25.490
17.050

05
-25

3,0
2,0

65
05

-9,0
-4,0

Netto-toegevoegde
waarde

7560

9.730

8.440

8,0

5,0

195

-175

11.400
29.130

11.780
29.200

12.190
29.240

-25
-25

-1,0
1/)

6,0
3,0

45
-1,0

Factorkosten*)
Totalekosten

*)Herzieneberekeningarbeidskosten,nietvergelijkbaarmetouderejaren;grondkostenoppachtbasis;deprijsmutaHevanhetvermogenbetreftderentevoetendeprijzenvandekapitaalgoederen.
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kengetalverbeterdevan66in1988/89naar82in1989/90,ondanksdestijging van het bedrag aan factorkosten met ruim drie procent. Het laatste
was het gevolg van hogere rentetarieven, duurdere kapitaalgoederen en
hogereloonkosten.
De neerwaartse trend die de non-factorkosten in de landbouw sinds
1983/84vertonen,zettezichinookin 1990/91voort;ditmaal wasditgeheel het resultaat van lagereprijzen. Het opnieuw goedkoper geworden
veevoeder heeft hieraan eenbelangrijke bijdrage geleverd.Ookuitgangsmateriaalenkunstmest daalden inprijs.Doordatdeproduktiewaardein
1990/91aanzienlijk lager was dan in 1989/90,verminderde denetto-toegevoegde waarde. Toch bleef deze nog ruim boven het niveau van
1988/89(tabel3).Defactorkosten stegenin1990/91echterevensterkals
hetjaarervoor,zodathetdekkingspercentageterugvieltot70.
Resultatenvandeglastuinbouwsector
De produktiewaarde van de glastuinbouw overschreed in 1989 de
grensvanzevenmiljardgulden,ondanksdegemiddeldwatlagereprijzen
dan in 1988(tabel4).Ookbijde stijging van de non-factorkosten gaf het
groterevolumededoorslag,hetgeensamenhangtmetdeaanzienlijke produktievergroting en met de overgang op substraatteelt. De netto-toegevoegde waarde veranderde daardoor per saldo nauwelijks. Doordat het
bedrag aanfactorkosten doorzowelprijs-alsvolumestijgingen metcirca
13%toenam,verslechterde het dekkingspercentage van98naar 88.In de
glasgroenteteeltweekhetresultaatinpositievezinafvanhetgemiddelde
voordesector.
Tabel4 Resultatenrekeningvandeglastuinbouwsector
Waarde*)
inmiljoenen
guldens

Mutatiesin' %to.v. voorafgaandjaar
volume

prijs

1988 1989 1990
(r)

1988 1989 1990
(r)

1988 1989 1990
(r)

i

Opbrengsten
Non-factorkosten

6.740 7.105 7.655
4255 4570 4.990

75
4,0

Netto-toegevoegde
waarde

2.485 2.535 2.660

14,0

55

85

Factorkosten
Totalekosten

2545 2.880 3.145
6.800 7.450 8.135

2,0
3,0

6,0
7,0

35
25

65 4,0
7^ 2,0

-1,0
0,0

35
7,0

-15/) -35

•4J0

35
45

0,0
3,0

65
25

55
65

VInclusiefBTW.
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Deresultatenin1990warennietveelandersdandiein1989.Tegenover
eenopnieuw ietssterkeregroeivandeproduktiewaarde (+8%)stondeen
stijgingvanzoweldenon-factorkosten alsdefactorkosten.Inallegevallen
droegen prijsstijgingen en volumegroei hieraan bij.Bijde prijsstijgingen
aan de kostenkant tikten vooral die van energie (18%) en arbeid (6%)
zwaar door. Eénen ander leidde tot een verbetering van denetto-toegevoegde waarde met bijna vijf procent, maar ook tot een verdere daling
vanhetdekkingspercentagenaar85.
Bedrijfsuiikomsten
Het verloop van de bedrijfsuitkomsten komt uiteraard sterk overeen
metdeontwikkelingen opsectorniveau.Opdegemiddeldeboerderij(akkerbouw en veehouderij) werd in 1989/90een ondernemersinkomenbehaald vanbijna 79.000gulden;eenstijging metruim 40%.Deverschillen
tussendeproduktierichtingenentussenbedrijfsgrootten warenweliswaar
aanzienlijk,maardeinkomensverbeteringdeedzichnagenoegoverdegehelelinievoor (tabel5).Alleen in demelkveehouderij bleef hetondernemersinkomen op het - historisch gezien hoge - niveau van 1988/89.De
meestopvallendeverbeteringdeedzichvoorindeintensieveveehouderij.
Deexploitatieindezeproduktierichtingwasin1989/90dooreengenomen
ruimschoots kostendekkend; ondanks de hogerebiggenprijzengolddat
Tabel5 Gemiddeldondernemersinkomen(x1000guldenperondernemer)oplandbouwbedrijven
enopenkelegroepenglastuinbouwbedrijven

Melkveebedrijven
- grotere
- kleinere
Gemengdebedrijvenmetintensieve
veehouderij
- grotere
- kleinere
Akkerbouwbedrijven
- grotere
- kleinere
Glastuinbouwbedrijven*)metoverwegend:
- groenten- snijbloemen
- potplanten
*;1986/87 =1986,enz.

224

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91
(r)

58,1
22,7

75,7
172

91,7
41,1

91,4
393

60,0
293

40,1
26,6

13,1
4,0

233
9,4

116,0
42,2

853
353

573
333

33
73

48,4
21,7

88,9
40,7

553
193

47,4
58,6
93,7

111,8
81^
96,7

73,9
913
115,0

81,2
56,6
1123

913
46,1
1253

ook voor de varkensmesterij. Voor zowel de varkenshouderij als de
pluimveehouderij moet men nogal watjarenteruggaan om vergelijkbare
resultaten aan tetreffen. Doordesterkeverbetering vande opbrengstenkostenverhouding kon ookop de akkerbouwbedrijven hetondernemersinkomenforstoenemen.
Voordemeesteproduktierichtingen wijzen deramingen voor 1990/91
opeenduidelijke achteruitgang vandebedrijfsresultaten. Deverhouding
van opbrengsten en kosten van het gemiddelde melkveebedrijf verslechterde metongeveer negen (procent-)punten, terwijl inde akkerbouw een
teruggang metzo'n 12punten optrad.Naar verhouding bleef het ondernemersinkomen op "kleinere" melkveebedrijven (minder dan 158 sbe,
maargroterdan79sbe)beteroppeildandatopdegroterebedrijven.Dat
goldnietvoordekleinereakkerbouwbedrijven, enhelemaalnietvoordie
indeVeenkoloniën.Daarligthetondernemersinkomen aljarenveronder
hetgemiddeldeenwasdearbeidsopbrengst perondernemer voordederde keer in vijf jaar negatief.Deachteruitgang van het ondernemersinkomenophetgemiddelde intensieve-veehouderijbedrijf heeft hoofdzakelijk
betrekkingopdevarkenshouderij:indepluimveehouderij deedzichvolgensderamingenin1990/91eeninkomensverbeteringvoor.
Het ondernemersinkomen van de gemiddelde glastuinder daalde van
1988op1989van87.000guldennaarietsminderdan74.000gulden.Door
eenstijging vanhetsaldovanberekendeenbetaalderente,envanhetberekend loon van de ondernemer was het netto-bedrijfsresultaat voor het
eerstsinds 1986 weernegatief.Dezeverslechteringkwamgeheel voorrekening van de snijbloemenbedrijven, en dan in bijzonder voor de telers
vandedatjaarlaagnoterendeanjers,chrysantenengerbera's.Ophetgemiddelde glasgroentebedrijf nam het ondernemersinkomen toe, terwijl
hetophetpotplantenbedrijf slechtsweinigdaalde (tabel5).Deramingen
voor 1990wijzen op een verdere achteruitgang op het gemiddelde snijbloemenbedrijf,terwijl voordepotplantenteelten(opnieuw)voordeglasgroenteteelteenduidelijkeinkomensverbeteringisgeraamd.
Deuitkomsten opdeoverigetuinbouwbedrijven lateneenzeergevarieerdbeeldzien.Invergelijkingmethetvoorgaandejaarwas1989voorhet
gemiddelde champignonbedrijf eenzeergoedjaar:hetondernemersinkomen steeg van ruim 68.000gulden naar bijna 93.000gulden. Voor 1990
wordtevenweleenachteruitganggeraamdtotonderhetniveauvan1988.
Substantiële inkomensverbeteringen hebben zich in beide jaren voorgedaanindeopengrondsgroenteteeltenindefruitteelt. Indeboomkwekerij
zette de neerwaartse lijn van de resultaten zichin 1989inbeperkte mate
voort. Debloembollenbedrijven moesten in dat jaar een veel sterkereteruggangnoteren,maarhebbenin1990weereenbescheidenhersteltezien
gegeven.
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Inkomenenfinancieringvanlandbouwbedrijven
Alsgevolg van de verbetering van debedrijfsuitkomsten in vooral de
akkerbouwendevarkenshouderijkwamhetgezinsinkomenuitbedrijf op
de gemiddelde boerderij in 1989/90 bijna 40% hoger uit dan dat in
1988/89(tabel6).Metdezestijging werdeennognieteerderbehaaldniveau bereikt. Er waren overigens wel aanzienlijke verschillen in het niveau van het bedrijfsinkomen tussen de diverse bedrijfstypen. Op de
intensieve-veehouderijbedrijven was dit inkomen met ruim 130.000gulden dooreengenomen het hoogst, op de akkerbouwbedrijven met ruim
90.000guldenhetlaagst.
Vanhetbesteedbaar inkomenvanallelandbouwersvangemiddeld bijna 120.000gulden werd ruim dehelft bespaard. Door dehogebesparingenkwamhettotalebedragaanbeschikbareeigen financieringsmiddelen
op6,5miljardgulden,ofwelbijna 105.000guldenperlandbouwbedrijf (tabel6).Vanwegedegunstige financiële situatie kon hettotalebedrag van
de door derden (voornamelijk banken) beschikbaar gestelde geldmiddelenpersaldoietswordenteruggebracht.Eengrootdeelvandebeschikbaremiddelenwerdaangewend voorinvesteringen,diein1989/90danook
8%omhooggingen ten opzichte vanhet voorgaande jaar. Vooral in machineseninstallaties,alsmede inmelkquotaenveewerd nogalwatmeer
geïnvesteerd.
Voor1990/91 ishetinkomensbeeldmindergunstig:eriseenteruggang
geraamd van het inkomen en de besparingen van het gemiddelde landbouwbedrijf totminof meer het niveau van 1988/89 (tabel6).Deteruggang was het sterkst op de akkerbouwbedrijven, waar het gemiddelde
gezinsinkomen uit bedrijf daalde tot ongeveer 60.000gulden (-35%).Op
de intensieve-veehouderijbedrijven was de daling het kleinst (-20%), zodat hetgemiddelde bedrijfsinkomen daar nog bovende100.000gulden
Tabel6 Inkomen,besparingeneninvesteringenoplandbouwbedrijven(x1000guldenper
bedrijf)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaarinkomen
Besparingen
Totaaleigen financieringsmiddelen
Toenemingvreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen
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1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91
(r)

64,5
78,2
64,9
14,7
51,2
15,3
60,9

61/)
75,2
61,0

3,1

8,7

46,3

70,6

113,5
131,5
119,9
62,8
104,5
-1,1
76,4

84/)
101,0
84/)
27/)

43,9

81,7
97,9
85,6
32,7
73,2

7,3

.
.
•

bleef. De melkveebedrijven namen zowel qua dalingspercentage (-30%)
alsvoor wat betreft hetgeraamde inkomensniveau (ruim 80.000gulden)
eenmiddenpositiein.
Inkomenenfinancieringvanglastuinbouwbedrijven
In de glastuinbouw was het gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer in 1989bijna 13%lager dan in hetjaar daarvoor (tabel 7).Dedaling
vanhetinkomenwashetsterkst(bijna30%)opde snijbloemenbedrijven,
diemeteengemiddeldbedragvan77.000guldenperondernemerookhet
laagste bedrijfsinkomen van de drie groepen glastuinbouwbedrijven behaalden.Opdepotplantenbedrijven daaldehetgemiddelde bedrijfsinkomen met ongeveer 20%tot ruim 108.000gulden per ondernemer. Op de
glasgroentebedrijven deedzicheenstijging meteenpaarprocentvooren
werd in doorsnee eengezinsinkomen uitbedrijf van ruim 91.000gulden
gerealiseerd.
Vanhetgemiddeldebesteedbaarinkomenvanalleglastuindersvanbijna 72.000guldenwerdin1989ruim 15.000guldenbespaard.Datwasongeveer de helft minder dan in 1988.Dit leidde ertoe dat het beschikbare
bedragaaneigenmiddelenmetongeveer 10%verminderde.Erwerdechterveelmeervreemdvermogenbijgeleend danafgelost, zodaterpersaldotoch12%meerfinanciëlemiddelenterbeschikkingkwamen.Eengroot
deeldaarvanwerdgebruiktvoorinvesteringen,diein1989bijnaachtprocent hoger waren dan in het jaar daarvoor. Vooral de investeringen in
glasopstanden namensterktoe,namelijk metruim 50%.Metdegenoemde stijging kwamen de totale investeringen van de glastuinbouw, rekeninghoudend metdeinmiddelsopgetreden inflatie,weerophetpeilvan
rond1979.
Tabel7 Inkomen, besparingen en investeringen opglastuinbouwbedrijven (x 1000guldenper
ondernemer)

Gezinsinkomenuitbedrijf
Totaalgezinsinkomen
Besteedbaarinkomen
Besparingen
Totaaleigen financieringsmiddelen
Toenemingvreemdvermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen*)

1986

1987

1988

1989

1990
(r)

71,4
86,2

653

110,2
124,1
103,2

12,0
94,6
-304
83,1

100,9
113,7
86,6
31,0

87,9
1014
71,7
15,1

90,0
104,0
75,0
19,0

106,0
-124
100,0

974

884

.

38,2
1674

56,6
179/4

514

*)xl000 guldenperbedrijf.

227

De inkomenssituatie in de glastuinbouw in 1990 wijkt dooreengenomennietveelafvandiein 1989. Zowelvoordeinkomensalsvoordebesparingeniseenstijgingmetenkeleduizendenguldensgeraamd (tabel7).
Deze stijging was het resultaat van een inkomensverbetering op deglasgroente-endepotplantenbedrijven (respectievelijk6%en10%)aandeene
kant,eneenverdereteruggangmetachtprocentopde snijbloemenbedrijvenaandeanderekant.
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SUMMARY

Generaleconomicdevelopments
Thejoint OECD countries attained a lower economic growth in 1990
thanin1989,namely2.6%asagainst3.3%.AccordingtoOECDforecastsa
further declinewilloccur in 1991,aboveallasaresultof theGerman reunification and theGulf crisis.Whereasfor theECconstantgrowth rates
areestimated,for1991 afallisexpectedforamongotherstheUSAandthe
UK.Theexpectationsfor 1992aremoreoptimistic.In1990theunemployment percentages in the OECDcountries were somewhat lower than in
theprecedingyear,butanincreaseisforeseen forboth1991 and1992.The
inflation in thejoint OECDcountries barely changed in 1990,and isexpected to be approx. 4.5%in 1991 too. The EC average was somewhat
underthatfigurein1990.
The Dutch economy developed in 1990 somewhat more favourably
than thatof manyother OECDcountries.Atover four percent economic
growthwasfairlyhigh;theunemploymentratefellfurther and inflation though picking up -remained well below the OECD average.Just as in
1989muchoftheeconomicgrowthwascausedbyhigherbusinessinvestmentsandmoreprivateconsumption.Againstthis,wagecostsrosemore
in 1990than in a number of years before then. The latter development,
added to the higher inflation rate,gives reason for sombre expectations
abouteconomicdevelopmentin1991 and,inparticular,1992.
The courseof events in the years thereafter will depend among other
thingsontheextent towhich the ECmember statescanshape European
integration.Though completionoftheinternalECmarket(1992)seemsto
be well on schedule, there is still a long way to gobefore realizationof
both theEconomicand MonetaryUnion (EMU)and the European PoliticalUnion(EPU).
Agricultureintheworld
World agricultural production wastwopercent higher in 1990than in
1989.Thegrowth of animal production lagged somewhat behind thatof
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vegetable production, in which above all fibre crops, pulses, cereals and
sugar increased strongly in production. As a result of the relatively high
cereal production (+4%),world cereal stocks were able to increase again
for the first time since 1987.Although agricultural production in the joint
developing countriesgrewmore strongly than inthedeveloped countries,
food production per head of thepopulation in 1989-1990in the former increased only slightly (0.3%).Inthe developing countries of South America
and Africa food production per head even fell by an average 1.5% and
2.5% respectively. The prospects for 1991 and following years are rather
sombre asregards thesecountries.
Within the international agricultural forums such deficit problems,
however,receiveingenerallessattention than thetroublesoftrade policy.
Although the countries participating in the current round of GATT negotiations had stated that they would clinch matters by the end of 1990,the
differences between them proved too great to wrap up this Uruguay
round on schedule. In the conflicts about agricultural world trade the
USA and the ECin particular were diametrically opposed to one another
in December 1990.Not only the 30% reduction of support between 1986
and 19%offered by theEC,but alsoand inparticular theextremely vague
"promises"on the reduction of the export refunds are a thorn in the flesh
oftheUSA.
The reform proposals of the European Commission made public in
June 1991 may have the (side-)effect that the GATT discussions can ultimately be concluded with an agreement after all. For the heart of these
proposals is to have income support proceed less by way of producer
prices and more by direct payment. Thiswould mean among other things
that theroleof the criticized ECexport refunds would be considerably reduced. Much of the international criticism of the Common Agricultural
Policymight asaresult ceasetoexist.
AgricultureintheEuropean Community
Among other things as the result of production-limiting measures, the
annual growth in the volume of agricultural production in the EC since
1984isless than half that in thepreceding ten years (0.8%as against over
2%).Production isthuskeepingalmostequalpacewith internal consumption. The milk quota system has made a considerable contribution to this,
but in the vegetable sector too annual growth has been more or less
halved.
Development of the producer prices corrected for inflation does not
display a trend break of thiskind.Just asfor many yearsbefore, excepted
1989,they fell alsoin 1990,namelyby approx. five percent. Because at the
same timeinputsbecamesomewhat moreexpensive,agricultural incomes
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fellsharply.Andyettheleveloftheseincomeswasstillabovetheaverage
for the eighties. An analysis of the development of the relative income
positioninECagricultureshowsthattheincomegapbetween agriculture
and non-agriculture steadily grew between 1973and 1988.Evidently the
relatively strong increase in labour productivity in agriculture has been
insufficient tocompensateforthedeteriorationinthepriceratio.
Therelativedeclineinagriculturalincomeisoneofthemotivesbehind
the above-mentioned proposal of the EC Commission. Another, and at
least as important motive is the fear of a further rise in the agricultural
budget,whichisalreadyregarded ashigh.Althoughexpenditurein1989
and 1990moreorlessstabilized, for 1991 and 1992astrongincreaseisexpected.Alsobecauseofitsfindings thatmuchof theexpenditure accrues
toaminorityoffarmers,andthatthepolicyreformsofthepastyearshave
not had the expected result, the Commission has proposed a drastic
change of course. Thus producer prices ought to be reduced, those of
cerealsevenby35%.Theresultantdropinincomewouldhavetobecompensated for oncertain conditions-directed amongother thingstowards
controlofproduction andextensification -intheform ofdirect payments
per hectare or per animal. The political discussion is now concentrated
chiefly on the conditions for compensation and other problems of implementation. However, it is in keeping with the developments in the
policyofrecentyearsthatelementsoftheCommission'sproposal graduallyacquireapermanentpositionwithinthepolicyinstruments.
In 1990theEChad tomakesomeadjustments toagriculturalpolicyin
connectionwithGermanreunification. Itlooksasifitwillcostagooddeal
of troubleand moneytoadjust thelarge-scaleorganized agriculturalsectoroftheformerGermanDemocraticRepublictothenewsituation.
FarmsandlanduseinDutchagriculture
InMay1990125,000farms and horticultural holdingswerecounted in
theNetherlands;98,200ofthemwerefull-time businesses.Thesenumbers
mean afall inrespectof1989by1.9% and 2.5%respectively.Thenumber
ofpart-timebusinessesstayedaboutthesame.Thisgroupoffarmsoccurs
relativelyoften inareasthathavelonghadmainlysmallfarms.
From the trend of the number of full-time businesses in the eighties it
canbederived thattheannual drop inthesecond half of thisperiod was
clearlystronger thaninthefirsthalf.Abroadestimateofthefuture number of full-time businesses works out for theyear 2000atapprox.80,000,
oranannualdecreaseofanaveragetwopercent.
The national cropping plan barely differed in 1990from that of 1989,
exceptthatmoregrasslandhasbeenploughed uponbehalf ofarableand
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Table 6 Income,savinçs and investments anfarms (t TflflOouildsrc nar W A W I

BIJLAGE
Begripsomschrijvingen
Standaardbedrijfseenheid (sbe):
eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binneneenbedrijf wordt uitgedrukt. Eensbeiseengestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een
doelmatigebedrijfsvoering enondernormaleomstandigheden. Enkelevoorbeelden:1ha
wintertarwe = 2,5 sbe, 1 ha suikerbieten = 6,8 sbe, 1 melkkoe = 2,5 sbe, 1 fokzeug =
0,95sbe,1 hastooktomaten =400sbeen1hatrosanjersonderglas=430sbe.
NederlandseGrootte-Eenheid(nge):
De nge is evenalsde sbe een maatstaf voor de economische omvang van agrarische
bedrijven. De nge isechterniet gebaseerd opde netto-toegevoegde waarde,maarop de
bruto-standaardsaldiperdiersoortenperhagewas.Debruto-standaardsaldi(bss)worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. Debsswordt in het kader van de EG-typologiezeerregelmatig herzienen is
uitgedrukt in ECU (lopende prijzen).Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang
niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bijeen herziening zodanig aangepast
datdereëleontwikkelingvandebruto-toegevoegdewaardevoorhetgemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. Enkele voorbeelden (op basis van de bss
van 1986): 1 ha wintertarwe = 0,95 nge, 1 ha suikerbieten = 1,76 nge, 1 melkkoe =
0,88 nge, 1 fokzeug = 0,26 nge, 1 ha stooktomaten = 110,93 nge, 1 ha trosanjers onder
glas=109,23nge.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid en van vermogen vastgelegd in grond,gebouwen enoverige kapitaalgoederen. Indeze kostenis geen vergoedingbegrepenvoorbedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het produktieproceszijnaangewend(inclusief afschrijvingen).
Netto-toegevoegdewaarde(factoropbrengsten,sectorinkomen):
deopbrengstwaardevandeproduktieminusde non-factorkosten.
Netto-bedrijfsresultaat:
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten, waarbij
debeloningvoorbedrijfsleidingnietalskostenpostinaanmerkingisgenomen.Indiende
kostenwordenberekendoppachtbasis(landbouw)wordtditaangegeven.
Pachtbasis(pb):
uitgangspunt voordeberekeningvanderentabiliteitvanlandbouwbedrijven, waarbij
voorallekostenvangrond (ongeacht defeitelijke eigendom/pachtverhouding) eenbruto-pachtinrekeningisgebrachtzoalsdiegeldtvoorvergelijkbare pachtbedrijven.
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Arbeidsopbrengstvandeondernemer:
netto-bedrijfsresultaatvermeerderdmethetberekendeloonvandeondernemer.
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengstvandeondernemerplusdeniet-uitbetaaldevergoedingvoor
bedrijfsvermogen,alsmedeincidentelebedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomenuitbedrijf:
ondernemersinkomenplusberekendloonvanmeewerkendegezinsleden.
Totaalgezinsinkomen:
gezinsinkomenuitbedrijf plushetinkomenvanbuitenhetbedrijf.
Besteedbaarinkomenvoorgezinenbedrijf:
totaalgezinsinkomenminusbetaaldebelastingenenvolksverzekeringspremies.
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