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Deld recteur,
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LC.l achariasse

1. DE LAND- ENTUINBOUW IN RUIMER
VERBAND
1.1 Het economische en politieke kader
1.1.1

De internationale economische situatie

De economische groei in de OECDals geheel bedroeg in 1993 ruim
1% maar zal naar verwachting in 1994 uitkomen op 2,6% en in 1995 op
bijna 3%. Dit betekent dat 1993 het laatstejaar wasvan de conjuncturele neergang, die in 1991 begon met een economische groei van 0,8%.
Tussen de OECD-landenonderling tekenden zich duidelijke verschillen in
economische groei af. In Japan werd in 1993 het laagste groeicijfer sinds
1974 bereikt (0,1%) en de EUwerd voor het eerst sinds 1975 met een beperkte inkrimping van de economie geconfronteerd (-0,4%), terwijl het
krachtige herstel van de Amerikaanse economie, dat in 1992 begon, zich
voortzette (tabel 1.1). Binnen de EU was de economische recessie het
ernstigst in Duitsland, België en Spanje. In het Verenigd Koninkrijk en
Ierland werd daarentegen een economische groei van circa 2% geboekt.
Finland en Zweden, kandidaat-lidstaten van de EU,hadden in 1993 voor
het derde achtereenvolgende jaar met een inkrimping van de economie
te maken. In Oostenrijk verminderden de economische activiteiten in
1993 met 0,3%, terwijl de Noorse economie een groei van 2,2% te zien
gaf (OECD,1994a:A4).
De inflatie in de OECD-landen was in 1993 ruim 3%, wat beduidend
lager was dan het gemiddelde van 4,5% in de vijf voorafgaande jaren.
Dit lage inflatiecijfer hangt samen met de stagnatie van de economische
groei en de consumptieve bestedingen en met een gematigde ontwikkeling van de loonkosten. Naar verwachting zal het inflatiecijfer zich in
1994en 1995op het niveauvan 1993 handhaven. Het relatief hoge inflatiecijfer van 4% in 1993 in Duitsland was vooral een gevolg van de Duitse hereniging, verhogingen van verzekeringspremies, huren en de BTW.
Met uitzondering van de VS, Canada en Italië was de werkloosheid in
1993 in alle OECD-landen hoger dan in het jaar daarvoor. In totaal waren er in 1993 in de OECD als geheel zo'n 34 miljoen mensen werkloos,
wat overeenkomt met 8,2% van de beroepsbevolking (tabel 1.1). In 1994
zal dat aantal nog iets groter zijn. Inde EUlag het werkloosheidspercentage in 1993 op ruim 11% en zal het in 1994op 12% uitkomen. Het percentage werklozen in Ierland en Spanje lag ver boven het EU-gemiddelde, maar in Luxemburg en Portugal was het aanzienlijk minder. De rentetarieven daalden in 1993. In de eerste helft van 1994 zijn ze weer met
1 à 2% gestegen. De OECDverwacht dat de Amerikaanse rente in 1994
niet meer verandert en in 1995 iets zal dalen vanwege een tragere economische groei. DeJapanse rente zal waarschijnlijk licht gaan stijgen,

Tabel 1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfers a)
Land

Economische gr oei b)

Werkloosheid c)

Inflatie b)

1993
(v)

1994

1995

1995

1995

(P)

(P)

1993
(v)

1994

(P)

1993
(v)

1994

(P)

(P)

(P)

-1,3
1.2
-1,3
-0,1
-1,0
-0,9
2,3
-0,7
0,3
0,2
-0,5
1,9
-0,4

1,5
4,0
1,8
1,0
1,2
1,8
4,1
1,5
1,5
1,4
1,2
2,8
1,9

2,6
3.5
2,6
1,6
2,7
2,9
4,5
2,6
2,6
2,8
2,3
3,2
2,8

2,8
1,7
3,9
14,0
4.5
2,3
2,5
4,4
2,2
1,6
6,4
3,4
3,7

2,4
2,3
2,8
11,2
3,8
1,8
1,9
3,4
2,8
2,0
5,6
3,2
3,0

2,2
2,5
2,0
9,0
3,3
1,6
2,1
2,9
2.7
2,1
4,6
2,5
2,4

11.9
12,2
8.9
9.8
22,7
11,7
16,6
10,4
2,1
8,1
5,5
10,3
11,3

12,8
11,0
10,0
10.7
24,5
12,3
15,7
11,7
2,7
9,8
6,4
9,6
12,0

12,7
10,5
10,0
11.0
24,4
12,2
15,4
11,9
2,5
9,5
6,9
8,9
11,9

Verenigde Staten
Japan

3,0
0,1

4,0
0,8

3,0
2,7

2,5
1,0

2,1
0,8

2,8
0,8

6,8
2,5

6,3
2,9

5,8
2,8

OECD totaal

1,2

2,6

2,9

3,4

3,5

3,3

8,2

8,5

8,3

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland d)
Portugal
Verenigd Koninkrijk
EU-12

a) Voor alle tabellen geldt: v =voorlopig, r = raming, p = prognose; b) Verandering volume, respectievelijk prijsindex bruto binnenlands produkt in procenten ten opzichte van
het vorige jaar; c) In procenten van de beroepsbevolking; d) Deze cijfers wijken op enkele
punten af van die uit tabel 1.2, welke op Nederlandse bronnen zijn gebaseerd.
Bron: OECD,EconomieOutlook no. 55,juni 1994.

terwijl voor de Duitse rente een beperkte afname t o t circa 6% wordt
voorzien (OECD, 1994a:10).
De overgang van een centraal geleide economie naar een markteconomie heeft de landen in Midden-Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) in een diepe economische crisis gestort. Voor de
meeste Middeneuropese landen lijkt het einde ervan in zicht: in 1993
kromp de economie in deze landen gemiddeld weliswaar met 1 à 5%,
maar dit was duidelijk minder dan in de voorgaande jaren, en voor 1994
wordt een bescheiden expansie verwacht (OECD, 1994a:115). Polen is het
enige land dat al sinds 1992 weer een economische groei kent. Vooral de
opkomst van het midden- en kleinbedrijf en de heroriëntatie op de
Westeuropese afzetmarkten bevorderen het economisch herstel in Midden-Europa. De moeizame privatisering van grote staatsbedrijven, de
aanzienlijke buitenlandse en overheidsschulden en de trage economische
groei in West-Europa vormen daarentegen belemmerende factoren (CPB,
1994:49). De economische situatie in het GOS was in 1993 veel slechter
dan in Midden-Europa: zo kromp de economie in Rusland met 12% en in
de Oekraïne met 20%.
8

De groep ontwikkelingslanden slaagde er in om de economische
groei van 5% in 1992 - het hoogste groeicijfer sinds 1979 - in 1993 te
handhaven (VN, 1993:211). Binnen deze groep behaalde China de sterkste groei (11%), gevolgd door deandere Aziatische landen (6%). Degunstige groeicijfers gedurende de laatste decennia in de zogenaamde Dynamische Aziatische Economieën liggen ver boven die van de OECD.Debelangrijkste oorzaken van de snelle groei in deze Aziatische regio's zijn de
verhoging van het opleidingsniveau van een zo breed mogelijke laag van
de bevolking, een hoge investeringsquote en een sterke overheidssturing. De economische groei in Latijns-Amerika en Afrika kwam in 1993
uit op 3%. In Azië leverde zowel de toegenomen intra-regionale handel,
waarin de export naar China een grote rol speelt, als de expansie van de
binnenlandse consumptieve bestedingen in de Zuidoostaziatische landen,
een belangrijke bijdrage aandegunstige economische ontwikkeling.
Toenamewereldhandel beperkt door groeivertraging OECD-landen
De volumegroei van de wereldhandel viel van bijna 6% in 1992 terug naar 3,5% in 1993,wat te maken had met de groeivertraging in de
industriële wereld. Met het aantrekken van de conjunctuur in deOECDlanden zal het volume van dewereldhandel in 1994en 1995weer stijgen
met zo'n 6% (CPB, 1994:51). Het handelsvolume van de Derde-Wereldlanden, dat ongeveer een kwart van de totale wereldhandel beslaat,
groeide vorig jaar fors.Vooral de intra-regionale handelsstromen in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika namen in omvang toe. De wereldhandelsprijzen van grondstoffen (exclusief energie) daalden - gemeten in dollars
- in 1993 gemiddeld met circa9% en die van ruwe olie met ruim 12%.
De ontwikkelingen van de invoer en uitvoer van de afzonderlijke
OECD-landen werden in 1993 sterk bepaald door de conjunctuurfase
waarin zij en hun handelspartners zich bevonden en door verschuivingen
in concurrentieposities. Zo deprecieerde de Amerikaanse dollar sterk ten
opzichte van de yen, maar apprecieerde hij met ruim 10% ten opzichte
van de Europese valuta, terwijl de Japanse yen met 25% apprecieerde
ten opzichte van alle andere valuta. De hoge Duitse rente leidde al sinds
september 1992 tot spanningen binnen het Europese Monetaire Stelsel
(EMS). Nadat het Britse pond en de Italiaanse lire het EMShadden verlaten, er een aantal devaluaties had plaatsgevonden en de Scandinavische
munten waren losgekoppeld van de ECU,is uiteindelijk in augustus 1993
de bandbreedte van de EMS-munten (met uitzondering van de gulden
ten opzichte van de Duitse mark) verruimd van 2,25% naar 15%. De
marktkoers van een munt mag dus maximaal 15% boven of onder de officiële spilkoers liggen zonder dat deze laatste behoeft te worden aangepast. De met deze monetaire onrust samenhangende depreciaties van de
valuta van het VK, Italië, Spanje, Portugal en de Scandinavische landen
zorgden voor een aanzienlijke verbetering van de concurrentiepositie
van deze landen. Nederland en andere landen, die hun munt nauw aan
de Duitse mark hebben gekoppeld, zagen hun concurrentiepositie in

Europa daarentegen verslechteren. Doordat hun munten tegelijkertijd
deprecieerden ten opzichte van de dollar en de yen, bleef de effectieve
waardestijging echter beperkt t o t 2 à 2,5% (CPB, 1994:55).
De onevenwichtigheden op de betalingsbalans van de VS enerzijds
en die van Japan anderzijds werden in 1993 groter. Het tekort op de lopende rekening van de VS, dat in 1992 66 miljard dollar bedroeg, liep
door de forse stijging van de import op t o t 109 miljard dollar (OECD,
1994a:A51). Door de zwakke binnenlandse vraag nam het overschot op
de Japanse lopende rekening toe van 118 miljard dollar in 1992 t o t 131
miljard dollar in 1993. Als gevolg van het wisselkoersverloop zal het
overschot in Japan in 1994 afnemen en het tekort van de VS verder toenemen. Het invoervolume van de EU daalde in 1993 met 3,5% en het uitvoervolume bleef gelijk (CPB, 1994:52). Het saldo op de lopende rekening van de EU sloeg om van een tekort van 60 miljard dollar in 1992 in
een klein overschot van 8 miljard dollar in 1993. Voor 1994 wordt verwacht dat het overschot verder toeneemt t o t 30 miljard dollar. Binnen
de EU hadden Duitsland en het VK in 1993 een fors tekort op hun lopende rekening, terwijl er in Griekenland en Spanje sprake was van een bescheiden tekort. De overige EU-lidstaten sloten hun lopende rekening in
1993 met een positief saldo af.
1.1.2

De toestand van de Nederlandse economie

Met een groei van slechts 0,3% bereikte de Nederlandse economie
in 1993 het dieptepunt van de conjunctuurcyclus (tabel 1.2). Voor 1994
en 1995 verwacht het CPB een bescheiden economisch herstel, dat echter
duidelijk achterblijft bij de groeiversnelting na de recessie aan het begin
van de jaren tachtig. De traagheid van het herstel heeft vooral te maken
met de structureel gewijzigde concurrentieverhoudingen in de wereld.
Deze zijn niet alleen het gevolg van het turbulente wisselkoersverloop
sinds het najaar van 1992, maar ook van de komst van concurrenten uit
Zuidoost-Azië en Oost-Europa op onze afzetmarkten (CPB, 1994:71). De
ontwikkeling per sector liep in 1993 nogal uiteen: het volume van de
bruto-toegevoegde waarde van de industrie daalde met bijna 2%, terwijl
het bij de diensten met 1 % groeide en in de landbouw met ruim 3%. De
voedings- en genotmiddelenindustrie, die door haar nauwe verwevenheid met de primaire landbouw minder conjunctuurgevoelig is dan de
rest van de industrie, gaf een groei te zien van iets minder dan 1 % .
Verschuivingen bij uitvoer
De Nederlandse uitvoer van goederen (exclusief energie) is in 1993
niet gegroeid (tabel 1.2). Gelet op de inkrimping met 2% van de voor
Nederland relevante wereldhandel, werd er toch nog een redelijke uitvoerprestatie geleverd. Hoewel de kostenontwikkeling daartoe geen enkele aanleiding gaf, hebben de Nederlandse exporteurs hun prijzen uit
concurrentie-overwegingen met ruim 2% moeten verlagen. Hierdoor
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Tabel 1.2

Enkelenationaal-economische kengetallen voor Nederland
1989

Niveaus
Saldo lopende rekeningbetalingsbalans (mrd.gld.)
Aantal werkzoekenden zonder
baan (x1.000personen) a)
Totale werkgelegenheid
(x 1.000arbeidsjaren) a)
Financieringstekort Rijk
(in % netto-nationaal inkomen)

17,7
564

1990 1991 1992 1993 1994 1995
(v)
(p)
(P)

19,0
523

493

5.084 5.203
5,8

14,6

13,1
481

17,5
550

20
630

22%
640

5.279 5.323 5.310 5.278 5.304

5,2

4,2

4,4

3,7

4

3%

Volumes(in%t.o.v.voorgaand jaar)
Bruto-binnenlands produkt
Particuliere consumptie
Bedrijfsinvest. (excl. woningen)
Goederenuitvoer (excl.energie)
Goedereninvoer

4.7
3,5
7,5
6,5
6,9

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

2,1
3,0
4.5
5,3
4,4

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

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

1
1
-2y2
3y4

Prijzen (in %t.o.v.voorgaand jaar)
Loonsom perwerknemer inde
marktsector
Consumentenprijsindex
Goederenuitvoer (excl.energie)
Goedereninvoer

0.8
1.1
4,0
5,2

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

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

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

3,2
2,6
-2,2
-2,7

2Yz
2%
1%

2Y2

V/2

2>h
VA
6
5y«
4Vi

V/2

2V*
2Vz
3

a) Jaargemiddelden.
Bron: CPB,Centraal Economisch Plan 1994, 1994.

kwamen de marges verder onder druk te staan. Achter destagnatievan
het uitvoervolume gingen uiteenlopende ontwikkelingen per bedrijfstak
schuil. Deuitvoer vanlandbouwprodukten envoedings- en genotmiddelen steeg met circa 4%(zieook paragraaf 3.4)endievandiensten met
bijna 1%.Voor de industrie resulteerde er per saldo eendaling vanhet
uitvoervolume van 1%(CPB,1994:94-5). Deze cijfers moeten overigens
wel met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat door de
totstandkoming vande interne EU-markt per 1januari 1993eengedeelte vande handel niet isgeregistreerd (zieparagraaf 3.4).In debestemming vandeNederlandse uitvoer zijn vorig jaar grote verschuivingenopgetreden. Dewaarde vande uitvoer naar de EU-lidstaten, diezo'ndriekwart van hettotaal bedraagt, daalde naar schatting met2%. Deuitvoer
naar Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, liep zelfs met ongeveer 3%terug. Ookging dewaarde vandeuitvoer naar deEFTA-landen
omlaag. DeNederlandse uitvoer naar gebieden buiten de EUendeEFTA
gaf daarentegen eenforse stijging te zien. Deuitvoer naar Oost-Europa
nam met bijna 50%toe. Buiten Europa steeg de uitvoer naar deVS
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(+25%) en Zuidoost-Azië (+22%) sterk, waarbij zowel de appreciatie van
de dollar en de yen, als de economische groei in die delen van de wereld, een rol speelde. Met het aantrekken van de wereldhandel in 1994
wordt voor de Nederlandse uitvoer weer een bescheiden groei verwacht.
De gunstige ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en de gematigde
stijging van de loonkosten zullen leiden t o t een daling van de loonkosten per eenheid produkt. Nederland onderscheidt zich hiermee in positieve zin van zijn concurrenten. Verwacht wordt dat Nederlandse exporteurs dit concurrentievoordeel zullen gebruiken voor margeherstel.
Door de economische stagnatie daalde het volume van de Nederlandse invoer in 1993 met ruim 1 % (tabel 1.2). Voor 1994 wordt weer
een beperkte stijging verwacht als gevolg van de grotere vraag naar
grondstoffen en halffabrikaten. Het handelssaldo liep door de volumeontwikkeling van de in- en uitvoer in 1993 op t o t 17,5 miljard gulden. De
ruilvoet van in- en uitvoer bleef vrijwel gelijk en beïnvloedde het saldo
nauwelijks. De verwachte volume-ontwikkeling van de in- en uitvoer zal
in 1994 en 1995 t o t een verder oplopen van het handelssaldo leiden.
Concurrentiepositie

bedreigd door Oost-Europa en Azië

Op de Westeuropese afzetmarkten ondervindt Nederland de laatste
jaren steeds meer concurrentie van Aziatische en Oosteuropese landen.
Zo bleef de jaarlijkse groei van de Nederlandse uitvoer naar Duitsland in
de periode 1988-1992 gemiddeld bijna 3% achter bij de groei van de totale Duitse invoer. Het aandeel van de Aziatische en Oosteuropese landen in de Duitse invoer nam in die periode toe van 10% t o t 13% (CPB,
1994:144). De ernst van de bedreiging wordt mede bepaald door de mate waarin Nederland in staat is zijn produkten tegen concurrerende prijzen aan te bieden. De Nederlandse prijsconcurrentiepositie ten opzichte
van de traditionele concurrenten is gunstig: het Nederlandse handelspakket bestaat uit produkten waarvoor Nederland gemiddeld goedkoper is
dan de concurrenten (tabel 1.3). Oost-Europa kan ons pakket goederen
echter goedkoper leveren aan Duitsland. In de meeste gevallen zou Nederland het handelspakket van de traditionele concurrenten goedkoper
of tegen vergelijkbare prijzen aan Duitsland kunnen leveren, maar ten
opzichte van de nieuwe concurrenten is Nederland zo'n 15 t o t 30%
duurder. Op andere Europese afzetmarkten liggen de prijsconcurrentieverhoudingen niet wezenlijk anders (CPB, 1994:149).
Speerpunten export: high-tech produkten, Europa en Azië
De totale Nederlandse uitvoer bestond in 1992 volgens een indeling
van het CPB voor 28% uit high-tech produkten, voor 35% uit mediumtech produkten en voor 37% uit low-tech produkten (CPB, 1994:153). In
de periode 1988-1992 is de uitvoer van high-tech produkten met 55%
gegroeid tegen een toename van 35% bij de medium-tech produkten en
25% bij de low-tech produkten. De export naar Oost-Europa en Duits12

Tabel 1.3

DeNederlandseprijsconcurrentiepositie op de Duitse markt in1992
NL pakket in buitenlandse prijzen a)

Buitenlands pakket
in NL prijzen b)

% verschillen t.o.v. waarde handelspakket
Noordwest-Europa
VS
Japan
Tijgers c)
Rest Azië d)
China
Oost-Europa
Wereld

5,7
17,5
10,7
5,9
9,4
3,4
-14,4
1,3

-2,6
-6,6
4,3
15,6
28,8
24,7
29,2
5,7

a) Dit cijfer geeft aan hoeveel meer of minder Duitsland moet betalen als het Nederlandse pakket door een ander land zou worden geleverd; b) Dit cijfer toont hoeveel meer of
minder Duitsland zou moeten betalen als het de invoer uit een bepaald land niet uit dat
land, maar uit Nederland zou invoeren; c) Singapore,Taiwan, Hong-Kong en Zuid-Korea;
d) Thailand, Vietnam, Indonesië, Filippijnen, Maleisië en India.
Bron: CPB,Centraal Economisch Plan 1994, p. 149.

land is in deze periode het sterkst toegenomen. De groei van de export
naar Aziatische landen, vooral die van de low-tech produkten, verliep
veel trager. Dit heeft te maken met de koersdaling van de dollar van
zo'n 12,5% in deze jaren (CPB, 1994:154).
De indeling van goederen van het CPB naar iow-tech, medium-tech
en high-tech produkten betreft voornamelijk eindprodukten van de industrie. Produkten uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie
worden door het CPB ingedeeld bij de low-tech produkten, samen met
onder meer produkten uit de olieraffinage en de basischemie. Vanuit
een macro-economisch oogpunt valt voor deze indeling van de landbouwprodukten wel wat te zeggen, maar vanuit het perspectief van de
sector is deze indeling te grof omdat het exportpakket van de agribusiness wel degelijk kennisintensieve produkten bevat. Te denken valt daarbij aan uitgangsmateriaal voor de sierteelt en de intensieve veehouderij,
pootaardappelen, zaaigoed, chemische produktiemiddelen zoals diergeneesmiddelen, vaccins en gewasbeschermingsmiddelen en mechanische
produktiemiddelen zoals oogst- en bewerkingsmachines. In de jaren
tachtig hadden kennisintensieve produkten een aandeel van circa 15% in
de Nederlandse export van agrarische produkten en voedingsmiddelen
(Van der Meer et al., 1991:198).
De perspectieven voor de Nederlandse concurrentiepositie als geheel zijn niet overwegend somber. Tegenover negatieve aspecten zoals
de slechte prijsconcurrentiepositie ten opzichte van Oost-Europa en de
specialisatie in low-tech produkten, staat een aantal positieve punten
(CPB, 1994:157-159). Onze export naar Oost-Europa is de laatste jaren
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enorm gegroeid en de export van high-tech produkten is sterker toegenomen dan die van de medium- en low-tech produkten. Voor de naaste
toekomst zou Nederland zich moeten richten op een verdere specialisatie
in high- en medium-tech produkten, omdat de vraag naar deze produkten sneller stijgt dan die naar low-tech produkten. Deze aanbeveling
geldt ook voor de agrarische export (zie bijvoorbeeld Van der Meer et
al., 1991:14 en Post, 1990:122). Voorts moet Nederland zijn positie op de
Europese markt zien te behouden en zo mogelijk uitbreiden. Marktkennis, geringe culturele verschillen en relatief lage transportkosten vormen
hier pluspunten voor Nederland. Tenslotte zou Nederland moeten inspelen op de groeimarkten van China en andere landen in Azië. De forse
groei van de Nederlandse uitvoer van onder meer agrarische produkten
naar deze landen in 1993 betekent eenstap in de goede richting.
Gematigde inflatie endaling winstgevendheid
Het inflatiecijfer, dat in 1993 ruim 2,5% bedroeg, zal in 1994 en
1995 iets hoger liggen (tabel 1.2). De inflatie werd vooral bepaald door
de loonkostenontwikkeling, de prijs van grondstoffen en ruwe olie op de
wereldmarkt en de koersontwikkeling van de gulden. De contractlonen
in de marktsector gingen in 1993 met 3,2% omhoog, wat een kleine
koopkrachtverbetering inhield. Ondertussen zijn in veel CAO's voor 1994
afspraken over loonmatiging gemaakt. Voor 1994 en 1995 blijft de geraamde stijging van de contractlonen dan ook achter bij de algemene
prijsstijging. De prijzen van grondstoffen en ruwe olie gaven in 1993 een
verdere daling te zien, maar voor 1994 en 1995wordt een lichte stijging
verwacht. De prijsstijging van de voedings- en genotmiddelen bleef in
1993 beperkt tot 0,8% (CBS, 1994a:13). Deze stijging kwam geheel voor
rekening van de genotmiddelen; de voedingsmiddelen, met name groenten, fruit en vlees,werden veel goedkoper. De lange rente isvan 8,1% in
1992 gedaald tot 6,4% in 1993. Deze daling scheelde de Nederlandse
boeren en tuinders in 1993circa 130miljoen gulden aan rentelasten.
In een neergaande conjunctuur vermindert de winstgevendheid van
bedrijven en stijgt de arbeidsinkomensquote (AIQ). De AIQ geeft het
aandeel van de arbeidskosten in de toegevoegde waarde aan. Doordat
de buitenlandse afzetprijzen zich in 1993 slechter hebben ontwikkeld
dan de binnenlandse afzetprijzen, liep de stijging van de AIQ per bedrijfstak nogal uiteen. De AIQ van de dienstensector steeg van 77,6% in
1992 tot 78,1% in 1993 en die van de industrie als geheel ging met 2,5
procentpunten omhoog tot 82,6%. De AIQ van de voedings- en genotmiddelenindustrie, die de laatste jaren wat lager isdan in de rest van de
industrie, nam nauwelijks toe: van 73,4% in 1992 tot 74% in 1993 (CPB,
1994:107, 259). Met het aantrekken van de conjunctuur wordt voor 1994
en 1995 een daling van de AIQ, en daarmee een stijging van de winstgevendheid, verwacht. Voor devoedings- en genotmiddelenindustrie zal dit
echter pas in 1995 merkbaar zijn.
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Werkgelegenheid omlaag en financieringstekort weer omhoog
De werkgelegenheid is in 1993 met 13.000 arbeidsjaren gedaald tot
5,31 miljoen arbeidsjaren. Dit betekent dat er een einde isgekomen aan
dejaarlijkse groei van gemiddeld 80.000 arbeidsjaren, die zich sinds 1985
voordeed. De werkgelegenheid zal in 1994 verder afnemen en pas in
1995 weer wat toenemen (tabel 1.2). De daling van de werkgelegenheid
in 1993 had overigens alleen betrekking op de landbouw en de industrie,
terwijl de werkgelegenheid bij de overheid gelijk bleef en in de dienstensector nog met bijna 1%omhoog ging. De beroepsbevolking groeide
in 1993 met 80.000 personen en zal in 1994 en 1995 met in totaal bijna
120.000 personen toenemen. De stagnerende werkgelegenheid enerzijds
en het groeiend arbeidsaanbod anderzijds, leiden tot een forse stijging
van de werkloosheid. In 1993 waren er 550.000 personen werkloos, wat
overeenkomt met 8,8% van de beroepsbevolking. Dit aantal zal in 1994
naar verwachting verder toenemen tot 630.000personen.
Door een belastingmeevaller van4 miljard gulden en hogere inkomsten uit de verkoop van staatsbezit is het financieringstekort van het Rijk
in 1993 gedaald tot 3,7% van het netto-nationaal inkomen (NNI), wat
net binnen de doelstelling van 3%% van kabinet-Lubbers-lll viel. Ondanks het doorschuiven van een deel van de belastingmeevaller naar
1994 en incidentele baten zoals de verkoop van staatsbezit, zal het tekort in 1994 oplopen tot 4,1% van het NNI (CPB, 1994:77). De collectieve
lastendruk ging in 1993 vooral door de belastingmeevaller verder omhoog. Deze meevaller wordt voor een deel gebruikt voor een pakket van
lastenverlichtende maatregelen. Hierdoor zal de collectieve lastendruk in
1994 dalen tot ruim 54% van het NNI en in 1995 weer beneden de plafondwaarde uit het vorige regeerakkoord van 53,7%van het NNIkomen.
1.1.3

De Europese integratie

Met de crisis van het EMS, de economische recessie en de grote
werkloosheid in de EU in 1993 is de verdieping van de economische en
monetaire integratie in een moeilijke fase terecht gekomen. Eind 1993
heeft de Europese Commissie het "Witboek van Delors" gepresenteerd,
waarin voorstellen worden gedaan om de economische groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de EUte stimuleren. Ondanks de problemen gaan de institutionele voorbereidingen voor de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) onverminderd voort. Met de instelling van het Europese Monetair Instituut (EMI) is
op 1januari 1994,overeenkomstig het Verdrag van Maastricht, de tweede fase van de EMU ingegaan. Het EMI moet uitgroeien tot de Europese
Centrale Bank, die in de derde fase van de EMU toezicht zal houden op
de gemeenschappelijke munt. Het EMI moet tevens een sleutelrol spelen
in de versterking van de coördinatie van het monetaire beleid van de
lidstaten (SER, 1993b:32). Volgens het Verdrag van Maastricht gaat de
derde fase van de EMU op z'n vroegst van start in 1997 en op z'n laatst
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in 1999. EU-lidstaten mogen alleen aan de derde fase deelnemen als hun
inflatie, financieringstekort van de overheid, staatsschuld, wisselkoersstabiliteit en lange rentevoet aan de convergentiecriteria voldoen. Op dit
moment kunnen de meeste lidstaten wel voldoen aan de normen voor
inflatie en rentevoet. Het overheidstekort ligt echter in alle lidstaten nog
boven de EMU-norm, terwijl alleen Duitsland en het VK de norm voor de
staatsschuld halen (CPB, 1994:43). Een en ander betekent dat de EU-lidstaten nog flink aan hun economisch en monetair beleid moeten sleutelen, voordat ze t o t de EMU kunnen toetreden. Het meest waarschijnlijke
scenario is dat een beperkte groep landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Nederland en Luxemburg, in 1999 aan de convergentiecriteria voldoet en dat deze landen aan de EMU gaan deelnemen.
Voor de achterblijvende lidstaten zal hiervan een prikkel uitgaan om snel
structurele veranderingen door te voeren, zodat ze in tweede instantie
aan de EMU mee kunnen doen (Koedijk en Beetsma, 1993:754).
Onderhandelingen

over uitbreiding EU afgerond

In maart 1994 zijn de onderhandelingen met Noorwegen, Zweden,
Finland en Oostenrijk over toetreding t o t de EU afgesloten. Voordat de
kandidaat-lidstaten op 1 januari 1995 t o t de EU toetreden, moeten de
toetredingsverdragen door het Europese parlement en door alle nationale parlementen worden geratificeerd, en moet de bevolking in de kandidaat-lidstaten zich per referendum uitspreken voor toetreding. Het Europese Parlement is inmiddels akkoord gegaan met de toetreding. Ook de
Oostenrijkse bevolking heeft met een twee derde meerderheid haar
goedkeuring gegeven. Referenda in de Scandinavische landen zijn in het
najaar gepland. Waarschijnlijk zullen ook de Finse en de Zweedse bevolking instemmen met de toetreding. Momenteel is een flinke meerderheid van de Noren, die zich in 1972 al eens tegen een EU-lidmaatschap
hebben gekeerd, tegen toetreding. Of de Noorse bevolking alsnog over
de streep kan worden getrokken, hangt onder meer af van een positieve
uitslag van de referenda in Finland en Zweden.
De toetredingsonderhandelingen waren min of meer een logisch
vervolg op het akkoord over de Europese Economische Ruimte (EER),
waarover de EU, de vier kandidaat-lidstaten en IJsland in 1992 overeenstemming hebben bereikt. De EER regelt een vrij verkeer van goederen,
diensten, personen en kapitaal tussen de aangesloten landen en is op
1 januari 1994 in werking getreden. De handel in agrarische produkten,
behalve die in sierteeltprodukten, is vanwege de grote verschillen in het
landbouwbeleid grotendeels buiten de EER gehouden. Daardoor heeft
de afstemming van het landbouwbeleid in de EU en de kandidaat-lidstaten een belangrijke plaats in de toetredingsonderhandelingen ingenomen. Visserijprodukten, energie, grondstoffen, kolen en staalprodukten
vallen eveneens buiten het EER-verdrag. Wèl biedt het verdrag de mogelijkheid t o t samenwerking op het gebied van onder andere onderzoek
en ontwikkeling, milieu, informatiediensten en toerisme.
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Bij toetreding direct aanpassing

landbouwprijzen

In het "Toetredingsmemorandum" van november 1993 heeft de
Europese Commissie voorstellen gedaan over de implementatie van het
GLB in de kandidaat-lidstaten. De landbouwprijzen in de kandidaat-lidstaten zouden direct na de toetreding aan het lagere EU-niveau moeten
worden aangepast, om de eenheid van de Europese markt te garanderen. Dit voorstel week af van de gang van zaken bij eerdere uitbreidingen van de EU, toen er voor de toetredende landen, die een lager prijspeil dan de EU hadden, een overgangsperiode werd ingesteld. Daarbij
moet worden bedacht dat de afschaffing van de grensprotectie in de EER
het invoeren van een gelijk prijsniveau in de EU en de kandidaat-lidstaten heeft bevorderd. Wèl stelde de Commissie dat het de kandidaat-lidstaten is toegestaan om hun boeren gedurende een overgangsperiode
een directe inkomensondersteuning te geven, die wordt gefinancierd uit
de nationale middelen.
Naast tijdelijke ook permanente

inkomensondersteuning

Belangrijke problemen in de toetredingsonderhandelingen betroffen vooral de directe aanpassing van de landbouwprijzen, waarvoor
Noorwegen, Finland en Oostenrijk een overgangsperiode bepleitten, het
vaststellen van de omvang van de melk- en suikerquota en van het basisareaal granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen, het aantal premiabele stieren, zoogkoeien en schapen, alsmede fytosanitaire en veterinaire bepalingen. Uiteindelijk hebben de kandidaat-lidstaten zich akkoord
verklaard met een directe aanpassing van de landbouwprijzen, maar wel
concessies afgedwongen op het gebied van tijdelijke en permanente inkomensondersteuning. Daarnaast werd een overgangsperiode overeengekomen, waarin de kandidaat-lidstaten een korting krijgen op hun bijdrage aan het EU-budget. De EU stelt voor de jaren 1995-1998 een bedrag van zo'n 3 miljard ECU beschikbaar als compensatie voor de verlaging van de prijzen. Hiervan is bijna 1 miljard ECU bestemd voor het
"groene gat", dat ontstaat doordat de boeren in de kandidaat-lidstaten
in 1995 nog geen gebruik kunnen maken van de bestaande inkomensondersteunende maatregelen in de EU. Aan de huidige vijf doelstellingen
van de EU-structuurfondsen is een zesde doelstelling toegevoegd, gericht
op regionaal-economische ontwikkeling in arctische gebieden met maximaal 12,5 inwoners per km 2 . Voor de periode 1995-1999 is 200 miljoen
ECU voor deze doelstelling beschikbaar gesteld. Een vrij groot deel van
het landbouwareaal mag worden aangemerkt als probleemgebied (in
Noorwegen en Finland 85%). Verder mag aan boeren in gebieden boven
de 62 s t e breedtegraad een permanente, uit de nationale middelen gefinancierde, inkomensondersteuning worden gegeven.
Op basis van de huidige situatie worden de kosten van het toepassen van het GLB in de kandidaat-lidstaten voor het EU-budget geraamd
op ruim 4 miljard ECU per jaar. Daartegenover staat een geschatte inko17

mensstroom van 6 miljard ECU vanuit deze landen naar het EU-budget
(Agra Europe, Londen, 18 februari en 8 april 1994). De groep kandidaatlidstaten is dus "netto-betaler". Dit hangt samen met het relatief hoge
welvaartspeil in deze landen. Gelet op de tijdelijke financiële compensaties van de EU aan de kandidaat-lidstaten, zal de netto-inkomensstroom
pas tegen het eind van deze eeuw zijn volle omvang bereiken.
1.1.4

De toestand van de landbouw in de kandidaat-lidstaten

De sociaal-economische situatie in de kandidaat-lidstaten wijkt in
een aantal opzichten nogal af van die in de EU. Zowel het inkomen per
hoofd van de bevolking als de toegevoegde waarde in de landbouw per
arbeidseenheid (in ECU) zijn in de Scandinavische landen ongeveer anderhalf keer zo hoog als het EU-gemiddelde (tabel 1.4). Omdat het prijspeil in de Scandinavische landen veel hoger is dan in de EU, lopen de
verschillen in koopkracht veel minder uiteen (vergelijk inkomens in
koopkrachtstandaarden (KKS)). Het inkomen per hoofd van de bevolking
(in ECU) in Oostenrijk ligt ruim 10% boven het EU-gemiddelde, maar de
toegevoegde waarde per arbeidseenheid in de landbouw is meer dan
een vijfde lager. Het aandeel van de landbouw in het bruto-binnenlands
produkt is in alle landen 2 à 4%, met uitzondering van Finland. Daar is
het ruim 7%.
Het landbouwareaal in de Scandinavische landen beslaat minder
dan 10% van de totale oppervlakte, tegen 42% in Oostenrijk en 56% in
de EU. In Zweden, Finland en Oostenrijk bestaat de helft of meer van de
totale oppervlakte uit bos; in Noorwegen en de EU is dit ongeveer een
kwart. De bevolkingsdichtheid in de Scandinavische landen is met gemiddeld 20 of minder inwoners per vierkante kilometer uiterst laag. De gemiddelde bedrijfsgrootte (in hectare) en het aandeel van de landbouw in
de totale beroepsbevolking liggen in Noorwegen, Finland, Oostenrijk en
de EU ongeveer op hetzelfde niveau. In Zweden daarentegen zijn de bedrijven groter en is het aandeel van de landbouw in de beroepsbevolking lager dan het EU-gemiddelde. De landbouwstructuur in de kandidaat-lidstaten is kleinschalig; zo bedraagt het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf circa 7-11 stuks in Oostenrijk, Finland en Noorwegen,
tegen een gemiddelde van 16 in de EU. Alleen in Zweden ligt het aantal
melkkoeien per bedrijf (22) boven het EU-gemiddelde, maar blijft het
nog steeds ver achter bij de gemiddelde bezetting op melkveebedrijven
in de noordelijke EU-lidstaten.
In de EU bestaat de landbouwproduktie voor ongeveer de helft uit
dierlijke produkten. In de kandidaat-lidstaten is het aandeel van de dierlijke produkten zo'n 70% (OECD, 1992:28-29). In de Scandinavische landen heeft het accent op de dierlijke produktie vooral te maken met de
noordelijke ligging, waardoor het groeiseizoen (90 t o t 200 dagen) aanmerkelijk korter is dan dat in de EU (240 t o t 300 dagen). Verder heeft de
landbouw in de kandidaat-lidstaten te maken met hoge transportkosten
vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
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Tabel 1.4

Enkele sociaal-economischegegevens van de kandidaat-lidstaten, de EU en
Nederland, 1990
Noor- Zweden Finland Oosten- EU-12
wegen
rijk

32,4
Totale oppervlakte, min. ha
Landbouwareaal, min. ha
1,0
Bosareaal, min. ha a)
7,0
Landbouwareaal als %
totale oppervlakte
3,1
Gemiddelde bedrijfs10,2
grootte, ha b)
Totale bevolking, min.
4,2
Inwoners per km 2
13
Agrarische beroepsbevolking
als % tot. beroepsbevolking c)
6,7
Aandeel landbouw in brutobinnenlands produkt, %
1,8
Index bruto-binnenlands
produkt per inwoner, in ECUd) 140
Index bruto-binnenlands
produkt per inwoner, in
koopkrachtstandaarden (KKS) d) 104
Index bruto-toegevoegde
waarde in de landbouw per
arbeidseenheid, in ECUe)
155
Index bruto-toegevoegde
waarde in de landbouw per
arbeidseenheid, in KKSe)
110

Nederland

41,1
3,5
22,5

33,2
2,7
20,1

8,4
3,5
3,4

225,3
126.7
64,0

4,1
2,0
0,3

8,6

8,0

42,0

56,2

48,7

29,0
8,6
21

12,8
5,0
15

13,2
7,7
92

14,0
328,0
146

15,3
14,9
439

3,3
3,7
147

8,7
7,4
147

7,6
3,6
112

6,2
2,9
100

4,5
4,0
104

110

104

105

100

103

131

139

78

100

209

90

93

72

100

201

a) Noorwegen: 1989 en Zweden: 1988; b) Oostenrijk en Nederland: 1987 en EU-12: 1989;
c) Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk: 1989 en EU-12 en Nederland 1991;
d) gemiddelde 1988-1990; e) Noorwegen en Oostenrijk: 1989en Zweden: 1991.
Bronnen: Eurostat, Regional indicators Norway, Sweden, Finland and Austria, 1993;CEG,
De uitbreiding: een uitdaging; Adviezen van de Commissie inzake de toetredingsaanvraag van Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplementen 2/93, 5/92, 6/92 en 4/92; CEG, De toestand van de landbouw in
de Gemeenschap, verslag 1992,1993.

Landbouw-, plattelands- en milieubeleid sterkverweven
De landbouw in de Scandinavische kandidaat-lidstaten wordt gekenmerkt door een vrij hoge protectiegraad. Uitgedrukt in producentensubsidie-equivalent (PSE)bedroeg de bescherming in 1992gemiddeld 77% in
Noorwegen, 67% in Finland, 59% in Zweden en 57% in Oostenrijk tegen
48% in de EU(tabel 1.8). In Noorwegen isde marktregulering in handen
van landbouwafzetcoöperaties en dragen boeren zelf de kosten van de
produktie-overschotten. De bescherming aan de grens bestaat grotendeels uit kwantitatieve beperkingen. In februari 1993 heeft het Noorse
parlement een pakket maatregelen aangenomen om de marktgericht19

heid van de landbouwsector te vergroten. Het Noorse landbouwbeleid is
een integraal onderdeel van het regionale beleid, bedoeld om de werkgelegenheid en de bevolking op het platteland te handhaven. De directe
inkomensondersteuning is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte, waarbij
kleine bedrijven relatief meer steun ontvangen dan grote bedrijven. In
Zweden is het landbouwbeleid met ingang van 1juli 1991 vrij ingrijpend
gewijzigd. De wijziging bestond uit het afschaffen van de markt- en
prijsregulering en van de exportrestituties, en was bedoeld om de produktie-overschotten terug te dringen. Daarnaast wordt in Zweden directe inkomensondersteuning gegeven om de voedselvoorziening te waarborgen en om doelstellingen op het gebied van regionaal beleid en milieubescherming te realiseren. De instrumenten van het Finse landbouwbeleid zijn in grote lijnen dezelfde als die van de EU: produktiequota,
interventieregelingen, bescherming aan de grens, exportsubsidies voor
overschotprodukten en directe inkomenssteun. Het steunniveau ligt in
Finland alleen veel hoger. Het markt- en prijsbeleid in Oostenrijk, dat
veel overeenkomsten vertoont met dat van de EU, is in de tweede helft
van de jaren tachtig aangevuld met het zogenaamde sociaal-ecologische
beleid. Dit beleid voorziet in een relatief hoge steun voor sociale, regionale, ecologische en aanverwante functies van de landbouw.
De toetreding van de vier nieuwe lidstaten, die een sterke traditie
van verweving van landbouwbeleid, plattelandsbeleid en milieubeleid
hebben, vindt plaats in een periode waarin het landbouw- en plattelandsbeleid in de EU volop in beweging is. De Mac Sharry-hervorming
heeft voor het markt- en prijsbeleid geleid t o t een verschuiving van prijssteun naar directe (geregionaliseerde) inkomenstoeslagen. Voorts worden bepaalde inkomenstoeslagen alleen toegekend als wordt voldaan
aan milieudoelstellingen. De hervorming van de Structuurfondsen in
1988 heeft een intensivering van het regionaal ontwikkelingsbeleid teweeggebracht. Het huidige beleid, dat de kandidaat-lidstaten op deze
terreinen voeren, sluit aan bij de beleidsrichting die de EU is ingeslagen.
Op het gebied van milieu-, fytosanitair en veterinair beleid, dat in de
kandidaat-lidstaten vrij streng is, kunnen zij, samen met bijvoorbeeld
Denemarken, Duitsland en Nederland, mogelijk zelfs een voortrekkersrol
voor een communautair beleid vervullen.
Vrijwel volledige

zelfvoorziening

De kandidaat-lidstaten zijn voor de meeste landbouwprodukten volledig zelfvoorzienend (tabel 1.5). Alleen Noorwegen heeft een lage zelfvoorzieningsgraad voor granen, terwijl het helemaal geen suiker produceert en in grote delen van het land ook geen tarwe. Gelet op het hervormingsbeleid in Zweden mag worden verwacht dat de zelfvoorzieningsgraden daar momenteel iets lager zijn dan aan het eind van de jaren tachtig. Het gemiddelde prijsniveau van landbouwprodukten ligt in
de kandidaat-lidstaten boven dat in de EU. De prijzen in Noorwegen en
Finland zijn zelfs ongeveer twee maal zo hoog. Bij toetreding t o t de EU
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Tabel 1.5

Zelfvoorzieningsgraden (in %) voor enkele landbouwproducten in de kandidaat-lidstaten, de EU en Nederland,1988-1990

Granen
Suiker
Aardappelen
Eieren
Boter
Rundvlees
Schapevlees
Varkensvlees

Noorwegen

Zweden

Finlanda)

Oostenrijk b)

77
0
99
110
153
99
100
107

123
110
89
105
122
95

131
81
108
133
184
110
76
111

121
111
99
90
103
143
75
100

112

EU-12a)

Nederland a)

137
128
101
102
117
108
83
103

29
180
156
295
234
124
195
274

a) Gemiddelde van 1989-1991; b) Gemiddelde van 1987-1989.
Bronnen: CEG,De uitbreiding: een uitdaging; Adviezen van de Commissie inzake de toetredingsaanvraag van Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplementen 2/93, 5/92, 6/92 en 4/92; Eurostat, Crop Production
1993/4; Eurostat, Animal Production, 1993/4; LEI,CBS,Landbouwcijfers, div.jaren.

zullen de landbouwprijzen in de kandidaat-lidstaten dalen en zal de
landbouwproduktie afnemen en het verbruik wat toenemen. Omdat de
landbouwproduktie in elk van de kandidaat-lidstaten slechts enkele procenten van de landbouwproduktie in de EUbedraagt, zal het effect van
detoetreding op de EU-markten beperkt zijn. Wel kunnen de huidige regionale handelsstromen in de grensgebieden met de kandidaat-lidstaten
enige invloed ondervinden. Het aantal consumenten zal door de uitbreiding van de EUmet circa 10%toenemen.Voor de sterk op de export gerichte Nederlandse land- en tuinbouw liggen er kansen op deze vergrote
interne markt in het verschiet, met namevoor de veehouderijsector.
Enormedaling landbouwinkomens bij toetreding
Een directe aanpassing aan het EU-prijsniveau leidt tot een forse
achteruitgang van de landbouwinkomens in de kandidaat-lidstaten. In
het Toetredingsmemorandum heeft de Commissie daarvan schattingen
voor een aantal bedrijfstypen gemaakt. Het inkomen op het gemiddelde
melkveehouderijbedrijf in het noorden van Noorwegen zou zonder compenserende steun met 65% omlaag gaan, in Finland met meer dan 50%
en in Zweden met 35%. In het zuiden van deze landen is de inkomensdaling iets minder groot: 45% in Noorwegen, 35% in Finland en 10% in
Zweden. Voor het gemiddelde melkveehouderijbedrijf in Oostenrijk
wordt de inkomensachteruitgang op 20% geschat. Directe inkomenssteun in het kader van de bergboerenregeling en/of van de begeleidende maatregelen van de Mac Sharry-hervorming, haalt weliswaar de
scherpste kantjes van de inkomensdaling af, maar zelfs dan resulteert er
voor de landbouw in de Scandinavische landen nog een inkomensverlies
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van 10-50%. De mogelijkheden voor nationale inkomensondersteuning
zijn waarschijnlijk onvoldoende om het gehele inkomensverlies te compenseren. Hoewel relatief veel boeren in deze landen ook inkomsten uit
niet-landbouwactiviteiten hebben, lijkt de primaire landbouwsector niet
aan een ingrijpende sanering te ontkomen. Zo'n ontwikkeling zal ook
consequenties hebben voor detoeleverende enverwerkende industrie.
1.2 Delandbouw indewereld
1.2.1

Produktie en voedselvoorziening

Na de toename met bijna 2% in 1992 isde wereldlandbouwproduktie in 1993 volgens voorlopige gegevens van de FAO met bijna 1%verminderd. Vooral de produktie van granen, sojabonen, melk en rund- en
schapevlees nam af, terwijl die van de andere belangrijke produkten een
toename te zien gaf (zie paragraaf 3.2.1). De daling van de produktie
kwam vooral voor rekening van de ontwikkelde landen,waar de produktie met ruim 3% omlaag ging (FAO, 1993c). Met name in Oceanië en
Noord-Amerika liep de produktie terug,respectievelijk met 5% en 6%. In
Oceanië was dat vooral een gevolg van droogte, in Noord-Amerika van
overstromingen in het midden van de VS.In het GOSisde landbouwproduktie in 1993 opnieuw iets verminderd, waardoor de totale teruggang
sinds 1989 uitkwam op bijna 20%. De daling in 1993 betrof onder andere granen, vlees en melk. In enkele andere landen van het voormalige
Oostblok deed zich een kleiner of groter herstel van de landbouwproduktie voor: in Hongarije van 1à 2%, in Roemenië van 2 à 3% en in Polen - na de terugval met 10% in 1992 - zelfs van bijna 11%. In de ontwikkelingslanden nam de landbouwproduktie iets minder dan 1%toe. In
de meeste regio's bleef de produktie ongeveer gelijk, maar in Afrika
deed zich een stijging voor van 3%. Vooral in zuidelijk Afrika herstelden
de oogsten zich na de door droogte veroorzaakte teruggang in 1992.
Rekening houdend met de bevolkingsgroei en met een toename
van het verbruik van veevoeders, is de voedselproduktie per hoofd in de
wereld in 1993 met 2 à 3% verminderd. De ontwikkelingslanden gaven
in doorsnee een daling van 1%te zien, waarmee de vrijwel voortdurend
stijgende lijn vanaf het begin van de jaren tachtig werd onderbroken. In
Afrika gingen voedselproduktie en bevolkingsgroei in 1993 gelijk op, nadat zich in de drie jaar daarvoor een daling van de voedselproduktie per
hoofd met bijna 6% had voorgedaan. Zowel in Latijns-Amerika als in
Azië verminderde de voedselproduktie per hoofd met ongeveer 2%.
Ontwikkelingslanden zullen meer voedsel importeren
In een studie naar de landbouw in het jaar 2010 komt de FAO tot
de conclusie dat de landbouwproduktie wereldwijd gezien ongeveer
even sterk zal toenemen als de vraag (FAO, 1993a:64). Voor de periode
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1990-2010verwacht de FAOeen produktiegroei van 1,8% per jaar, tegen
2,3% in 1970-1990. Omdat echter ook de bevolkingsgroei zal vertragen,
zou zowel de vraag als het aanbod van landbouwprodukten per hoofd
van de wereldbevolking in de komende decennia met 0,2% per jaar toenemen. Dat isminder dan detoename van 0,5% per jaar in 1970-1990.iln
de ontwikkelingslanden groeit de (koopkrachtige) vraag per hoofd van
de bevolking tot 2010 met 0,9% per jaar en de produktie met 0,8%. In
de rijke landen daarentegen neemt de produktie per hoofd volgens de
FAO met 0,4% per jaar toe en de vraag met 0,2%. Dit betekent dat de
ontwikkelingslanden de komende jaren voor hun voedselvoorziening
nog sterker afhankelijk worden van de rijke landen en dat ze netto-importeur van landbouwprodukten zullen worden (zie Heidhues, 1994).
Het aantal mensen die honger en ondervoeding aan den lijve ondervinden, zal volgens de FAOverminderen van circa 800 miljoen in 1992
tot ongeveer 650 miljoen in 2010,ondanks de groei van de wereldbevolking van ruim 5naar ruim 7 miljard mensen. InAfrika bezuiden deSahara zal het aantal ondervoede mensen echter toenemen tot bijna 300 miljoen in 2010,ongeveer 70% meer dan aan het eind van dejaren tachtig.
Bij de Wereldbank komt men op dit gebied tot soortgelijke conclusies als de FAO (zie Hekkens, 1994 en Mitchell en Ingco, 1993). Andere
organisaties zijn echter pessimistischer en verwachten dat het niet mogelijk zal blijken om de groeiende wereldbevolking in de komende decennia van voldoende voedsel te voorzien (bijvoorbeeld World Watch Institute, 1994). Vooral het gebrek aan goede landbouwgrond en aan zoet
water zouden beperkende factoren vormen. De per hoofd beschikbare
hoeveelheid water blijkt in alle werelddelen voortdurend te dalen.Tegen
het eind van deze eeuw zal de beschikbare hoeveelheid water in ongeveer veertig landen - voornamelijk in Noord-Afrika, Zuidelijk Afrika en
het Midden-Oosten -een serieus probleem vormen (FAO, 1993b:237 e.V.).
Uit de genoemde FAO-studie valt af te leiden dat de in gang gezette aanpassingen van het landbouwbeleid weliswaar tot een tragere produktiegroei in de rijke landen leiden, maar niet zodanig dat vraag en
aanbod van agrarische Produkten met elkaar in de pas gaan lopen. Wel
zal er volgens de FAO een verschuiving plaatsvinden, in die zin dat het
aandeel van West-Europa in de wereldexport van landbouwprodukten
zal verminderen, terwijl dat van de VS en van Australië en Nieuw-Zeeland zal toenemen (FAO, 1993a:97, 223). Eendergelijke ontwikkeling ligt
voor de hand omdat de landbouw in de EU meer beschermd wordt dan
die in de andere genoemde landen en dus sterker beïnvloed wordt door
liberalisatie en hervorming. Interessant is dat volgens de FAO de agrarische produktie per hoofd in de voormalige Oostbloklanden vooralsnog
zal blijven dalen en wel met 0,1% per jaar (FAO, 1993a:64). Desondanks
kan het exportaanbod vanuit deze landen de komende jaren enigszins
toenemen omdat de consumptie per hoofd naar verwachting met 0,4%
per jaar zal dalen. Voor graan verwacht de FAO dat de invoerbehoefte
van de voormalige Oostbloklanden in de komende vijftien jaar zal verdwijnen en mogelijk zelfs zal omslaan in een klein overschot.
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1.2.2

Agrarische handel en internationaal overleg

Na de forse stijging met ruim 6% in 1992 is het volume van de wereldhandel in agrarische Produkten in 1993 iets verminderd. Vooral de
internationale handel in granen en oliezaden was in 1993 kleiner dan in
het voorgaande jaar (OECD, 1994b:50). Voor wat betreft de granen was
dit voor een belangrijk deel het gevolg van een verminderde vraag vanuit het GOS.De prijzen van agrarische Produkten op de wereldmarkt waren in 1993 in doorsnee ongeveer gelijk aan die van 1992. Voor 1994
verwacht de OECD een verdere inkrimping van het volume van de wereldhandel in agrarische Produkten, waarbij de prijzen met 6 à 7% zouden kunnen stijgen (OECD, 1994b:50,52).
Wereldmarktprijzen vanagrarischeprodukten reëelomlaag
De wereldmarktprijzen van agrarische produkten zijn de laatste jaren tamelijk stabiel. Gemeten in dollars was de gemiddelde exportprijs
van alle agrarische produkten in 1992 ongeveer 5% lager dan rond 1980
(tabel 1.6). Daarbij dient bedacht te worden dat de koers van de dollar
in die periode is gedaald; ten opzichte van de gulden bijvoorbeeld met
circa 10%. In vergelijking met industrieprodukten zijn de agrarische produkten op de wereldmarkt sinds 1980 ongeveer een derde goedkoper
geworden. Betrekt men ook de diensten in de beschouwing, dan blijkt
het verschil in prijsontwikkeling nog groter te zijn (Kersten, 1992).
Met betrekking tot de diverse groepen agrarische produkten valt op
dat de prijzen van vlees en zuivel de laatste jaren duidelijk hoger liggen
Tabel 1.6

De ontwikkeling van de wereldmarktprijzen van enkele (groepen) agrarische
produkten (1979-1981 =100)
•1983"

"1989"

1991

1992

Totaal agrarische produkten
(incl. visen hout)
Totaal voedselprodukten

86
84

98
95

94
93

95
95

Suiker
Granen
Vlees
Zuivelprodukten
Oliezaden
Plantaardige vezels

41
89
83
86
93
92

65
90
109
112
83
101

51
91
111
112
76
89

51
98
110
117
76
73

Industrieprodukten

98

131

137

144

Toelichting: De indexcijfers zijn gebaseerd op exportgegevens en uitgedrukt in dollars;
"1983" =gemiddelde 1982, 1983 en 1984enz.
Bron: FAO,Commodity Review and Outlook, diversejaren.
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Tabel 1.7

Ontwikkeling exportoverschot vande EU, de VSen de OECD tot 1998
(in 1.000 ton)
Granen a)

Boter

Kaas

Rundvlees

Varkensvlees

PI uimveevl<ees

EU-12
1990-92
1998

33
20

275
193

347
370

932
715

482
538

143
300

VS
1990-92
1998

88
96

111
40

-78
-76

-846
-760

-238
-348

681
889

138
135

736
564

374
460

1.265
1.225

169
-19

538
464

OECD-totaal
1990-92
1998

a) In miljoen t o n ; 1998 = 1998/99.
Bron: OECD, Agricultural Policies, Markets and Trade; M o n i t o r i n g and Outlook 1994,
1994.

dan rond 1980. Voor dezuivelprodukten speelt hierbij dewijzigingvan
het beleid vandeEUin 1984 een rol. Overigens zijn ookdeprijzenvan
vleesenzuivel achtergebleven bij die van industrieprodukten. Degraanprijzen opdewereldmarkt waren in 1992vrijwel gelijk aan dievan rond
1980. De scherpe daling van desuikerprijs vloeit voort uitde uitzonderlijk hoge prijs in 1980. Dewereldmarktprijzen vanoliezaden zijn eveneenssterker gedaald dan gemiddeld.
Voor detweede helft van dejaren negentig verwacht deOECD een
uitbreiding vandeagrarische wereldhandel enenigszins hogere prijzen
(OECD, 1994b). Devermindering van debescherming,dehervormingvan
het EU-landbouwbeleid eneen toenemende vraag vanuit niet-OECD-landen vormen daarvoor devoornaamste verklarende factoren.Voor enkele
belangrijke (groepen) agrarische Produkten zou volgens deOECDhet exportoverschot vandegezamenlijke OECD-landendekomende jaren afnemen (tabel 1.7). Dat geldt bijvoorbeeld voor boter, varkensvlees en
pluimveevlees, en in beperkte mate voor rundvlees en granen. Het exportoverschot van kaas zou daarentegen eentoenametezien geven, onder meer doordat de EUmeer kaas zougaan exporteren. Hierbij moet
worden vermeld datbij deze prognoses welrekening isgehoudenmet
de hervorming vanhet landbouwbeleid vande EU, maar niet met het
eind 1993 bereikte GATT-akkoord.
Protectie weinig veranderd
Mede door destabiele wereldmarktprijzen isdemate vanbescherming vande landbouw in de OECD-landen de afgelopen jaren weinig
veranderd (tabel 1.8).Debeschermingsgraad - gemeten volgens dePSE25

Tabel 1.8

Verloop vande ondersteuning vande agrarischeproduktie, 1989-1993 a)

Land/landengroep

Gemiddelde
1979-1986

1989

1990

1991

1992

1993
(r)

EU
VS
Canada
Australië
Nieuw-Zeeland
Japan
Oostenrijk
Zweden
Noorwegen
Finland

37
21
25
11
25
64
34
45
71
58

40
20
31
7
5
68
41
53
72
68

47
22
43
12
5
65
50
59
75
70

48
21
41
12
4
66
53
65
77
71

48
20
38
10
3
70
57
59
77
67

47
22
34
10
3
71
55
50
75
65

OECD-totaal

33

37

41

42

42

42

a) Gemeten in Producenten Subsidie Equivalenten (PSE) in % van de produktiewaarde,
gemiddelde voor alle beschermde agrarische Produkten. Voor bron en toelichting zie
OECD,Agricultural Policies, Markets and Trade; Monitoring and Outlook 1994, 1994.

methode - ligt de laatste jaren duidelijk boven het niveau van de eerste
helft van dejaren tachtig, toen de wereldmarktprijzen hoger waren dan
tegenwoordig. Wanneer deze prijzen, mede als gevolg van het GATT-akkoord, de komende jaren zouden gaan stijgen, heeft dat een neerwaarts
effect op de mate van bescherming. Het GATT-akkoord heeft ook alszodanig een vermindering van de bescherming tot gevolg. Dat effect zal
echter beperkt zijn omdat de bescherming aan de grens voor een belangrijk deel wordt vervangen door directe steun, die onderdeel uitmaakt van de PSE.De hervorming van het landbouwbeleid van de EUis
daarvan het duidelijkste voorbeeld. Daardoor zal de beschermingsgraad
van de landbouw in de EUook de komende jaren hoog blijven in vergelijking met andere landen. Japan en de Scandinavische landen beschermen hun landbouw trouwens nog sterker dan de EU(tabel 1.8). Alleen
Zweden heeft de protectie de laatste jaren aanzienlijk teruggebracht en
isbijna op het peil van de EUgekomen.
Naruim zevenjaar onderhandelen eindelijk GATT-akkoord
In april 1994 is het slotakkoord van de GATT Uruguay-ronde over
handelsliberalisatie, die zich sinds 1986 voortsleepte, in de Marokkaanse
stad Marrakech door alle 117 deelnemende landen ondertekend. Naast
afspraken over de handel in landbouwprodukten (figuur 1.1), bevat het
akkoord overeenkomsten op het gebied van industrie, textiel en kleding,
diensten en intellectuele eigendom. Deafspraken van het GATT-akkoord,
die een vermindering van circa 40% van de handelsprotectie inhouden,
moeten tussen 1juli 1995 en 30 juni 2001 worden gerealiseerd. In Marrakech isook het startsein gegeven voor de Wereldhandelsorganisatie
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1.

Interne steun
De interne steun voor het geheel van agrarische Produkten wordt in de periode
1995 tot en met 2001 met 20% verlaagd ten opzichte van 1986-1988. Bepaalde
vormen van steun, waaronder directe inkomenstoeslagen, zijn van de reductieverplichting uitgezonderd.

2.

Exportsteun
De uitgaven voor subsidies bij export moeten in 2001 met 36% zijn verminderd
ten opzichte van 1986-1990. Bovendien moet het volume van de gesubsidieerde
export in zes stappen met 21% worden verlaagd. Wanneer het exportvolume in
1991/92 hoger was dan dat in de periode 1986-1990, kan het niveau van 1991/92
als startpunt voor de reductie worden gekozen. Voor rundvlees is de periode
1986-1990 startpunt voor reductie. Beide verplichtingen gelden voor elk afzonderlijk produkt.

3.

Markttoegang
De toegang tot de markt wordt verruimd door alle bestaande grensbeschermende maatregelen (zoals variabele heffingen en invoerquota) om te zetten in vaste
tarieven (tarificatie). Deze tarieven worden vervolgens in zes stappen tot 2001
verlaagd met gemiddeld (ongewogen) 36% ten opzichte van 1986-1988, waarbij
de verlaging voor ieder afzonderlijk produkt ten minste 15% moet zijn. Er is een
vrijwaringsclausule die er op neer komt dat een gedeeltelijke compenserende
heffing wordt ingevoerd wanneer de EU-invoerprijs daalt tot minder dan 90%
van de gemiddelde invoerprijs in de periode 1986-1988.
Voorts moet aan elke groep van Produkten in 1995 toegang tot de markt worden verleend ter grootte van 3% (in 2001:5%) van de interne consumptie. Voor
deze hoeveelheden moet het invoertarief worden verlaagd tot 32% van het normale tarief.

4.

Veterinair en fytosanitair beleid
In een apart protocol zijn afspraken opgenomen over handelsvoorwaarden in
verband met de gezondheid van planten en dieren. Deze voorwaarden moeten
met wetenschappelijke argumenten worden onderbouwd.

5.

Vredesclausule
Maatregelen van het landbouwbeleid, die niet strijdig zijn met de afspraken uit
het slotakkoord, kunnen niet ter beoordeling worden voorgelegd aan GATT-organen of andere internationale handelsgeschillen beslechtende instanties. Deze
clausule isgeldig tot 2003.

Figuur 1.1 De belangrijkste elementen van het GATT-akkoord inzake de handel in landbouwprodukten

(WTO), die de GATTvanaf 1januari 1995gaat vervangen. DeWTO moet
toezien op de naleving van het GATT-akkoord en eventuele handelsgeschillen beslechten.
Het belangrijkste gevolg van het GATT-akkoord is dat de kans op
handelsoorlogen tussen landen/handelsblokken veel kleiner is geworden.
Verder leidt de liberalisatie van de wereldhandel tot welvaartswinsten
door het wegvallen van handelsbelemmeringen, maar het brengt op korte en middellange termijn ook kosten met zich mee om de produktie27

structuur aan te passen. Daarnaast kan de handelsliberalisatie extra uitgaven aan compensatiebetalingen voor inkomensverliezen t o t gevolg
hebben. De kosten en baten zullen in het algemeen niet bij dezelfde
economische actoren terecht komen. Waarschijnlijk zullen de welvaartswinsten en de aanpassingskosten van het GATT-akkoord in de EU in dezelfde orde van grootte liggen (Agra Europe, Londen, 14 januari 1994).
De wereldmarktprijzen van de meeste landbouwprodukten zullen als gevolg van het GATT-akkoord stijgen, doordat de produktie vooral in de
OECD-landen door de lagere protectie zal afnemen, de mogelijkheden
t o t dumping op de wereldmarkt zijn ingeperkt en het binnenlands verbruik toeneemt. Over de mate waarin de prijzen zullen toenemen bestaan geen eensluidende verwachtingen: de resultaten van modelexercities zijn vooral afhankelijk van de gekozen uitgangspunten en de veronderstelde samenhangen. De kans bestaat dat de wereldmarktprijzen na
verloop van tijd weer gaan dalen als gevolg van produktiviteitsstijgingen
(zie bijvoorbeeld Mitchell en Ingco, 1993:231).
Langzamere exportreductie door verschuiving

startpunt

Het zogenaamde Blair House-akkoord, dat eind 1992 door de EU en
de VS werd bereikt (zie Landbouw-Economisch Bericht 1993:30 e.V.),
vormde de basis van de landbouwafspraken van het GATT-akkoord. De
belangrijkste wijziging ten opzichte van het Blair House-akkoord is de
mogelijkheid om het niveau van 1991/92 als startpunt voor de reductie
van het exportvolume te nemen. Deze optie kan worden benut als het
exportvolume in 1991/92 boven het niveau van de referentieperiode
1986-1990 lag. Voor rundvlees kan het gemiddelde exportvolume in de
periode 1986-1992 als startpunt worden gekozen. Dit betekent dat voor
Produkten, waarvan de huidige uitvoer ver boven die in de referentieperiode ligt, de afbraak van de gesubsidieerde export in het eerste jaar
minder groot hoeft te zijn dan onder het Blair House-akkoord. Uiteindelijk moet de vermindering van 2 1 %van het gesubsidieerde exportvolume
ten opzichte van 1986-1990 in het jaar 2001 wèl worden gehaald (tabel 1.9). Door deze wijziging kan de EU in de periode 1995-2001 ongeveer 8,1 miljoen ton graan, 100.000 ton kaas, 45.000 ton andere zuivelprodukten, 360.000 ton rundvlees en 250.000 t o n pluimveevlees extra exporteren (Agra Europe, 1993:16). Ook de VS zullen van deze wijziging
kunnen profiteren.
Past GATT-akkoord binnen Mac Sharry-hervorming?
Waarschijnlijk zijn de prijsverlagingen die met de Mac Sharry-hervorming samenhangen voor de EU voldoende om de reductieverplichting
van 20% van de interne steun uit het GATT-akkoord te realiseren
(Van Berkum, 1994:19). Of de Mac Sharry-hervorming ook toereikend zal
zijn om aan de GATT-afspraken op het gebied van vermindering van de
exportsteun en vergroting van de markttoegang te voldoen, hangt af
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Tabel 1.9
Produkt

Gesubsidieerdeexport vande EU,1986-2000 (in 1.000ton)
Gemiddelde
iQOC'on

Tarwe b)
Voedergranen
Suiker
Groenten en fruit (vers)
Groenten en fruit (verw.)
Boter(-olie)
Magere-melkpoeder
Kaasb)
Andere zuivelprodukten b)
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees b)
Eieren b)

17.008
12.625
1.617
1.148
201
463
308
386
1.188
1.034
509
368
105

Gemiddelde
1991-'92

20.255
12.199
1.299
1.039
190
273
264
427
1.206
1.179 c)
490
470
112

Maximale hoeveelheid
1995/96a)

2000/01 a)

19.118
12.183
1.560
1.108
194
447
297
407
1.161
1.119
491
440
107

13.436
9.973
1.277
907
159
366
243
305
938
817
402
291
83

Jaarlijkse
reductie

-1.137
-442
-57
-40
-7
-16
-11
-20
-45
-60
-18
-30
-5

a) 1995/96 loopt van 1juli 1995 tot 30 juli 1996, enz.; b) Startpunt voor reductie wordt
1991/1992; c) Gemiddeld niveau 1986-1992; dit wordt startpunt voor reductie.
Bron: CEG,Annexes to ECGATToffer, Genève,februari 1994.

van de ontwikkeling van het verbruik en van de produktiviteitsstijging.
Vrij algemeen wordt verwacht dat de Mac Sharry-hervorming voor de
graansector in de EU leidt tot een vermindering van de produktiegroei
en een toename van het verbruik (Folmer et al., 1993:13; Roningen, 1992
en OECD, 1994b). Dit heeft een terugdringing van het handelsoverschot
van granen tot gevolg, die voldoende is om in 2001 aan de GATT-verplichting te voldoen (zie ook paragraaf 1.3.4).
Het GATT-akkoord heeft nauwelijks gevolgen voor producenten van
oliezaden, omdat het EU-areaal oliezaden niet hoeft te worden ingekrompen. Verder zal de afbraak van de gesubsidieerde uitvoer, die
slechts enkele procenten van de produktie bedraagt, praktisch niet merkbaar zijn voor de producenten (Van Berkum, 1994:31).
De marktordening voor suiker is buiten de Mac Sharry-hervorming
gebleven, zodat de afspraken van het GATT-akkoord er niet aan kunnen
worden gerelateerd. De EU importeert jaarlijks circa 1,8 miljoen ton suiker, voornamelijk uit de ACP-landen. In de referentieperiode 1986-1990
kwam de suikerinvoer overeen met 17% van de interne consumptie, wat
betekent dat de EUvoor suiker geen verbeterde markttoegang hoeft te
bieden. Door de sterke groei van de interne suikerconsumptie is de export van suiker sinds 1986 aanzienlijk teruggelopen. In 1991/92 werd er
nog maar 1,3 miljoen ton suiker uitgevoerd, wat slechts 20.000 ton boven de maximaal toegestane gesubsidieerde export aan het eind van de
overgangsperiode ligt (tabel 1.9). Als de groei van de interne consumptie
doorzet - en daar lijkt het op omdat deze niet echt door kunstmatige
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suikervervangers wordt bedreigd - zal deze ruimschoots voldoende zijn
om een gedwongen inkrimping van de gesubsidieerde suikeruitvoer te
voorkomen (Van Berkum, 1994:23-24).
Minder afzetmogelijkheden voorzuivel
Voor de zuivelsector moet de EUde markttoegang voor boter, magere-melkpoeder en kaas vergroten om de doelstelling van 5% van de
interne consumptie mogelijk te maken. De import van boter in de referentieperiode 1986-1990 bedroeg 4,4% van de interne consumptie, die
van magere-melkpoeder 0,1% en die van kaas 2,5%. In2001 moet de import van boter 10.000 ton groter zijn dan in de referentieperiode, die
van magere-melkpoeder 69.000 ton en die van kaas 104.000 ton
(Van Berkum, 1994:58). De uitvoer van boter is de laatste jaren flink teruggelopen en lag in 1991/92 al onder de hoeveelheid die aan het eind
van de overgangsperiode maximaal is toegestaan (tabel 1.9). De export
van magere-melkpoeder is sinds de referentieperiode ook gedaald, maar
deze moet nog wel verder afnemen om de doelstelling voor 2001 te halen. De uitvoer van kaas is daarentegen fors gegroeid, en zal in de komende jaren dus aanzienlijk moeten worden ingekrompen. Dit betekent
dat de produktiegroei van kaas, die de interne consumptiestijging jaarlijks met 50.000 ton overtreft, naar beneden moet worden aangepast.
Omdat ruim 40% van de melk tot kaas wordt verwerkt, heeft kaas een
grote invloed op de uitbetaalde melkprijs. In hoeverre de melkprijs nadelige effecten zal ondervinden van de geringere groeimogelijkheden voor
de kaasproduktie, hangt onder meer af van de mate waarin de zuivelindustrie in staat is uit te wijken naar de groep "overige zuivelprodukten"
en naar ongesubsidieerde export van kaas (Van Berkum, 1994:45).
Wat dit laatste betreft, lijkt de positie van de Nederlandse zuivelindustrie niet ongunstig. Momenteel wordt een derde van de Nederlandse
kaasuitvoer naar landen buiten de EU afgezet tegen relatief hoge prijzen. Deze uitvoer isslechts in geringe mate afhankelijk van exportrestituties. Wanneer die uitvoer ook bij minder exportsteun mogelijk blijft, vermindert de noodzaak om de kaasproduktie in Nederland bij te stellen.
Daar komt bij dat er alsalternatief voor gesubsidieerde uitvoer buiten de
EUkan worden getracht meer kaasop de interne markt af te zetten. Het
verwerven van een groter aandeel op de interne markt zal vermoedelijk
wel met prijsdruk gepaard gaan.Wanneer de ontwikkelingen in de kaasuitvoer toch produktie-aanpassingen vereisen, zal de Nederlandse zuivelindustrie alternatieven moeten zoeken bij Produkten waarvan de consumptie (nog) wel groeit. De omvang van de negatieve gevolgen van
een en ander voor de melkprijs valt op voorhand niet aante geven.
De daling van de gesubsidieerde export en de toename van de import betekent voor de EU-zuivelsector een vermindering van de afzetmogelijkheden. Volgens Van Berkum bedraagt deze daling maximaal 4,25
miljoen ton melkequivalent (Van Berkum, 1994:25). Een aantal factoren
wijst erop dat het afzetverlies waarschijnlijk kleiner zal zijn. Aan de ex30

portkant is er sprake van een administratieve vermindering van de gesubsidieerde export vanwege de toetreding van de vier kandidaat-lidstaten tot de EU.Verder kan mede door de stijging van de wereldmarktprijzen, die met het GATT-akkoord samenhangt, ongesubsidieerde kaasexport eerder plaatsvinden, met name naar de VS, Canada en Japan. Aan
de importkant is het zeer de vraag of derde landen in staat zijn de
maximale markttoegang volledig te benutten. Volgens de besluiten over
zuivel van de Mac Sharry-hervorming kan worden overgegaan tot de
quotumkorting van 2% als de interne marktsituatie daartoe aanleiding
geeft. De kans hierop is door het GATT-akkoord groter geworden. Of
een dergelijke quotumkorting nodig zal zijn hangt vooral af van een
striktere toepassing van de melkquotering in Spanje en Italië (zie paragraaf 1.3.4),envan de ontwikkeling van de interne zuivelconsumptie. De
perspectieven voor een groei van de interne consumptie zijn weinig rooskleurig, maar voor sommige Produkten (zoals enkele kaassoorten, verse
"light" Produkten) wel aanwezig (CEG,1994b).
Export rundvleeswel of niet beneden GATT-plafond?
Voor rundvlees hoeft ten gevolge van het GATT-akkoord aan de
markttoegang tot de EUniets te veranderen, omdat de import van rundvlees in de referentieperiode reeds 5,5% bedroeg. Degesubsidieerde export, die in 1991/92 uitkwam op 1,3 miljoen ton, moet echter wel fors
terug worden gebracht tot 0,8 miljoen ton in 2001.Volgens berekeningen met het EU-rundvleesmodel van LEI-DLO leidt de Mac Sharry-hervorming in de jaren 1993-2000 tot een lichte stijging van de produktie en
een beperkte daling van de interne consumptie. Dat laatste hangt samen
met de substitutie van rundvlees door varkensvlees. Het exportoverschot
van rundvlees zal dan tegen het eind van de eeuw rond 1,3 miljoen ton
schommelen. Dat zou betekenen dat er boven de maximaal toegestane
hoeveelheid gesubsidieerde export in 2001 nog zo'n half miljoen ton
rundvlees zonder exportrestituties op de wereldmarkt moet worden afgezet. Andere schattingen van het exportoverschot van rundvlees op
middellange termijn liggen daarentegen wel beneden het GATT-plafond:
volgens de Europese Commissie bedraagt het overschot 0,5 miljoen ton
(CEG, 1994a:8) en volgens de OECD 0,7 miljoen ton (OECD, 1994b:367).
Mocht het exportoverschot in 2001 groter zijn dan 0,8 miljoen ton, dan
valt aan extra aanpassingen in de produktie niet te ontkomen, tenzij de
rundvleesprijzen in de EU aan het eind van de overgangsperiode zover
zijn verlaagd dat ongesubsidieerde export mogelijk is.
Export varkensvlees in 2001boven toegestanehoeveelheid
Volgens het GATT-akkoord kunnen de verschillende vleessoorten
worden geaggregeerd om de verplichte invoer van 5% van de interne
consumptie in 2001te halen. Dit betekent dat de lage importen van varkens- en pluimveevlees kunnen worden gecompenseerd door de relatief
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hoge invoer van schapevlees (Agra Europe, 1993:5). Sinds 1986-1990 is de
uitvoer van varkensvlees vrij stabiel gebleven. De uitvoer van pluimveevlees is daarentegen met ruim een kwart toegenomen (tabel 1.9), en zal
dus in de komende jaren fors moeten worden teruggebracht. De OECD
verwacht dat de EU-export van varkensvlees toeneemt tot ruim 0,5 miljoen t o n in 1998 en dat de EU-export van pluimveevlees zich rond 1998
stabiliseert op 0,3 miljoen ton (tabel 1.7). Daarmee bevindt de export van
pluimveevlees zich dan ongeveer op het maximaal toegestane niveau,
terwijl de export van varkensvlees deze grens met ruim een kwart overschrijdt. Of ongesubsidieerde export mogelijk wordt, hangt af van de
mate waarin de voerprijsverlaging tengevolge van de Mac Sharry-hervorming doorwerkt in de prijzen voor pluimvee- en varkensvlees.
Beleidsruimte Brussel kleiner door GATT-akkoord
Uit het voorgaande blijkt dat de gevolgen van het GATT-akkoord
ten opzichte van de Mac Sharry-hervorming voor de meeste Produkten
beperkt of marginaal zijn, behalve voor melk en mogelijk rundvlees. De
omvang van de nadelige inkomenseffecten voor de agrarische sector van
het GATT-akkoord hangt af van de mate waarin het melkquotum wordt
gekort, en van de aanpassingen die in de rundvleessector nodig zijn. De
inkomensdalingen kunnen door de EU onder bepaalde voorwaarden, die
in het GATT-akkoord zijn vastgelegd, met directe inkomenstoeslagen
worden gecompenseerd. Hoewel de Commissie dus nauwelijks maatregelen hoeft te nemen om het eigen herziene landbouwbeleid in overeenstemming te brengen met de verplichtingen van het GATT-akkoord, is
een belangrijk gevolg ervan wel dat de beleidsruimte van "Brussel"
w o r d t ingeperkt. Zo kan de EU vrijwel geen eigen prijsbeleid meer voeren, omdat de interne steunprijzen wegens de verplichtingen t o t reductie van de exportsteun en t o t tarificatie, niet meer onafhankelijk van de
ontwikkeling van de wereldmarktprijzen kunnen worden verhoogd. Ook
de speelruimte bij uitvoer naar derde landen is sterk verkleind. Waar
voorheen uitvoer naar de wereldmarkt als een soort overloop van de interne markt werd beschouwd en ongeacht de internationale marktsituatie afzet kon worden gerealiseerd met behulp van exportrestituties, is
dat mechanisme in de nabije toekomst aan beperkingen gebonden.
De gevolgen van het GATT-akkoord voor het EU-landbouwbudget
zijn niet exact aan te geven. Vermoedelijk ligt de jaarlijkse besparing op
de uitgaven aan exportrestituties, gecorrigeerd voor de vermindering
aan inkomsten uit importheffingen, tegen het eind van deze eeuw in de
orde van grootte van 2 à 3 miljard ECU per jaar.
Aanpassing fytosanitaire regels gunstig voor export

tuinbouw

Het fytosanitaire beleid in de VS en Japan is minder liberaal dan in
de EU, waardoor de EU-uitvoer van tuinbouwprodukten naar deze landen van beperkte omvang is. In het GATT-akkoord is overeenstemming
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bereikt over de procedure van de toetsing van fytosanitaire handelsvoorwaarden aan objectieve wetenschappelijke maatstaven. Omdat defytosanitaire handelsvoorwaarden nog niet nader zijn ingevuld, is vooralsnog
geen schatting te geven van de mate waarin detoegang tot de markten
in de VS en Japan wordt vergroot. De EU importeert nu al ruimschoots
5% van de interne consumptie van groenten en fruit. De afbraak van de
grensbescherming leidt tot een toenemende concurrentie van buitenlandse produkten op de interne markt. Voor concurrentiegevoelige Produkten (appels, peren, tomaten, komkommers en courgettes) wordt het
huidige referentieprijssysteem op 1juli 1995 - tegelijk met de start van
de uitvoering van het GATT-akkoord -vervangen door een nieuw heffingenstelsel, waardoor de grensprotectie gelijkmatiger over het jaar wordt
gespreid (Van Berkum, 1994:34). Een aantal produkten heeft een laag
importtarief van 4%,dat de EUin een nultarief gaat omzetten.
Minder mogelijkheden eigen beleid hormonen en BST
Door de afspraken in het kader van het GATT-akkoord wordt het
voor de EU,maar ook voor andere landen moeilijker om de invoer tegen
te gaan van vlees dat isgeproduceerd met behulp van hormonen, of van
zuivelprodukten, die zijn voortgebracht met behulp van BST.Het gebruik
van hormonen bij de vleesproduktie is onder andere in de VSvrij algemeen. BST(bovine somatotropine) is een hormoonachtige stof waarmee
de melkproduktie per koe aanzienlijk kan worden verhoogd. De stof is
na lange publieke discussies in de VS toegelaten en leidt daar tot een
hogere melkproduktie en dalende melkprijzen, maar blijft in de EUvoorlopig verboden (zie paragraaf 1.3.4). Een probleem hierbij is dat de samenstelling van zuivelprodukten waarbij BSTis gebruikt, niet of nauwelijks verschilt van die van zuivelprodukten afkomstig van onbehandelde
koeien. Ook zijn er geen bewijzen dat BSTnadelig isvoor de menselijke
gezondheid of voor die van de dieren, hoewel er voor dat laatste wel
enkele aanwijzingen zijn (zie bijvoorbeeld Peeters, 1989). Bedacht moet
worden dat de vrije toegang van zuivelprodukten uit derde landen beperkt blijft tot maximaal 5% van de consumptie in de EUen dat het voor
de Europese zuivelsector weinig uitmaakt of die ingevoerde zuivel al dan
niet met behulp van BSTisvoortgebracht. Wel kan BST,wanneer het op
ruime schaal toegepast wordt, een neerwaarts effect op de wereldmarktprijzen voor zuivelprodukten hebben en daarmee problemen veroorzaken voor het zuivelbeleid van deEU.
GroeneGATT-ronde opkomst?
Het ziet er niet naar uit dat de hiervoor besproken GATT-overeenkomst het laatste woord isop het gebied van het wereldhandelsoverleg.
In de eerste plaats valt er nog heel wat te liberaliseren en in de tweede
plaats gaan er steeds meer stemmen op, dat regelingen voor de handel
gepaard moeten gaan met afspraken op het terrein van het sociaal be33

leid en op het gebied van het milieu.Voor dit laatste bestaan er al enkele wereldwijde overeenkomsten - zoals het Protocol van Montreal over
de terugdringing van de CFK's en de verdragen van Rio de Janeiro over
biodiversiteit en klimaatverandering - maar algemene regels inzake de
verhouding van handelsbeleid en milieubeleid zijn er nog niet.
Volgens sommigen zou er na de Uruguay-ronde een "groene GATTronde" moeten komen (zie bijvoorbeeld Ontwikkelingssamenwerking,
1993). In het kader van zo'n ronde zouden zodanige afspraken moeten
worden gemaakt dat enerzijds milieuregels niet oneigenlijk worden gebruikt en dat anderzijds de noodzakelijke milieumaatregelen niet worden doorkruist door de liberalisatie van het handelsbeleid.
Milieu-effecten handelsliberalisatie niet eenduidig
De effecten van liberalisatie van het agrarisch handelsverkeer voor
het milieu zijn niet eenduidig: algemeen wordt aangenomen dat de produktie in de sterk beschermde regio's met een intensieve produktie (zoals de EU en Japan) enigszins zal afnemen en dat ze in de minder beschermde, veelal extensief producerende gebieden zal toenemen. Dit zou
wereldwijd gezien per saldo tot een vermindering van het gebruik van
"chemicaliën" leiden (zie bijvoorbeeld Heerink et al., 1993). Aan de andere kant kan de versterkte concurrentie als gevolg van de liberalisatie
tot extra problemen leiden voor de agrarische sector in kwetsbare gebieden, zoals de Europese berggebieden. De mogelijke nadelen daarvan
voor milieu en landschap kunnen in principe evenwel worden ondervangen door de landbouw in deze gebieden nog meer dan tot dusver te ondersteunen met toeslagen. Een ander gevolg van liberalisatie is dat het
internationale transport van agrarische produkten zal toenemen, met
nadelige gevolgen voor het milieu (Lang en Hines, 1993:61e.V.).
Economisch-theoretisch gezien zou het spanningsveld tussen handel
en milieu worden opgeheven wanneer de milieukosten worden doorberekend in de kost- en opbrengstprijzen (Heerink et al., 1993 en SER,
1993a). Dat uitgangspunt - "de vervuiler betaalt" - is in de praktijk echter niet eenvoudig te realiseren. In de eerste plaats zijn de kosten van de
milieu-aantasting soms moeilijk te bepalen, zoals bijvoorbeeld bij het
verloren gaan van natuurwaarden. In detweede plaats komen de milieukosten in een open markt pas tot uitdrukking in de (opbrengst-)prijzen,
nadat het aanbod is afgenomen ten opzichte van de vraag. Dat gaat,
zeker in de agrarische sector, vaak gepaard met een moeizaam aanpassingsproces.
Landbouwbeleid in VS hoeft minder te veranderendan in EU
Het GATT-akkoord maakte niet een definitief einde aan de meningsverschillen tussen de EUen de VSop het gebied van de internationale handel.Onlangs deden zich onder meer problemen voor rond de afscherming van de Europese markt voor films en audiovisuele produkten.
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DeAmerikaanse agrarische export isveel minder dan die van de EU
afhankelijk van directe exportsteun. In de periode 1986-1990 bedroeg
deze steun gemiddeld een kleine 1 miljard dollar per jaar (Agra Europe,
Londen, 23 december 1993). Dat was minder dan een tiende van het
door de EUaan exportsubsidies uitgegeven bedrag. Dewaarde van deze
export (exclusief hout etc.) ligt tegenwoordig voor beide blokken in dezelfde orde van grootte. Indirect wordt de Amerikaanse agrarische export ondersteund door het systeem van prijstoeslagen ("deficiency payments"), maar die hoeven niet te worden gereduceerd op grond van het
GATT-akkoord. Wel is de (directe) steun van de Amerikaanse overheid
voor de export van agrarische produkten de laatste jaren toegenomen:
in 1993 bedroegen de totale uitgaven voor de diverse exportprogramma's 2,2 miljard dollar tegen 1,5 miljard dollar in 1992 (USDA, 1994). Dit
ging gepaard met een stijging van de waarde van deze export met een
paar procent tot het recordbedrag van 42,6 miljard dollar. Dit betekent
dat de VS hun exportsubsidies in de komende jaren op grond van het
GATT-akkoord sterk zullen moeten verminderen ten opzichte van het
huidige niveau.
Het totale Amerikaanse budget voor prijs- en inkomenssteun aan de
landbouw nam van 1992 op 1993 toe van 9,7 tot 16,0 miljard dollar.
Vooral het wegwerken van de grote graanoogst van 1992 kostte in 1993
veel extra middelen en de appreciatie van de dollar had eveneens een
budgetverhogend effect. De "deficiency payments" vergden een bedrag
van 8,6 miljard dollar tegen 5,5 miljard dollar in 1992. Daarnaast gaven
de uitkeringen uit het rampenfonds een forse stijging te zien als gevolg
van de overstromingen in het midden van het land. Verwacht wordt dat
het budget in 1994weer zal verminderen. De stijging van het budget in
1993 ging gepaard met een daling van het landbouwinkomen in deVS,
dat overigens in 1992op een hoog niveau lag.
1.3 De landbouw inde EuropeseUnie
1.3.1

Produktie, prijzen en inkomens

Het produktievolume van de landbouw in de EU is volgens ramingen van Eurostat in 1993 voor het eerst sinds 1981 noemenswaard gedaald en wel met ongeveer 2% (tabel 1.10). Eenjaar eerder was er nog
sprake van een volumegroei van ruim 2%. Met de volumevermindering
in 1993 kwam de gemiddelde groei van de Europese landbouwproduktie
over de periode 1987-1993 op ongeveer 0,8% perjaar, wat nauwelijks de
helft was van het groeipercentage in de zeven jaren daarvoor en veel
minder dan de ruim 2% per jaar in de jaren zeventig. Hoewel, vooral in
de afgelopen twee jaar, weersinvloeden en cyclische bewegingen hierbij
een rol hebben gespeeld, wijzen deze cijfers toch op een afnemende
groei van de Europese landbouwproduktie. Voor een deel kan deze vertraging worden toegeschreven aan het beleid (zie paragraaf 3.2.2).
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Tabel 1.10 Produktievolume, ruilvoet en inkomen vande landbouw in de EU
Volume brutoproduktie a)

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

Ruilvoet b)

Reëel ag rar.
inkomeni per
gezinsarbeidskracht a] I

Gezinsinkomen
per gezinsarbeidskracht
x 1.000 ECU c)

1992

1993

(r)

1992
(v)

1993
(r)

1992
(v)

1993
(r)

1991/92

M
7,4
-4,1
5,5
-0,6
0,5
6,1
4,9
0,6
9,9
1,9
-6,3
1,5

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

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

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

-9,4
-64,4
-7,2
-18,7
-17,3
-1,4
24,8
-20,8
-9,2
-21,5
-22,1
19,6

-5,3
63,3
-45,1
-0,4
35,3
-6,5
6,1
-12,7
-8,0
-20,5
-18,1
37,8

21,8
10,2
10,7
6,3
7,9
13,3
8,2
9,4
16,5
17,8
2,4
16,6

2,6

-2,2

-5,1

-3,8

-9,1

-2,4

9,3

M

a) In % ten opzichte van voorgaand jaar; b) Verhouding opbrengstprijzen en prijzen aangekochte produktiemiddelen; in % ten opzichte van voorgaand jaar; c) Bedrijven EUlandbouwboekhoudnet; de ondergrens van de opgenomen bedrijven verschilt van land
tot land.
Bronnen: Eurostat, Agricultural Income 1993, 1994 en CEG,Detoestand van de landbouw
in de Gemeenschap, Verslag 1992, 1993.

De produktiedaling in 1993 was het resultaat van een vermindering
van de plantaardige produktie met ruim 4% en een gelijkblijvende dierlijke produktie. De vermindering van de plantaardige produktie kwam
grotendeels voor rekening van fruit, wijn, groenten, aardappelen en oliezaden. Het volume van de graanproduktie daalde met minder dan 2%.
Het effect van de prijsverlaging en de verplichte braaklegging op het
produktievolume is blijkbaar vrijwel geheel ongedaan gemaakt door de
sterke stijging van de opbrengsten per hectare, die in 1992 overigens tamelijk laag waren (zie ook paragraaf 1.3.4). Het gelijk blijven van de
dierlijke produktie was het gevolg van een grotere varkensvlees- en
pluimveevleesproduktie enerzijds en van een kleinere produktie van eieren, rund- en kalfsvlees en schapevlees anderzijds.
Naar land bezien liep de produktie-ontwikkeling uiteen van -8,5%
in Portugal tot +7% in Denemarken. In Portugal trad een forse teruggang op in de produktie van wijn en olijfolie. In Denemarken was sprake
van een herstel van de plantaardige produktie, die in 1992sterk was verminderd door droogte.
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Het volume van de aangekochte produktiemiddelen in de EU is in
1993 met bijna 1,5% afgenomen. Het veevoederverbruik nam iets toe als
gevolg van de sterke groei van de varkensvleesproduktie. Zowel het verbruik van kunstmest als dat van bestrijdingsmiddelen nam met 7% af.
Sinds 1989 is het gebruik van kunstmest in de EU met ongeveer 20% gedaald en dat van bestrijdingsmiddelen met circa 10%.
Het verschijnsel dat het produktievolume van de Europese landbouw in 1993 sterker is verminderd dan het volume van de aangekochte
produktiemiddelen wijst op een ongunstig produktiviteitsverloop. Op iets
langere termijn bezien lijkt de produktiviteitsstijging van de Europese
landbouw niet te vertragen: zowel in de periode 1980-1986 als in de jaren 1987-1993 nam de bruto-produktie per eenheid arbeid met ongeveer
4,5% per jaar toe, terwijl de hoeveelheid aangekochte produktiemiddelen per eenheid produkt met 0,7 à 0,8% per jaar verminderde. De tragere groei van de produktie werd gecompenseerd door een snellere vermindering van de hoeveelheid arbeid en door een stabilisatie van de inzet van aangekochte produktiemiddelen.
Opbrengstprijzen

in 1993 opnieuw omlaag

De opbrengstprijzen van agrarische produkten in de EU gingen in
1993 met ruim 2,5% omlaag, nadat ze in 1992 al met ongeveer 5% waren gedaald. Ondanks de forse beleidsmatige prijsverlaging van verschillende akkerbouwprodukten, was er in het afgelopen jaar in dit opzicht
nauwelijks verschil tussen dierlijke en plantaardige produkten. Vooral de
sterke daling van de varkensprijzen (-20%) was hierop van invloed. De
meeste andere dierlijke produkten werden duurder. De graanprijzen zijn
minder gedaald dan op grond van de hervormingsbesluiten mocht worden verwacht, namelijk "slechts" met 1 1 % in plaats van ruim 25%. Het
verschil laat zich vooral verklaren door de agromonetaire ontwikkelingen
(zie paragraaf 1.3.3).
De ontwikkeling van de gemiddelde opbrengstprijzen gaf van land
t o t land grote verschillen te zien: aan de ene kant een daling van 10% in
Denemarken en van 7% in Frankrijk en Duitsland en aan de andere kant
een stijging van 5% in Ierland en van 7% in Griekenland. Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 3,5%, zijn de reële opbrengstprijzen
in de Europese landbouw in 1993 met circa 6% gedaald. Over de afgelopen twee jaar komt de daling uit op bijna 15% en vanaf het midden van
de jaren tachtig gerekend zelfs op ongeveer 30% (tabel 1.11). Voor een
goede beoordeling moet wel rekening worden gehouden met het effect
van het verlagen of afschaffen van medeverantwoordelijkheidsheffingen
en van de uitbreiding van allerlei toeslagen. Vooral door de Mac Sharrypremies zijn de toeslagen in 1993 fors uitgebreid. Ze kwamen toen naar
schatting overeen met zo'n 12% van de produktiewaarde van de Europese landbouw. In het midden van de jaren tachtig was dit nog slechts 4 % .
De uitbreiding van de toeslagen heeft dus een deel van de vanaf 1985
opgetreden prijsdaling gecompenseerd.
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Tabel 1.11 Indexcijfers van de reële ontwikkeling van de prijzen van landbouwprodukten en van de aangekochte produktiemiddelen in EU-12 (1984-1986=100, gedefleerd met prijsindex bruto-binnenlands produkt)
1980

1988

1989

1990

1991

1992

1993
(r)

Granen
Suikerbieten
Verse groenten
Melk
Runderen
Varkens
Eieren

124
123
101
108
114
114
127

85
95
97
100
93
74
78

81
92
96
102
95
87
83

75
88
101
94
83
79
79

74
83
100
88
74
76
75

67
77
87
86
73
77
68

58
74
83
84
75
59
69

Totaal plantaardige produktie
Totaal dierlijke produktie
Totaal generaal

114
113
112

92
90
88

93
94
90

93
85
85

92
79
81

78
77
74

73
72
69

Totaal aangekochte produktiemiddelen

104

86

85

82

80

77

75

Produkt

Bronnen: CEG,Detoestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse jaren en
Eurostat, Agricultural Income 1993,1994.

De prijzen van de aangekochte produktiemiddelen gingen in 1993
gemiddeld met bijna 1,5% omhoog, waarbij vooral energie en diensten
duurder werden. Opmerkelijk was dat de veevoederprijzen gelijk bleven,
ondanks de forse daling van de graanprijzen. De prijsverhouding van opbrengsten en produktiemiddelen - de zogenaamde ruilvoet - is met bijna
4% verslechterd, nadat zich in 1992 al een teruggang van 5% had voorgedaan (tabel 1.10). Sinds 1985 is de ruilvoet, die in de jaren 1985-1989
een verbetering te zien gaf, met ruim 4% verslechterd. Dit ging gepaard
met een vermindering van de hoeveelheid inputs per eenheid produkt
van ongeveer 3,5%.
Inkomens in 1993 onder druk
De verslechterde prijsverhouding en de ongunstige produktiviteitsontwikkeling leidden in 1993 tot een daling van de bruto-toegevoegde
waarde van de agrarische sector in de EUmet 8,5%. Hoofdzakelijk insamenhang met de hervorming van het markt- en prijsbeleid namen de
produktiegebonden subsidies met 50%toe, namelijk van ruim 15 miljard
ECUtot ongeveer 22,5 miljard ECU.De produktiegebonden heffingen en
belastingen daalden met 14%tot een kleine 3 miljard ECU,vooral dankzij de afschaffing van de medeverantwoordelijksheidsheffingen voor granen en melk. De afschrijvingen gingen nauwelijks omhoog (+1%) en ook
de betaalde bedragen voor pacht en loonkosten waren tamelijk stabiel.
De betaalde rente, die ongeveer 13miljard ECU beliep, kwam enkele
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Tabel 1.12 De ontwikkeling van het gezinsinkomen per gezinsarbeidskracht voor enkele
bedrijfstypen in EU-12, 1987/88-1992/93 (x 1.000 ECU)
Bedrijfstype

Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Vleesvee-/schapenbedrijven
Varkens- en pluimveebedr.
Alle typen

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92
(v)

1992/93
(r)

6.0
11.3
7,5
10,5

6,1
13,6
7,7
12,8

7,3
14,2
7,5
29,1

7,1
12,2
7,9
24,4

7,9
11,1
8,0
24,3

7
11
9
18

7,8

8.2

9,3

8,9

9,3

9

Bron: CEG, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse jaren; 1992/93
raming LEI-DLO.

procenten lager uit. Het aantal gezinsarbeidskrachten verminderde in
1993 met een kleine 3%; in twintig jaar is het arbeidsvolume in de Europese landbouw bijna gehalveerd.
In combinatie met een inflatie van ongeveer 3,5% leidde een enander in 1993 tot een daling van het reële gezinsinkomen per gezinsarbeidskracht in de Europese landbouw met bijna 2,5%, terwijl zich een
jaar tevoren al eenteruggang met ruim 9% hadvoorgedaan (tabel 1.10).
Er waren uitzonderlijk grote verschillen in de inkomensontwikkeling tussen de lidstaten. De sterkste teruggang deed zich voor in Duitsland met
45%. Daarna volgden Nederland en Portugal met dalingen van zo'n
20%. In deze drie landen was het reële gezinsinkomen in 1993 weinig
meer dan de helft van dat in het midden van de jaren tachtig. Zowel in
Spanje als in het Verenigd Koninkrijk - waar de betaalde rente met een
derde afnam - verbeterde het gemiddelde gezinsinkomen met 35 à40%,
terwijl Denemarken de kroon spande met een stijging van meer dan
60% (tabel 1.10). Bij dat laatste moet worden vermeld dat de Deense inkomens in 1992 met een overeenkomstig percentage waren gedaald, zodat ze in 1993 nog op minder dan 60% van het peil van 1991 lagen en
slechts iets meer dan een kwart van het niveau van het midden van de
jaren tachtig bedroegen. Op die termijn bezien zijn de agrarische inkomens in Ierland het meest gestegen (ruim 70%), gevolgd door Spanje en
het Verenigd Koninkrijk. Voor de hele EUdeed zich in de periode 19851993 een reële daling van het gemiddelde agrarisch inkomen voor van
ongeveer 4%.
De laatste jaren worden in de EUop de varkens- en pluimveebedrijven de hoogste inkomens behaald. Dat was ook in 1992/93 het geval (zie
tabel 1.12). Deinkomens vande Europese akkerbouwers bevinden zich al
enkele jaren op een laag peil, terwijl die van de melkveehouders vrij
gunstig zijn. Dankzij de verbetering van de marktsituatie voor rundvlees
gaven de inkomens op de vleesvee- en schapenbedrijven in 1992/93 een
beperkte stijging te zien. Desondanks blijven zetamelijk laag.
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Neveninkomsten in delen EUerg belangrijk
Het gemiddelde gezinsinkomen (uit het agrarisch bedrijf) per gezinsarbeidskracht in de EU schommelt de laatste jaren rond 20.000 gulden. Veel agrariërs in de EU hebben ook andere bronnen van inkomen,
onder meer in de vorm van sociale uitkeringen en inkomsten uit nevenactiviteiten. Wat dat laatste betreft: in 1987 had naar schatting zo'n 40%
van de agrariërs in de EU een nevenberoep (zie Terluin et al., 1994). Het
hoogste percentage boeren met een nevenberoep is te vinden in Duitsland, het laagste in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onder meer
gelet op de voornemens om de agrariërs meer in te schakelen bij het
onderhoud van natuur en landschap en bij de recreatie (zie ook paragraaf 1.3.5), is het aannemelijk dat de neveninkomsten de komende jaren belangrijker zullen worden.
Uit het totale gezinsinkomen (inkomen uit het bedrijf plus neveninkomsten) moeten de meeste boeren belastingen en premies voor sociale
verzekeringen betalen. Wanneer men deze betalingen op dit inkomen in
mindering brengt, is het aldus berekende gemiddelde besteedbaar inkomen van de agrariërs in de meeste landen hoger dan het hierboven aangegeven inkomen uit bedrijf. Aan het eind van de jaren tachtig lag het
verschil in Ierland en Luxemburg in de buurt van 30%, in Duitsland,
Frankrijk, Griekenland en Portugal tussen 40 en 50% en in Spanje en
Italië zelfs op meer dan 100% (Eurostat, 1992). Alleen in Nederland en in
Denemarken was het besteedbaar inkomen van het boerengezin lager
- namelijk 5 à 15% - dan het gezinsinkomen uit bedrijf. De belastingen
en sociale premies zijn in deze landen dus hoger dan de neveninkomsten. Voor een juiste interpretatie van de laatste kolom van tabel 1.10
moet met deze informatie rekening worden gehouden.
1.3.2

Landbouwuitgaven

De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EU zijn in 1993 met
10% toegenomen t o t ruim 35 miljard ECU (tabel 1.13). Meer dan een
derde van de stijging was het gevolg van de wisselkoersaanpassingen
van de Europese munten in de periode van september 1992 t o t mei
1993. Door de werking van het agromonetaire stelsel (zie paragraaf
1.3.3) leidt dit t o t hogere kosten, die gedurende meerdere jaren op het
budget zullen drukken.
De sectoren met de hoogste Garantie-uitgaven zijn granen, oliezaden, zuivel en rundvlees. In 1993 stegen de uitgaven voor granen met
20% en die voor zuivel met 30%, terwijl de uitgaven voor oliezaden met
25% en die voor rundvlees met 10% daalden. De stijging van de uitgaven voor granen was het gevolg van het afschaffen van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor producenten met ingang van 1 juli 1992.
Deze heffing werd gebruikt als dekking voor de graanuitgaven. Bij de
toename van de uitgaven voor zuivel moet worden bedacht dat deze
zich in 1992 op het laagste niveau sinds de invoering van de melkquote40

ring bevonden. In 1993 hebben de zuiveluitgaven weer hun gebruikelijke
omvang bereikt. Ongeveer een kwart van de stijging was het gevolg van
eenmalige compensatiebetalingen aan SLOM-producenten. Dedaling van
de uitgaven voor rundvlees hangt samen met de lagere export, waardoor
de exportrestituties verminderden. De uitgaven voor oliezaden gingen
omlaag door een inkrimping van het areaal en een administratieve wijziging in de uitbetaling van de premies. Bij een aantal andere produkten,
die een veel kleiner beslag op het Garantie-budget leggen,tekende zich
in 1993 een forse stijging van de uitgaven af. Zo namen de uitgaven
voor olijfolie, wijn, varkensvlees en eieren en slachtpluimvee met zo'n 40
tot 50%toe, terwijl die voor verse groenten en fruit zelfs met bijna 80%
omhoog gingen.
Tabel 1.13 Enkelegegevensover het EU-budget (in miljarden ECU) a)
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994
(v)

Totale uitgaven EU
Idem, in % brutointern produkt EU-12
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Oriëntatie
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Garantie
Idem, mutatie in %
t.o.v. voorgaand jaar
Idem, in % totale uitgaven EU
Eigen middelen landbouwsector
Netto-uitgaven Landbouwfonds in % netto-inkomsten landbouwsector
Uitgaven naar sectoren:
- zuivel (na aftrek mvh) b)
- rundvlees
- granen (na aftrek mvh) c)
- oliehoudende zaden c)

(P)

41,12

40,92

46,93

56,09

61,10

66,86

70,01

1,02

0,93

0,99

1,10

1,15

1,26

1,27

1,14

1,35

1,83

2,05

2,82

3,03

3,34

27,69

25,87

26,45

32,39

32,11

35,35

36,47

+21

-7

+2

+22

-1

+10

+3

67

63

56

58

53

53

52

2,90

2,66

2,08

2,76

2,22

2,14

2,27

36

31

33

39

43

48

5,92
2,48
4,26
2,97

4,99
2,43
3,15
2,67

4,96
2,83
3,80
3,48

5,64
4,30
5,08
3,55

4,01
4,41
5,46
4,13

5,21
3,99
6,63
3,06

4,24
4,79
13,43

-

a) ECU= European Currency Unit = Europese Valuta Eenheid (in 1993 ± ƒ 2,17); b) mvh =
medeverantwoordelijksheffing; c) Met ingang van het begrotingsjaar 1994 worden de
uitgaven voor oliezaden en eiwitgewassen op de post granen geboekt.
Toelichting: De totale landbouwuitgaven zijn vanaf 1988 exclusief de monetaire reserve,
maar inclusief het bedrag voor waardevermindering van de voorraden. De netto-uitgaven
van het Landbouwfonds worden berekend door de totale uitgaven voor de afdelingen
Oriëntatie en Garantie te verminderen met de eigen middelen (de heffingen in de suikersector en die op geïmporteerde agrarische produkten) van de landbouwsector.
Bronnen: Diverse documenten van de EU-Commissie, aangevuld met schattingen van
LEI-DLO.

41

Lusten,lastenen economische voordelen vaneengrote interne markt
De inkomsten van het EU-landbouwbeleid, die bestaan uit importheffingen op landbouwprodukten (vooral graan) en heffingen op suiker
en isoglucose, vloeien direct naar de algemene middelen van de EU.
Sinds het eind van de jaren zeventig fluctueren deze inkomsten tussen
de 2 en 3 miljard ECU (Terluin, 1992:24). De eigen middelen van de EU
bestaan verder uit douanerechten en bijdragen van de lidstaten op basis
van een geharmoniseerde BTW-grondslag en van het bruto-nationaal
produkt (BNP). Tijdens de Europese Top in Edinburgh in december 1992
is besloten dat de maximale bijdrage van de lidstaten op basis van het
BNPwordt verhoogd van 1,2% in 1992 tot 1,27% in 1999, en dat in hetzelfde tijdvak de bijdrage op basisvan de BTW-grondslag wordt verlaagd
van 1,4% naar 1,0%.
De ontvangsten van de lidstaten uit het EU-budget zijn niet gelijk
aan hun bijdragen. Omdat de landbouwuitgaven meer dan de helft van
het EU-budget beslaan (tabel 1.13), hangt de ongelijkheid tussen de lusten en lasten in grote mate samen met het voordeel dat de lidstaten
hebben van het GLB. Door de accentverschuiving van prijsondersteuning
naar directe inkomenstoeslagen in het kader van de Mac Sharry-hervorming zal er een wijziging in de geldstromen van het EU-budget optreden. Bij prijsondersteuning zijn de ontvangsten van een lidstaat vooral
gekoppeld aan interventies en exportrestituties. Landen die een positief
agrarisch handelssaldo met derde landen hebben, ontvangen dan relatief
veel geld uit Brussel.Bij directe inkomenstoeslagen, die vooral gebonden
zijn aan het aantal hectares en/of dieren, verschuiven de lusten van het
landbouwbeleid naar landen met een groot areaal en veel dieren. De
verhoging van de uitgaven voor de Structuurfondsen sinds 1988, waar
vooral de armere lidstaten van profiteren, heeft een herverdeling van de
lusten van de rijkere naar de armere lidstaten tot gevolg.
De totale inkomsten van de EU bedroegen in 1992 ruim 56 miljard
ECU,waarvan de helft afkomstig was uit Duitsland en Frankrijk, 15% uit
Italië, 12% uit het VK en 6% uit Nederland (Agra Europe, Londen,
11maart 1994). Dezevijf landen zijn de netto-betalers van de EU,dat wil
zeggen dat zij meer middelen aan het budget bijdragen dan dat ze ontvangen. Nederland hoort overigens pas sinds 1991 bij deze groep. In
1992 ontving Nederland 2,7 miljard ECU (ruim 6 miljard gulden) uit het
EU-budget en droeg het er 3,5 miljard ECU(bijna 8 miljard gulden) aan
bij. Gelet op de verschuivingen binnen het GLBen de vastlegging van de
kredieten voor de Structuurfondsen tot 1999,zal Nederland de komende
jaren netto-betaler blijven. De overige zeven lidstaten van de EU dragen
daarentegen minder financiële lasten en profiteren per saldo van hetEUbeleid. De groep kandidaat-lidstaten zal netto-betaler worden, wat samenhangt met het relatief hoge welvaartspeil in deze landen. Definanciële stromen van en naar het EU-budget zijn voor iedereen zichtbaar.
De economische voordelen voor de lidstaten, die voortvloeien uit de creatie van een grote interne markt, zijn veel moeilijker in geld uit te druk42

ken. Voor Nederland, dat sterk op de export is gericht, kan de netto-betalingspositie worden gezien als financiële tegemoetkoming voor de
opening van de markten van de andere EU-lidstaten.
Niet alle uitgaven inkomen voor boeren
De uitgaven van het Europese Landbouwfonds kwamen in 1993
overeen met bijna 50% van het netto-inkomen in de landbouwsector (tabel 1.13). Dit betekent niet dat alle uitgaven als een inkomensoverdracht
naar de Europese boeren toestromen. Slechts in een klein aantal gevallen, zoals zoogkoeien- en ooipremies en hectaresteun voor granen, is er
sprake van een directe inkomensoverdracht. In 1992 ging het bij deze
premies om zo'n 10% van de Garantie-uitgaven. De overige uitgaven
voor het markt- en prijsbeleid worden gedaan voor het ondersteunen
van de producentenprijzen van landbouwprodukten op de interne
markt. Dit gebeurt door in te grijpen in de prijsvorming, door het verlenen van exportrestituties om de uitvoer van EU-produkten naar de wereldmarkt mogelijk te maken of door het geven van steun aan de verwerkende industrie, onder de voorwaarde dat deze een van te voren afgesproken prijs aan boeren betaalt. Natuurlijk profiteren boeren indirect
van deze uitgaven door de hogere prijzen die zij voor hun produkten
ontvangen, maar een deel van de uitgaven komt niet aan hen ten goede. Te denken valt daarbij aan de kosten voor het opslaan en wegwerken van interventievoorraden en voor de gesubsidieerde afzet van landbouwprodukten op de interne markt en de wereldmarkt. In deze gevallen hebben koelhuiseigenaren, handelaren en consumenten in binnenen buitenland voordeel van de uitgaven. Het is niet eenvoudig om vast
te stellen welk gedeelte van de budgetuitgaven uiteindelijk aan de boeren ten goede komt. Bovendien moet worden bedacht dat er met de primaire land- en tuinbouw een heel complex van sociaal-economische activiteiten samenhangt, zoals de toeleverende en verwerkende industrie, en
dat de landbouw positieve effecten heeft op de leefbaarheid van het
platteland. Ondersteuning van de landbouwsector heeft dus een breed
uitstralingseffect, dat verder reikt dan boeren alleen.
Vaststellen omvang inkomensoverdrachten

aan agrarische sector moeilijk

Van verschillende zijden worden schattingen van de inkomensoverdrachten aan de agrarische sector gemaakt. In de GATT-onderhandelingen werd de Aggregate Measurement of Support (AMS) gebruikt voor
het bepalen van de steun aan de landbouw. De AMS bestaat uit prijsondersteuning, directe inkomenssubsidies en subsidies op produktiemiddelen. De prijsondersteuning wordt berekend door het verschil tussen de
wereldmarktprijs en de interne EU-prijs te vermenigvuldigen met het
produktievolume in de EU. De AMS voor de EU wordt voor de periode
1986-1988 geschat op 73,5 miljard ECU per jaar. De producentensubsidieequivalenten (PSE) van de OECD worden op een soortgelijke manier be43

rekend. Deze PSE worden gebaseerd op circa 75% van de landbouwproduktie. In de periode 1986-1988 bedroegen de PSEvoor de EU gemiddeld
61,5 miljard ECU per jaar. De omvang van de PSE voor de EU in 1992
wordt geschat op bijna 64 miljard ECU, waarvan ruim 56 miljard ECU uit
indirecte inkomensoverdrachten bestaat (OECD, 1994b:285, 288). De
OECD berekent geen PSE voor de afzonderlijke EU-lidstaten. Een schatting van een PSEvoor Nederland, waarbij ook vrij gedetailleerd rekening
is gehouden met subsidies van de nationale en lokale overheden, komt
voor de periode 1989-1991 uit op circa 3,9 miljard ECU (9 miljard gulden)
per jaar (Sijtsma en Strijker, 1994:38). Zowel de AMS als de PSE voor de
EU-landbouw liggen aanzienlijk boven de uitgaven van het EU-landbouwbudget. Het is overigens moeilijk om aan de omvang van deze bedragen eenduidige conclusies te verbinden. Zo is er bijvoorbeeld bij de
schattingen van de AMS en de PSE geen rekening mee gehouden dat de
wereldmarktprijzen zonder het EU-markt- en prijsbeleid op een hoger niveau zouden liggen. Als hier wel rekening mee zou worden gehouden,
dan vallen de AMS en PSE lager uit. De bovengrens van de financiële bijdrage van het landbouwbeleid aan de agrarische sector in de EU is dus
moeilijk vast te stellen. De ondergrens, die wordt gevormd door de directe inkomensoverdrachten, lag tegen het eind van de jaren tachtig op
ruim 13% van het agrarisch gezinsinkomen.
Interventievoorraden

kleiner

Zo'n 20% van de Garantie-uitgaven wordt besteed aan steun voor
openbare en particuliere opslag van produkten, zoals de kosten voor opslag, de rentekosten voor de financiële middelen voor de aankoop van
produkten en de kosten die voortvloeien uit het prijsverschil bij aankoop
en verkoop van de opgeslagen produkten. De omvang van de interventievoorraden varieert nogal (figuur 1.2), wat onder meer te maken heeft
met het aanbod van produkten voor interventie, de veranderingen in de
regelgeving omtrent de hoeveelheid en de kwaliteit van deze produkten,
de lengte van de interventieperiode, de afzetmogelijkheden van de interventievoorraden en het beleid ten aanzien van het beheer van de
voorraden, zoals speciale opruimacties. Aan de hand van de ontwikkeling
van de interventievoorraden van granen, magere-melkpoeder, boter en
rundvlees kan globaal worden gesteld dat de voorraden t o t halverwege
de jaren tachtig fors groeiden, in 1988/1989 een minimale omvang bereikten en daarna weer toenamen. Daarbij was de groei van de voorraden magere-melkpoeder en boter veel gematigder dan die van granen
en rundvlees. Eind 1993 bedroeg de interventievoorraad granen ruim
21 miljoen t o n , de voorraad rundvlees bijna 0,5 miljoen t o n , de voorraad
boter 161.000 ton en die van magere-melkpoeder 38.000 t o n . De interventievoorraad van magere-melkpoeder in 1993 kwam overeen met circa
3% van de totale EU-produktie, die van rundvlees met 6%, die van boter
met 10% en die van granen met 13%. In 1985 was het aandeel van de
interventievoorraad in de produktie nog veel groter. Het ging toen om
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Figuur 1.2 Interventievoorraden in de EU,1981-1993 *)
*) In 1981 en 1982 en 1987-1993 op 31december; in 1983-1986 op 30 november.
Bronnen: CEG, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse jaren; voor
1992 en 1993:Agra Europe, Londen, 14januari 1994.

circa 10% van de graan- en rundvleesproduktie, 30% van de mageremelkpoederproduktie en de helft van de boterproduktie. Door het GATTakkoord kunnen de interventievoorraden in de toekomst niet meer onbeperkt met hoge subsidies op de wereldmarkt worden afgezet, en dient
voorraadvorming dus zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Landbouwuitgaven in 1994 net binnen richtsnoer
De Europese Commissie schat dat de uitgaven voor de afdeling Garantie in 1994 met 3% zullen stijgen tot 36,5 miljard ECU (tabel 1.13).
Aanvankelijk werd rekening gehouden met wat hogere uitgaven, maar
doordat er minder hectaretoeslagen voor granen werden aangevraagd
en de interventie-aankopen van rundvlees lager uitvielen, zijn de schattingen van de uitgaven in de loop van het begrotingsjaar naar beneden
aangepast. De dreiging dat het landbouwrichtsnoer zou worden over45

schreden, leek hierdoor voorlopig afgewend. Door de recente koersdaling van de Amerikaanse dollar, die een opwaarts effect op de uitgaven
voor exportrestituties heeft, isde kansop overschrijding echter weer groter geworden. Het landbouwrichtsnoer is tijdens de Europese Top in
Brussel in 1988 ingesteld als plafond voor de landbouwuitgaven. Elk jaar
wordt er een nieuw plafond berekend door het richtsnoer van 1988 te
verhogen met de inflatie en een deel (74%) van de groei van het BNP in
de EUtot aan het betreffende jaar. Het richtsnoer, dat in 1988 op 27,5
miljard ECU was vastgesteld, had in 1993 een waarde van 36,7 miljard
ECU. Door de inkrimping van de economie en de geringe inflatie in de
EU in 1993 (zie paragraaf 1.1.1) en door bijstellingen van de groei- en
inflatiecijfers van de voorgaande jaren is het landbouwrichtsnoer in 1994
0,2 miljard ECU lager dan in 1993. In de jaren 1988-1993 lagen de landbouwuitgaven steeds 1 à 5,5 miljard ECU onder het richtsnoer (Mookhoek en Buck, 1994:130). Gelet op de bescheiden economische ontwikkeling in 1994 is de kans aanwezig dat de landbouwuitgaven in 1995 het
richtsnoer overschrijden. In dat geval dient de Commissie maatregelen te
nemen om de uitgaven weer binnen het richtsnoer te krijgen.
De budgettaire gevolgen van de Mac Sharry-hervorming, die op
1juli 1993 van kracht werd, drukken voor het eerst in volle omvang op
de begroting van 1994. Voor het seizoen 1993/94 is er 9,2 miljard ECU
voor hectaresteun in de akkerbouwsector uitgetrokken en 1,7 miljard
ECU voor braaklegpremies. Door de lagere graanprijzen verwacht de
Commissie dat de exportrestituties in 1994 met ruim een miljard ECUzullen dalen. Voor de akkerbouwsector als geheel resulteert er een stijging
van de uitgaven van circa 30%ten opzichte van 1993. Inde rundvleessector leidt de hervorming tot hogere uitgaven door premies voor zoogkoeien, stieren en kalveren en voor de extensivering van de rundveehouderij. De restituties voor rundvlees en de kosten van de interventievoorraden zullen iets afnemen,waardoor de uitgaven per saldo met een kleine 10% toenemen. De uitgaven voor de begeleidende maatregelen van
de Mac Sharry-hervorming tenslotte, die in 1993 slechts 220 miljoen ECU
bedroegen, stijgen tot 600 miljoen ECU(zie ook paragraaf 1.3.5). Andere
oorzaken van de stijging van de uitgaven in 1994zijn de versnelde doorvoering van de interne markt in Spanje en Portugal en de wisselkoersaanpassingen in 1992/93, die in 1994tot extra uitgaven van ruim 1,5 miljard ECUleiden.Tegenover al deze stijgingen staan ook enkele dalingen.
De uitgaven voor de zuivelsector lopen met ongeveer 20% terug door
een vermindering van de restituties voor kaas en boter. Bij de sector
schape- en geitevlees wordt een daling van 30%voorzien.
1.3.3

Agromonetaire maatregelen en prijsbesluiten

In verband met de totstandkoming van de interne markt, waarin
heffingen aan de grens volstrekt niet passen,zijn de monetaire compenserende bedragen (mcb's), na bijna 24jaar te hebben bestaan, per 1januari 1993 afgeschaft. Tegelijkertijd besloten de Ministers van Landbouw
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om het "switch-over"-mechanisme, dat in 1984 werd ingesteld om een
daling van de landbouwprijzen in landen met een sterke munt te voorkomen (zie Landbouw-Economisch Bericht 1993:48 en Silvis en Mookhoek, 1994:81 e.V.), in ieder geval tot eind 1994 te handhaven. Dit mechanisme heeft in theorie een opwaarts effect op het prijsniveau in de
EU, omdat monetaire ontwikkelingen wel tot prijsverhogingen, maar
niet, of althans veel moeilijker, tot prijsverlagingen kunnen leiden.
De switch-over-coëfficiënt - de verhouding van de officiële spilkoers
van de ECUen de in het markt- en prijsbeleid gehanteerde "groene spilkoers" - bleef enkele jaren achtereen stabiel op 1,145, maar liep naseptember 1992 vanwege de turbulente monetaire ontwikkelingen snel op
tot 1,2075 in mei 1993. Bij de vaststelling van de landbouwprijzen voor
1993/94 werd, overeenkomstig eerdere afspraken, een kwart van het
prijsverhogend effect van deze ontwikkeling ongedaan gemaakt door
een neerwaartse correctie van 1,27% van de ECU-prijzen. Deze correctie
was niet van toepassing op ooipremies, hectaretoeslagen, braaklegpremies etc. De switch-over-coëfficiënt wordt alleen veranderd bij een wijziging van de spilkoers. Aangezien zo'n wijziging zich na de verruiming
van de bandbreedtes van de EMS-munten in augustus 1993 niet meer
heeft voorgedaan (zie paragraaf 1.1.1), bleef ook de switch-overcoëfficiënt sindsdien ongewijzigd.
Veranderingen muntkoersen werken door in prijzen
Vanaf 1januari 1993 was het dus niet meer mogelijk om de gevolgen van veranderingen van de muntkoersen voor de landbouwprijzen op
te vangen door middel van mcb's. Teneinde handelsdistorsies tussen de
lidstaten te vermijden vindt sindsdien een frequente en "automatische"
aanpassing plaats van de groene koersen - de koersen die worden gebruikt om de ECU-prijzen om te rekenen in nationale valuta - aan de
ontwikkeling van de marktkoers. Hierbij worden de gemiddelde marktkoersen over een periode van tien dagen gehanteerd. Die worden vervolgens vermenigvuldigd met de switch-over-coëfficiënt om tot een "referentiekoers" te komen (zie ook Mookhoek, 1994). Aanpassing van de
groene koers vindt in principe plaats wanneer de referentiekoers van de
ene munt meer dan 2% beneden de huidige groene koers ligt èn die van
een andere munt meer dan 3% daarboven. Er is dus een vrije marge
(franchise) van 5%. Aanpassing van de groene koers houdt in dat deze in
ieder geval zodanig wordt verhoogd of verlaagd dat de afwijking tussen
de referentiekoers en de groene koers wordt gehalveerd. Zonodig vindt
een verdere aanpassing plaats om het verschil tussen groene koers en referentiekoers binnen de marge van de franchise te brengen. Eenaanpassing van de groene koers kan eveneens plaatsvinden wanneer de referentiekoersen van twee munten gedurende drie dagen samen meer dan
6% afwijken van de bestaande groene koers.
In december 1993 is besloten dat de franchise in beperkte mate
"omhoog kan worden geschoven", in die zin dat wanneer de referentie47

koers van de ene munt 1 % beneden de groene koers ligt en de andere
4 % erboven, de groene koers van de laatste munt niet wordt aangepast.
Wanneer de referentiekoers van de laatste munt zou stijgen t o t 5% boven zijn groene koers, wordt de groene koers van de munt met de negatieve afwijking van 1 % aangepast. Dit is gedaan om een verlaging van
de prijzen en steunbedragen in de landen met een sterke munt zoveel
mogelijk te voorkomen.
Van Duitse zijde was voorgesteld om ook bij veranderingen van de
muntkoersen binnen de nieuwe bandbreedte van 15%, de switch-overcoëfficiënt aan te passen, zodat de steunprijzen in de landen met een
sterke munt niet zouden worden verlaagd. Vanwege het prijsopdrijvende
effect van zo'n maatregel en de bijbehorende budgettaire gevolgen is
dit voorstel niet overgenomen. Het systeem van de verschuifbare franchise heeft in principe eveneens een opwaarts effect op het niveau van de
steunprijzen in de EU, maar in mindere mate. Overigens is het de vraag
of het prijsopdrijvend effect van dergelijke constructies niet meer theorie
dan werkelijkheid is. Zoals verderop zal blijken, heeft het in 1984 van
kracht geworden switch-over-systeem een geleidelijke reële verlaging
van het steunprijsniveau sindsdien niet voorkómen. Wanneer dit mechanisme er niet was geweest zou er meer druk op de agrarische inkomens
en minder op het budget hebben gestaan. De kans was dan groot geweest dat de ECU-prijzen meer waren verhoogd, c.q. minder verlaagd.
Inkomenscompensatie

mogelijk

Wanneer de groene koers voor een bepaald land gedurende twaalf
maanden lager ligt dan in de twaalf maanden daarvoor - en dus ook het
niveau van de steunprijzen in nationale munt - zijn er twee mogelijkheden om de nadelen daarvan voor de agrarische inkomens af te zwakken.
De eerste is dat, op verzoek van een lidstaat, bepaalde toeslagen, hectarepremies etc. in ECU worden verhoogd. Deze "beperkte switch-over"
geldt dan voor de hele Unie. De tweede mogelijkheid is dat de betreffende lidstaat aan de agrariërs een inkomenscompensatie verstrekt. Deze
compensatie wordt in het algemeen voor de helft communautair gefinancierd, mag alleen worden gegeven als het inkomensverlies meer dan
1 % bedraagt en blijft beperkt t o t ten hoogste drie jaar. In berggebieden
etc. wordt 75% van de compensaties door de EU gefinancierd.
Voor de wijze waarop deze steun mag worden toegepast, moeten
nog nadere communautaire regels worden vastgesteld. De voorstellen
van de Commissie op dit punt hielden onder meer in, dat de manier van
compensatie de produktie niet mag bevorderen (CEG, 1993a). Toeslagen
op de prijzen of per dier zijn daarmee, behalve in combinatie met quotering, uitgesloten, zodat men in de regel terecht komt bij persoonsgebonden toeslagen, hectaretoeslagen of bij maatregelen voor de sector in het
algemeen. Vooral bij de eerste optie is het niet eenvoudig om goede
toedelingscriteria te vinden: wie is boer en wie niet? Bij maatregelen
voor de hele sector kan worden gedacht aan kwaliteitsverbetering, ziek48

tebestrijding en onderzoek, met als algemeen bezwaar dat het verband
tussen de "inkomensschade" en de compensatie erg zwak is.
Behalve bij een prijsdaling voortvloeiend uit een verlaging van de
groene koers, kan ook compensatie worden verstrekt bij een prijsdaling
die samenhangt met de toepassing van het switch-over-mechanisme. Deze vorm van compensatie moet geheel nationaal worden gefinancierd en
mag alleen worden toegepast in de vorm van algemene maatregelen die
de hele sector ten goede komen. De noodzakelijke omvang van deze
compensaties laat zich niet eenvoudig berekenen omdat het verband tussen steunprijzen en marktprijzen per produkt uiteen loopt. Wel staat
vast dat het al gauw om omvangrijke bedragen gaat: zo ligt het inkomensnadeel, dat de Nederlandse agrarische sector ondervindt van een
daling van het steunprijsniveau met 1%,naar schatting in de orde van
100miljoen gulden.
Steunprijzen in 1993/94 ietsverlaagd
Conform de voorstellen van de EU-Commissie werden de institutionele prijzen voor 1993/94 voor de meeste produkten bevroren. Alleen
resulteerde de aanpassing in verband met de "switch-over-coëfficiënt" in
de genoemde algemene verlaging van 1,27%. Bovendien werd de boterprijs met 3% verlaagd. Dat heeft op de melkprijs een neerwaarts effect
van ongeveer 1,5% en voor het hele pakket van circa 0,2%. Deze maatregelen samen leidden dus tot een verlaging van het niveau van de
steunprijzen, gemeten in ECU,van ongeveer 1,5% (tabel 1.14). Hierbij is
geen rekening gehouden met de "Mac Sharry-prijsverlaging" die voor
1993/94 voor granen neerkwam op 25% en voor rundvlees op 5%. Het
effect van deze aanpassingen, waarvoor de agrarische producent compenserende toeslagen ontvangt, op het gemiddelde steunprijsniveau bedraagt ongeveer 3,5%.
Was er dus in ECUgemeten sprake van een beperkte verlaging van
het steunprijsniveau, in nationale munten was het beeld totaal anders.
Door de verhogingen van de groene koersen van de diverse zwakke
munten ging het prijsniveau in nationale munt gemiddeld met ruim 8%
omhoog. Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 3,5% en afgezien van de "Mac Sharry-prijsverlaging", betekent dit een reële verhoging van het gemiddelde steunprijsniveau in nationale munt met een
kleine 5%. Zelfs wanneer men wel rekening houdt met de effecten van
"Mac Sharry" is er nog sprake van een beperkte reële verhoging. In de
landen met een sterke munt, die niet te maken hadden met een verhoging van de groene koers, deed zich een beperkte verlaging van het
steunprijsniveau voor. In de landen met een zwakke munt was sprake
van prijsverhogingen van bijna 7% tot meer dan 20% (tabel 1.14).
De verhoging van de reële steunprijzen in 1993/94 was de eerste
sinds 1982/83 (figuur 1.3). In de tussenliggende jaren ging het reële
steunprijs niveau voortdurend omlaag. Vooral aan het eind van de jaren
tachtig en het begin van dejaren negentig waser onder invloed van het
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Tabel 1.14 Ontwikkeling steunprijzen EU-landbouwbeleid
Mutaties steunprijzen in nationale munt ir i % a)
1990/91

1991/92

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje d)
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal d)
Ver. Koninkrijk

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

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

0,0
0,0
0,0
8,0
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1.0
0,0

-1,5
-1,6
-1,6
14,9
19,1
-1,5
9,5
21,6
-2,0
-1,6
6,8
17,8

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

Gemiddelde EU-12
Idem, in ECU
Inflatie e)

1.6
-1.1
5,3

0,5
0,0
5,5

0,3
0,1
4,4

8,1
-1,5
3,7

2,1
-0,3
3,0

1992/93 b)

1993/94b)

1994/95 b,c)

a) Interventieprijzen etc, inclusief effecten agromonetaire aanpassingen in het aan de
prijsbesluiten voorafgaande landbouwjaar (juli-juli); exclusief effecten stabilisatorenbeleid
en - in 1993/94 en 1994/95 - Mac Sharry-hervorming; b) Ten dele schatting LEI-DLO;c) Effect prijsbesluiten en agromonetaire ontwikkelingen begin juli 1993tot en met begin juli
1994; d) Inclusief aanpassing op grond van Toetredingsverdragen; e) 1990/91= 1990enz.
Bronnen: Diversedocumenten van de EU-Commissie.

stabilisatorenbeleid sprake van een snelle verlaging. Nominaal gezien is
het prijsniveau in nationale munt vanaf 1980/81 met ongeveer 75% verhoogd, maar in reële termen is het (afgezien van "Mac Sharry") met
ruim 20% verlaagd. De prijzen in ECU, die in het begin van de jaren
tachtig vrij sterk werden verhoogd, zijn vanaf 1983/84 voortdurend iets
verlaagd en lagen in 1993/94 nog ruim 20% hoger dan in 1980/81.
Vrijwel gelijkblijvende ECU-prijzen in 1994/95
In het kader van de Mac Sharry-hervorming was reeds besloten om
voor 1994/95 de prijzen van granen en zetmeelaardappelen met 7,7% te
verlagen, die van boter met 2%, die van rundvlees met 5% en die van
olijfolie met 20%. De voorstellen van de EU-Commissie voor 1994/95 bevatten voor de prijzen nauwelijks nieuwe elementen. Alleen werd voorgesteld de boterprijs met 5% in plaats van met 2% te verlagen en de basisprijs voor varkensvlees met ruim 30%. Dit laatste zou volgens de Commissie geen effect hebben op de marktprijs (CEG,1994a:33).
Medio juli namen de Ministers van Landbouw besluiten overeenkomstig dezevoorstellen. Alleen werd de boterprijs slechts met 3% ver50
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Bron: Berekend uit diverse documenten van de EU-Commissie.

laagd in plaats van met 5%. Wanneer men het effect van de "Mac Sharry-prijsverlagingen" en van de verlaging van de basisprijs van varkensvlees buiten beschouwing laat, zijn de steunprijzen in ECUdoor deze besluiten gemiddeld met ongeveer 0,3% verlaagd (tabel 1.14). Het "Mac
Sharry-effect" voor het hele pakket marktordeningsprodukten kan voor
1994/95 geschat worden op bijna 2%.
Doordat de muntkoersen tussen juli 1993 en juli 1994veel stabieler
waren dan in de twaalf maanden daarvoor, wijken de veranderingen van
het steunprijsniveau in nationale munt in 1994/95 ten opzichte van
1993/94 veel minder af van die in ECU dan in het jaar daarvoor. Gemiddeld zal het steunprijsniveau (exclusief "Mac Sharry-effect") in nationale
munt in 1994/95 ruim 2% hoger zijn dan in 1993/94 (tabel 1.14). Dat is
minder dan het gemiddelde inflatiepercentage van ongeveer 3%, zodat
het reële steun-prijsniveau met circa 1% is verlaagd. Door de koersstijging van het Britse pond wordt het steunniveau in het Verenigd Koninkrijk het meest verlaagd,terwijl de zuidelijke lidstaten met hun zwak blij51

vende munten in het algemeen de sterkste nominale verhoging te zien
geven. Doordat de inflatie in deze landen, met uitzondering van Griekenland, aanzienlijk is verminderd, hebben zij in het algemeen ook te
maken met een beperkte verhoging van het reële steunprijsniveau.
1.3.4

Hervorming en marktordening

Medio 1993 werd de "Mac Sharry-hervorming" van het EU-landbouwbeleid van kracht, wat globaal genomen voor rundvlees en voor
een aantal akkerbouwprodukten een verschuiving van prijsondersteuning
naar voorwaardelijke toeslagen inhield. Rond of kort na het van kracht
worden hebben de Ministers besloten t o t enkele aanpassingen. Zo werden de vergoedingen voor braakgelegde hectares met een kwart verhoogd en werd olievlas onder het Mac Sharry-beleid gebracht. Met ingang van 1994/95 wordt de mogelijkheid geopend om in plaats van roterende braak te kiezen voor vaste braak of voor een combinatie van vaste
en roterende braak, waarbij het braakleggingspercentage dan 20 in
plaats van 15 moet zijn. Tevens is de mogelijkheid geopend om de
braakverplichting over te dragen aan een andere akkerbouwer, die binnen een straal van 20 kilometer moet wonen. Hoewel ook in dit geval
5% extra moet worden braakgelegd, mag worden aangenomen dat deze
regeling een vermindering van het produktieverlagend effect van de
braaklegging in de hand werkt. De braakplicht zal immers in de praktijk
worden overgedragen aan akkerbouwers met een relatief lage produktie
per hectare. Naast de verplichte braak is het mogelijk percelen vrijwillig
braak te leggen t o t een maximum van 50% van de bedrijfsoppervlakte.
Weinig aanvragen voor compenserende premies in Spanje en Italië
In het eerste jaar van de hervorming hebben ruim 2,5 miljoen akkerbouwers een verzoek om compenserende premies ingediend, van wie
ongeveer 2 miljoen t o t de "kleine producenten" werden gerekend (Agra
Europe, Londen, 18 februari 1994). Dat laatste aantal was bijna de helft
minder dan wat de Europese Commissie had verwacht. Het totale areaal
waarvoor toeslagen werden aangevraagd, beliep 46,1 miljoen hectare,
wat 2,7 miljoen hectare minder was dan de maximaal in aanmerking komende oppervlakte, het zogenaamde basisareaal. Ongeveer driekwart
van deze onderschrijding komt voor rekening van Spanje en vooral Italië.
Een van de redenen voor het afzien van compensatie is dat men opziet
tegen de administratieve rompslomp die verbonden is aan het indienen
van een aanvraag.
Ruim 550.000 van de aanvragen was afkomstig van "grote" producenten, die voor 30,4 miljoen hectare toeslagen claimden. Van die oppervlakte werd 4,7 miljoen hectare verplicht braakgelegd, hetgeen overeenkomt met ruim 9,5% van het vastgestelde basisareaal. Dit percentage is
min of meer overeenkomstig de verwachtingen. Naast deze verplichte
braak werd in 1993/94 ruim 1,5 miljoen hectare vrijwillig braakgelegd,
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wat ongeveer een kwart miljoen hectare minder was dan in 1992/93.Circa 270.000 hectare "braakgrond" werd beteeld met non-food-gewassen,
zoals raapzaad voor smeermiddelen en biodiesel (Agra Europe, Londen,
18 februari 1994).Verwacht mag worden dat vooral de oppervlakte van
"braak-met-oliezaden" de komende jaren zal toenemen, hoewel in het
kader van het GATT-akkoord is afgesproken dat dit areaal maximaal
800.000 ha magworden. Deteelt van non-food-gewassen op braakgrond
zal een extra stimulans krijgen wanneer biobrandstoffen fiscaal worden
begunstigd. Dit laatste wordt onder meer bepleit door het Europese Parlement. Aannemelijk is dat de toename van de non-food-braak gepaard
zal gaan met een vermindering van de - beperkte - oppervlakte waarop
deze gewassen "gewoon" worden geteeld.
Braaklegging niet alleen ten kostevangraanareaal
De totale oppervlakte beleidsmatige braak van 6,2 miljoen hectare
komt overeen met ruim 9% van het totale areaal bouwland in de EU.
Het braakgelegde areaal varieert van ruim 0,5% in Griekenland tot meer
dan 10% in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Nederland
is bijna 3% van het bouwland braakgelegd.
Van 1992 op 1993 nam het totale beleidsmatig braakgelegde areaal
in de EU toe met ongeveer 4,5 miljoen hectare. De totale oppervlakte
granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen, waarvoor in het kader
van het hervormde landbouwbeleid een braaklegverplichting geldt, was
in 1993/94 echter slechts 3,2 miljoen hectare kleiner dan in het jaar daarvoor (CEG, 1994a:5). Daarvan namen de granen 2,9 miljoen hectare voor
hun rekening. Een beperkt deel van de braaklegging isten koste gegaan
van het areaal aardappelen en suikerbieten, dat in totaal zo'n
300.000 ha kleiner was dan in 1992. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
de oppervlakte grasland in de EU in 1993 is verminderd. Evenwel mag
worden aangenomen dat het grootste deel van het hierboven bedoelde
verschil van 1,3 miljoen hectare voor rekening komt van percelen die
voorheen om financiële of produktie-technische redenen toch al braak
werden gelegd. In 1987 - dus voordat sprake was van beleidsmatige
braak - lag er in de EU zo'n 6,5 miljoen hectare braak, waarvan ruim
4 miljoen hectare in Spanje en 1miljoen hectare in Portugal.
Kleinere graanproduktie engrotere graanafzet door hervorming
De graanproduktie in de EU in 1993 wordt geschat op ongeveer
165 miljoen ton. Dat was een kleine 2% (ruim 3 miljoen ton) minder dan
in het jaar daarvoor en een aanzienlijk kleinere teruggang dan de vermindering van het graanareaal met ongeveer 8% zou doen vermoeden.
De gemiddelde opbrengst per hectare was in 1993 ruim 7% hoger dan
het tamelijk lage niveau van 1992 en 1à2% hoger dan de topopbrengst
van 1991. Rekening houdend met het feit dat de weerssituatie in 1993
niet optimaal was (droogte in het voorjaar en veel regen in juli en au53

gustus) wijst dit op een verhoging van de hectare-opbrengsten insamenhang met de beleidshervorming. Waarschijnlijk is dit niet zozeer een
kwestie van intensivering - het totale volume van zowel kunstmest als
gewasbeschermingsmiddelen in de EU is in 1993 procentueel sterker gedaald dan de oppervlakte bouwland - als wel van het uit produktie nemen van de slechtste gronden, waardoor de gemiddelde opbrengst van
de in produktie gehouden gronden rekenkundig omhoog gaat. Op langere termijn kan dit effect kleiner worden wanneer bij roterende braak
ook betere gronden (moeten) worden braakgelegd.
De afzet van graan was in het seizoen 1993/94 naar schatting ruim
6 miljoen ton (4à 5%) hoger dan in 1992/93, maar nauwelijks groter dan
in 1991/92. Het grootste deel van de afzetgroei kwam, mede door de hogere sojaprijzen (zie paragraaf 3.2.1), voor rekening van het verbruik van
granen in veevoeder, dat toenam van circa 81 miljoen ton tot rond
85 miljoen ton (Agra Europe, Londen, 1juli 1994). Het percentage graan
in het veevoeder isgestegen van 46,5 in 1992/93 tot 48,5 in 1993/94. Het
verbruik in 1993/94 was overigens nog duidelijk lager dan het gemiddelde verbruik van bijna 90 miljoen ton in de eerste helft van dejaren tachtig. Het is dus de vraag of door de sterke prijsverlaging de neerwaartse
tendens in de afzet van graan in het veevoeder, die voor een groot deel
samenhangt met ontwikkelingen in de veehouderij en met de prijsontwikkeling van graansubstituten, echt is doorbroken of dat deze zich, na
een tijdelijke opleving,weer zal hervatten. Deafzet van graan voor menselijke voeding nam in 1993/94 met ongeveer 0,5 miljoen ton toe en die
voor de industrie met bijna 1miljoen ton. Deze afzetcategorieën nemen
samen ruim 35%van het totale graanverbruik voor hun rekening.
De sterke reële daling van de graanprijs in de EU tussen 1983 en
1992, dus vóór "Mac Sharry", ging gepaard met een stagnatie van het
graanverbruik (figuur 1.4). Blijkbaar zijn er andere factoren die het effect
van de prijsverlaging afzwakken. Een en ander wijst erop dat de verwachtingen ten aanzien van de extra afzet als gevolg van de recente
prijsverlagingen niet erg hoog gespannen kunnen zijn.
Biedt beleidshervorming blijvend soelaas voor graanmarkt?
In het eerste jaar van het "Mac Sharry-beleid", waarin het grootste
deel van de voorgenomen prijsverlaging is gerealiseerd, ging de produktie van graan zoals aangegeven met 3 miljoen ton omlaag en het verbruik met 6 miljoen ton omhoog. De totale verandering voor de graanmarkt was dus 9 miljoen ton. Gezien de ongunstige weerssituatie in 1992
zal het werkelijke effect van de beleidswijziging tussen 10en 15 miljoen
ton hebben gelegen. Dat is minder dan de helft van het exportsaldo van
de laatste jaren vóór de hervorming. Het isechter wel ongeveer genoeg
om te voldoen aan de in het GATT-akkoord aangegane verplichting om
het exportsaldo ten opzichte van 1992 met 10 à 12 miljoen ton terug te
brengen tot ruim 23 miljoen ton (Van Berkum, 1994:21).
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Figuur 1.4 Produktie, verbruik en reëleprijsontwikkeling vangranen in EU-12,
1981-1993
*) Gedefleerd met prijsontwikkeling bruto-intern produkt, 1985=100.
Bron: E.Cook en B. Hill, Economie aspects of cereal production in the EC, Luxemburg,
1994; aangevuld met schattingen LEI-DLO.

Op korte termijn biedt de hervorming dus voldoende soelaas, maar
voor de langere termijn, wanneer door technische ontwikkelingen de
graanproduktie per hectare verder stijgt, geven de ervaringen van
1993/94 aanleiding tot twijfel op dit punt. Van belang hierbij is dat ook
bij het verlaagde prijsniveau de toepassing van nieuwe, hoogproduktieve
rassen aantrekkelijk is, mits deze niet te veel extra kosten met zich meebrengen. De Commissie schat de graanproduktie in de EU in 1998 op
175miljoen ton (CEG, 1994a). Prognoses van de OECD(1994b) komen uit
op ongeveer dezelfde hoeveelheid, waarbij dan een exportsaldo van ongeveer 20 miljoen ton zou horen. Anderen achten een produktieniveau
van 180 à 185 miljoen ton waarschijnlijker (Agra Europe, Londen, 28januari 1994). In dat laatste geval zou gezien het GATT-akkoord een nadere aanpassing van het graanbeleid zeker noodzakelijk zijn. Een mogelijkheid daartoe is een verdere aanscherping van de braaklegverplichting,
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bijvoorbeeld door deze uit te breiden t o t de kleinere graantelers. Daarnaast kan worden gedacht aan een verdere prijsverlaging, wat dan gepaard gaat met hetzij meer druk op de inkomens in de akkerbouw, hetzij met grotere uitgaven voor compenserende toeslagen. Ook het bevorderen van de afzet van graan voor non-food-doeleinden brengt extra
uitgaven met zich mee. Produktieverlaging door extensivering zou ook
een mogelijkheid zijn, maar het is moeilijk om daarvoor adequate beleidsinstrumenten te ontwikkelen (zie ook paragraaf 1.3.5).
Suikerbeleid ongewijzigd, quotaregeling

voor

aardappelzetmeel

Voor suiker werden in het afgelopen jaar nog geen hervormingsvoorstellen gedaan. De bestaande suikerregeling werd opnieuw met een
jaar verlengd en wordt dus in ieder geval voortgezet t o t en met 1994/95.
In 1993 was al afgesproken dat deze regeling per 1juli 1994 zou worden
aangevuld met een quotering van fructose, een zoetstof die gewonnen
wordt uit onder meer cichorei en vergelijkbaar is met isoglucose. Zoals
aangegeven in paragraaf 1.2.2 behoeft het GATT-akkoord niet te leiden
t o t noemenswaardige aanpassingen van het suikerbeleid van de EU.
Door de hervorming van het beleid voor andere akkerbouwprodukten is
de huidige marktordening voor suiker nog meer dan voorheen een uitzondering geworden en dat kan een reden gaan vormen om het beleid
te veranderen. De kans is echter groot dat iedere verandering van het
suikerbeleid leidt t o t grotere uitgaven voor de EU en/of t o t lagere inkomens voor de bietentelers. Dit zou wel eens t o t gevolg kunnen hebben
dat het suikerbeleid voorlopig niet ingrijpend verandert, ondanks aandrang daartoe van onder andere de suikerverwerkende industrie. Deze
pleit voor een versoepeling van de quota en een verlaging van de suikerprijs (Agra Europe, Londen, 13 mei 1994).
Het suikerbeleid is trouwens weer iets minder uitzonderlijk geworden nu op voorstel van de Commissie is besloten om vanaf 1995/96 voor
fabrieksaardappelen - of eigenlijk voor aardappelzetmeel - een quotaregeling in te stellen (CEG, 1994a). Het totale Europese quotum is vastgesteld op 1,59 miljoen ton aardappelzetmeel, met daarnaast een reserve
van 110.000 t o n voor Duitsland. Boven het quotum geproduceerd aardappelzetmeel moet, analoog aan de C-suiker, zonder enige steun worden
afgezet op de wereldmarkt. De quotering geldt formeel alleen voor de
fabrieken. In de praktijk werken deze fabrieken veelal met "quota" voor
de individuele producent door middel van contracten. Deze beleidswijziging is ingegeven door de overproduktie van de diverse soorten zetmeel
in de EU. De huidige regeling voor aardappelzetmeel bevat geen enkele
stimulans voor beperking van de produktie: de toeslagen worden uitgekeerd per t o n zetmeel en er is geen braaklegverplichting.
Een andere beleidswijziging - eveneens met ingang van 1995/96 betreft de gedroogde voedergewassen. Tot dusver werd daarvoor met
behulp van toeslagen een bepaalde opbrengstprijs gegarandeerd. In het
nieuwe systeem zal een vaste premie per ton worden verstrekt, voor
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maximaal 4,2 miljoen t o n . Bij overschrijding van deze hoeveelheid worden de premies verlaagd.
Hervorming rundvleesbeleid

voldoende?

De hervorming van het rundvleesbeleid houdt in dat de interventieprijzen tussen 1992/93 en 1995/96 met 15% worden verlaagd. Ter compensatie worden onder een aantal voorwaarden (hogere) premies verstrekt voor zoogkoeien en meststieren en -ossen. De maximaal in interventie te nemen hoeveelheid rundvlees wordt in de genoemde periode
verlaagd van 750.000 ton t o t 400.000 ton per jaar. Voor grotere hoeveelheden geldt een vangnetregeling, op grond waarvan het vlees tegen
aanzienlijk lagere prijzen in interventie wordt genomen. De "vangnetprijs" wordt verlaagd met bijna 30% ten opzichte van 1992/93. Door de
cyclische daling van de rundvleesproduktie levert de rundvleesmarkt momenteel geen problemen op: de interventievoorraad is zelfs verminderd
van ruim één miljoen t o n in december 1992 t o t minder dan 300.000 t o n
medio 1994. De projecties van het exportoverschot van de EU voor de
middellange termijn variëren van 0,5 miljoen ton t o t 1,3 miljoen ton (zie
paragraaf 1.2.2). Deze projecties doen vermoeden dat regelmatig een beroep zal moeten worden gedaan op de vangnetregeling, zodat tijdens
de top van de rundvleescyclus de vangnetprijzen bepalend zullen zijn
voor de marktprijs en niet de interventieprijzen waarop de compensaties
zijn gebaseerd. In het recente verleden - zoals 1990/91 en 1991/92 - zijn
soms hoeveelheden van meer dan 800.000 t o n per jaar in interventie genomen. EU-landbouwcommissaris Steichen heeft inmiddels zijn twijfels
geuit over de vraag of de hervorming van het rundvleesbeleid afdoende
is (Agra Europe, Londen, 7 januari 1994) en suggereerde dat overgegaan
moet worden op één vleesveepremie in plaats van de huidige twee. Zo'n
wijziging zou in combinatie met het maximum aantal premiabele dieren
per hectare een stap kunnen vormen in de richting van toeslagen per
hectare grasland in plaats van de huidige diergebonden premies.
Een probleem bij het rundvleesbeleid was de keuzevrijheid van de
lidstaten ten aanzien van het referentiejaar waarop de aantallen premiabele runderen zijn gebaseerd. Dit heeft ertoe geleid dat deze aantallen
meer dan 10% hoger zijn vastgesteld dan op basis van landbouwtellingen werd verwacht, met alle budgettaire gevolgen van dien (Agra Europe, Londen, 14 januari 1994). Inmiddels is op voorstel van de Commissie
besloten om 1992 als mogelijk referentiejaar voor de vleesveepremies te
laten vervallen, zodat alleen 1989, 1990 en 1991 overblijven (CEG,
1994a:31). Daardoor is het maximale aantal premiabele stuks vleesrunderen verminderd van 11,5 t o t 10,3 miljoen (CEG, 1993b, en Agra Europe,
Londen, 24 juni 1994). Voor Duitsland, Frankrijk en Ierland is de vermindering van het maximale aantal premiabele dieren met circa 15% het
grootst. Omdat deze maxima t o t dusver niet volledig werden benut, betekent dit niet dat het werkelijke aantal dieren waarvoor premies worden verstrekt ook zal verminderen.
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Gewijzigd beleid voorschapevlees werkt bevredigend
De hervorming van de marktordening voor schapevlees lijkt, althans
voorlopig, bevredigende resultaten op te leveren. Zowel het totale aantal ooien, als de schapevleesproduktie en het benodigde budget zullen
volgens een rapport van de Commissie onder invloed van de ooipremiequotering de komende jaren min of meer stabiel blijven (CEG, 1993b).
Alleen een grotere vruchtbaarheid van de ooien en zwaardere lammeren
zouden in de toekomst de markt weer uit balans kunnen brengen. Ingrijpende wijzigingen van de regeling voor schapevlees bleven het afgelopen jaar dan ook achterwege. Alleen is besloten om de maxima van de
aantallen premiabele ooien per bedrijf (1.000 stuks in berggebieden en
500 stuks elders) te schrappen teneinde de regeling te vereenvoudigen.
De regeling is daarbij zodanig aangepast dat de totale ontvangsten aan
ooipremies voor een betrokken schapenhouder gelijk blijven.
Melkquota niet verlaagd
In 1992 hadden de Ministers van Landbouw in principe besloten om
de melkquota in de EUzowel in 1993/94 als in 1994/95 met 1%te verlagen. Dit besluit werd voor 1993/94 niet doorgevoerd. Integendeel, mede
in verband met de toekenning van extra melkquotum aan enkele zuidelijke lidstaten werd ook het quotum voor de noordelijke lidstaten voor
1993/94 iets verhoogd (zie Landbouw-Economisch Bericht 1993:52-53).
Gelet op de ontwikkeling van de voorraden (zie paragraaf 1.3.2) geeft
de marktsituatie momenteel weinig aanleiding om quotakortingen toe
te passen, maar daar staat tegenover dat de uitgaven voor de zuivelsector nog steeds vrij omvangrijk zijn. De uitgaven zijn na het van
kracht worden van de quotering gestabiliseerd, terwijl de melkafleveringen met ongeveer 8% zijn gedaald. Per kilogram afgeleverde melk zijn
de uitgaven dus na het van kracht worden van de quotaregeling gestegen en belopen ze inmiddels ongeveer 10cent. Mede gezien het feit dat
in het kader van het zuivelbeleid geen toeslagen worden gegeven, is dit
relatief hoog. Het hoge uitgavenpeil hangt deels samen met de situatie
dat de produktie het interne verbruik (gesubsidieerd en ongesubsidieerd)
met 15 à 20% overtreft en dat 40% van de boter en 80% van de magere-melkpoeder met behulp van subsidies binnen of buiten de EU wordt
afgezet (CEG, 1994b). Bovendien stijgt volgens de Commissie het vetgehalte van de melk voortdurend, staat de afzet van melkvet onder druk
en wordt de situatie op de wereldmarkt ongunstiger. Dit laatste hangt
onder meer samen met de kleinere afzetmogelijkheden in Oost-Europa
en met een sterke toename van de gesubsidieerde zuivelexport van de
VS (CEG, 1994b:7). Daarnaast neemt het aanbod van Australië en NieuwZeeland op de wereldmarkt toe. Op grond van dit alles stelde de Commissie voor om de melkquota voor 1994/95 met 1% te verlagen, waarvoor de melkveehouders evenals in het verleden een tijdelijke vergoeding zouden ontvangen. De Ministers hebben dit voorstel niet aanvaard.
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Extramelkquotum voor Italië
Voor 1993/94 was aan Italië tijdelijk een extra melkquotum van
900.000 ton toegekend, aan Spanje van 500.000 ton en aan Griekenland
van 100.000 ton. Op grond van de gang van zaken in deze landen ten
aanzien van de vermindering van de melkproduktie en detoepassing van
de quotaregeling, stelde de Commissie voor om het extra quotum voor
Spanje permanent te maken, dat voor Griekenland opnieuw tijdelijk toe
te kennen en Italië een tijdelijk extra melkquotum te geven van 550.000
ton. De Commissie was van mening dat Italië en Griekenland de melkquotering nog niet zodanig toepassen dat het tijdelijke extra quotum
permanent kon worden. De Italiaanse melkproduktie was in 1993 1à2%
lager dan in 1992, hetgeen aanzienlijk minder is dan op grond van de
afspraken inzake de toepassing van de quotaregeling verwacht had mogen worden. De Ministers aanvaardden de voorstellen voor Griekenland
en Spanje, maar Italië wist na langdurige onderhandelingen voor 1994/95
een extra melkquotum van 900.000ton in de wacht te slepen. Daarvan is
bijna 350.000 ton bedoeld als reserve. Inmiddels hebben de Italianen
weer nieuwe cijfers over de melkproduktie gepresenteerd. Daaruit blijkt
dat deze nogal wat lager is dan een jaar geleden werd gedacht, zodat
volstaan kan worden met een produktievermindering met een paar honderdduizend ton. Eenjaar geleden was de indruk dat de Italiaanse melkproduktie met ongeveer 1,5 miljoen ton omlaag zou moeten.
Nog geen fundamentele verandering zuivelbeleid
Geconstateerd kan worden dat op EU-niveau het zuivelbeleid niet
fundamenteel in discussie is.Wel zou uit het besluit om de boterpijs te
verlagen en de quotumkorting af te wijzen, een zekere voorkeur bij de
Ministers kunnen blijken voor prijsverlaging boven volumevermindering.
De kans bestaat dat die lijn wordt doorgetrokken bij de noodzakelijke
aanpassing van het zuivelbeleid aan het GATT-akkoord (zie paragraaf
1.2.2). Dit akkoord brengt als zodanig niet de noodzaak met zich mee
om de melkquotering af te schaffen. Bij de discussie over prijsverlaging
of quotumkorting is van belang dat, om hetzelfde effect voor de zuivelmarkt te bereiken als met 1%produktievermindering, een prijsverlaging
vantenminste 2à3% nodig is(zie bijvoorbeeld Manunza, 1993). Met name binnen Nederland zijn van tijd tot tijd pleidooien te vernemen om de
melkquotering op termijn af te schaffen (zie bijvoorbeeld Partij van de
Arbeid, 1993 en CBTB, 1994). Aan de andere kant pleitte de voorzitter
van het Produktschap voor Zuiveljuist voor handhaving van de melkquotering (PZ, 1994).Afschaffing van de melkquotering isalleen mogelijk bij
een aanzienlijke verlaging van de melkprijs (zie bijvoorbeeld Oskam et
al., 1987), hetgeen, althans zonder dure compensaties, gepaard zal gaan
met eenforse aanslag op de inkomens van de melkveehouders.
Op Europees niveau vinden pleidooien voor afschaffing van de
melkquotering tot dusver nauwelijks gehoor. Ook de Nederlandse over59

heid heeft zich, bij monde van Landbouwminister Bukman, uitgesproken
tegen afschaffing van de melkquotering in combinatie met een drastischeverlaging van de melkprijs (EK, 1994:981). Het besluit van de EUom,
in afwijking van de VS, de toepassing van het melkproduktieverhogend
hormoon BST in ieder geval voorlopig te verbieden - onder meer omdat
anders de zuivelconsumptie zou dalen en de Europese melkveehouderij
een sterk aanpassingsproces zou ondergaan -wijst er eveneens op dat de
bescherming van deze sector thans niet echt ter discussie staat. Een sterke verhoging van de melkproduktie per koe met behulp van BSTzou volgens de EU-Commissie leiden tot een snellere sanering in de melkveehouderij en op termijn ook een uitbreiding van de rundvleesproduktie
tot gevolg kunnen hebben (Agra Europe, Londen, 3december 1993).Bovendien zou de consument zijn verbruik van zuivelprodukten wel eens
drastisch kunnen verminderen, wanneer de "BST-zuivel" op de markt
komt, met alle problemen van dien voor de Europese zuivelmarkt. De
Landbouwministers beperkten de verlenging van het verbod op BST tot
1januari 1995, in afwachting van het GATT-akkoord.
Discussie over hervorming gaat verder
Hoewel de Mac Sharry-hervorming nog slechts voor een deel in de
praktijk is doorgevoerd, gaat de discussie over verdergaande aanpassingen van het Europese landbouwbeleid door. Een recent voorbeeld is het
eerder vermelde rapport van de Partij van de Arbeid (1993). In dit rapport wordt betoogd dat de Mac Sharry-hervorming tekortschiet en dat
meer rekening moet worden gehouden met de effecten van het landbouwbeleid voor het milieu en voor de Derde Wereld. Daarnaast moeten
de Oosteuropese landen meer afzetmogelijkheden voor hun agrarische
Produkten op de markt van de EU krijgen. Tenslotte zal de uitbreiding
van de EU met Oostenrijk en de Scandinavische landen tot gevolg hebben dat het landbouwbeleid meer dan tot dusver het karakter krijgt of
moet krijgen van een plattelandsbeleid. Om deze redenen moet volgens
het rapport de bescherming aan de buitengrens grotendeels worden afgeschaft. De exportrestituties, de interventieregelingen en de quotaregelingen moeten geleidelijk verdwijnen, zodat "de markt" de opbrengstprijzen bepaalt. Ter compensatie ontvangen de Europese agrariërs dan
hectaretoeslagen. Daarnaast kunnen agrariërs inkomsten verwerven met
het "produceren van publieke goederen", zoals natuur en landschap.Om
de produktie voldoende te beperken, zal tenminste een kwart van het
huidige areaal aan de produktie moeten worden onttrokken. De hoogte
van de toeslagen en de manier waarop de areaalsvermindering wordt
toegepast, moeten volgens het rapport per regio worden ingevuld.
In andere studies wordt eveneens veelal een vervanging van prijsondersteuning door (tijdelijke) directe toeslagen bepleit, waarbij de afzonderlijke lidstaten een grote rol - ook in financiële zin - zouden moeten
vervullen (zie bijvoorbeeld Kjeldahl en Tracy, 1994). De gedachte achter
deze benadering is dat door een sterkere werking van de "vrije markt"
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een meer efficiënte agrarische sector ontstaat. De sociale problemen die
dat proces te weeg brengt - waaraan in de regel weinig aandacht wordt
geschonken - moeten dan worden ondervangen door toeslagen, die minder marktverstorend werken. Gelet op het feit dat de uitgaven voor het
markt- en prijsbeleid op de rand van het landbouwrichtsnoer balanceren
enerzijds, en op de budgettaire problemen van de diverse overheden anderzijds, mag niet worden aangenomen dat nieuwe toeslagen volledig
compenserend zullen zijn, zodat de gesuggereerde beleidsveranderingen
gepaard zullen gaan met extra druk op de agrarische inkomens.
Voorstellen voor hervorming

wijnbeleid

De hervorming van het landbouwbeleid had t o t dusver voornamelijk betrekking op de noordelijke produkten. Inmiddels heeft de Commissie ook voorstellen gedaan voor de hervorming van het beleid voor enkele zuidelijke produkten. Dat betreft in de eerste plaats wijn, waarvan
het overschot voortdurend toeneemt als gevolg van de daling van de
consumptie met ongeveer 2 miljoen hectoliter (1,5%) per jaar. Het wijnareaal loopt weliswaar terug, maar het effect daarvan op de produktie
w o r d t gecompenseerd door de stijging van de opbrengsten per hectare.
De 1 à 1,5 miljard ECU die het wijnbeleid ieder jaar vergt, worden dan
ook voor het grootste deel aangewend voor het opruimen van het overschot door middel van distillatie. In mei 1994 heeft de Commissie voorgesteld om voor de belangrijkste wijnproducerende landen in de EU quota
in te stellen, zodanig dat de totale wijnproduktie in de EU beperkt zou
blijven t o t 154 miljoen hectoliter (Agra Europe, Londen, 13 mei 1994).
Dat is 20 à 25% beneden het huidige niveau, maar nog bijna 20% boven
de omvang van de consumptie. De lidstaten zouden zelf moeten bezien
hoe de produktie t o t het toegekende quotum beperkt zou kunnen worden. Het accent moet daarbij liggen op rooiregelingen, evenals nu het
geval is. Italië en Frankrijk zouden samen ongeveer 70% van de totale
produktievermindering voor hun rekening moeten nemen. Vooral in de
zuidelijke landen stuiten de voorstellen op veel bezwaren. Aangenomen
mag worden dat ze zeker niet onverkort zullen worden aanvaard, zodat
het, mede gelet op te verwachten problemen bij de uitvoering en de dalende consumptie, de vraag is of de problemen op de Europese wijnmarkt binnen afzienbare tijd t o t het verleden zullen behoren.
EU-rooiregeling voor fruitbomen

heropend

Voor groenten en fruit is eveneens sprake van hervorming van het
beleid, maar zijn nog geen voorstellen gedaan. De kans is groot dat de
aangekondigde voorstellen voor sommige produkten een beperking van
de interventie zullen bevatten. Daarnaast wordt wel gedacht aan bepaalde vormen van quotering en aan voorwaardelijke hectaretoeslagen, net
als voor de akkerbouwprodukten (Agra Europe, Londen, 18 maart 1994).
Hierbij is van belang dat maatregelen voor de akkerbouw vaak direct
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consequenties hebben voor de groenteteelt. De uitgaven voor groenten
en fruit liggen de laatste jaren tussen 1en 1,5miljard ECUen voor sommige fruitsoorten, vooral appels en perziken, is er een groeiende overproduce. Gelet op de areaalsontwikkeling en de stijging van de produktie per hectare ziet het er niet naar uit dat deze de komende jaren
zal verminderen. Voor een aantal produkten speelt omschakeling vanuit
de akkerbouw hierbij een rol. Daar komt bij dat de invoer van deze produkten de laatste jaren vrij sterk toeneemt. Aannemelijk is dat de wijziging van het invoerbeleid (zie paragraaf 1.2.2) per saldo zal leiden tot
een toename van de invoer in de EU (Van Berkum, 1994:34). Zo is onlangstussen de EUen Chili een nieuwe overeenkomst gesloten, op grond
waarvan er meer Chileens fruit naar de EUkan worden geëxporteerd.
Vooruitlopend op de hervorming van het beleid in deze sector hebben de Ministers van Landbouw bij de vaststelling van de landbouwprijzen voor 1994/95 besloten de rooiregeling voor fruitbomen te heropenen. In 1991-1993 was ook zo'n regeling van kracht. Tegen een prijs van
120 miljoen ECUwerden toen 27.500 ha appelbomen gerooid, ruim 8%
van het totale areaal. Eentoename van de overproduktie werd daarmee
echter niet voorkomen, omdat de regeling voornamelijk werd gebruikt
om laag-produktieve boomgaarden te rooien en omdat de aanplant van
nieuwe, hoog-produktieve rassen in een hoog tempo doorging, in sommige gevallen zelfs met steun van deEU.
1.3.5

Structuur-, plattelands- en milieubeleid in deEU

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) valt in twee terreinen uiteen: het markt- en prijsbeleid en het landbouwstructuurbeleid.
Lange tijd besteedde de EUongeveer 95%van de totale landbouwuitgaven aan het markt- en prijsbeleid en slechts zo'n 5% aan het structuurbeleid, wat aangeeft dat de nadruk van het GLB op het markt- en prijsbeleid ligt. Pasde laatste jaren stijgt het aandeel van de uitgaven voor het
structuurbeleid iets. Dit heeft te maken met de hervorming van de Structuurfondsen in 1988, die tot een verhoging van de uitgaven voor het
structuurbeleid leidde. Overigens zijn de inspanningen op het gebied van
het structuurbeleid groter dan het geringe aandeel in de EU-landbouwuitgaven suggereert, omdat het merendeel van de uitgaven voor structuurmaatregelen door de lidstaten zelf wordt gefinancierd.
Meer aandacht voor natuur en milieu
Vooral onder druk van de groeiende produktie-overschotten en de
hoge uitgaven van het markt- en prijsbeleid is het generieke landbouwstructuurbeleid sinds het midden van de jaren tachtig niet meer alleen
gericht op modernisering van landbouwbedrijven en de daarmee samenhangende produktiviteitsstijging en produktieverhoging. Herstel van het
marktevenwicht door omschakeling van de produktie, steun voor productiemethoden die verenigbaar zijn met het behoud van landschap, na62

tuur en milieu, en extensivering van de produktie krijgen steeds meer
nadruk. Naast deze generieke maatregelen omvat het EU-landbouwstructuurbeleid ook regionale maatregelen, waarvan de bergboerenregeling
de belangrijkste is.Volgens de Europese Akte (1987) moet het milieubeleid in de EUworden geïntegreerd in andere onderdelen van het beleid.
Voorbeelden van integratie van landbouwstructuurbeleid en milieubeleid
zijn: de vrijwillige braaklegging, het aanwijzen van ecologisch gevoelige
gebieden en sinds 1992 de begeleidende maatregelen in het kader van
de Mac Sharry-hervorming.
Op EU-niveau isweinig bekend over de effecten van het landbouwstructuurbeleid op de landbouwstructuur en op het landbouwinkomen.
Voor verscheidene kleinere regio's zijn wel beleidsevaluaties uitgevoerd.
Uit een onderzoek naar het gebruik van de landbouwstructuurmaatregelen in eentwintigtal studiegebieden in de EUblijkt dat de deelname van
boeren betrekkelijk laag is (Bryden et al., 1992:259). In de periode 19871991 nam 17%van de agrarische gezinshuishoudingen in de studiegebieden deel aan moderniseringsmaatregelen en 39% aan compensatiemaatregelen. Waarschijnlijk is dit laatste percentage te hoog omdat in een
aantal gebieden de ooi- en zoogkoeienpremies ten onrechte zijn aangemerkt als structuurmaatregelen. In diezelfde periode maakte 6% of minder van alle agrarische gezinshuishoudingen uit de studiegebieden gebruik van produktiebeperkende maatregelen, vrijwillige milieumaatregelen en diversificatiemaatregelen. Destudiegebieden kunnen min of meer
als representatief voor de EUworden beschouwd. Over het algemeen is
de deelname aan structuurmaatregelen in het noorden van de EU wat
groter dan in het zuiden. Binnen de groep zuidelijke lidstaten valt de
geringe deelname van de Italiaanse boeren op. Griekenland, Spanje en
Portugal - landen die pas in de jaren tachtig tot de EUtoetraden - passen het structuurbeleid veel actiever toe dan Italië, waarbij motieven om
zoveel mogelijk van EU-fondsen te profiteren, een rol spelen. De kleinere
deelname van boeren in de zuidelijke lidstaten wordt vooral veroorzaakt
door de uitsluiting van part-time boeren, budgetrestricties en administratieve moeilijkheden bij de uitvoering van het beleid wegens gebrek aan
voorlichters enveldwerkers (Bryden et al., 1992:168-169,286).
Kwart vanbedrijven in probleemgebieden ontvangt bergboerenpremie
Aan het eind van de jaren tachtig werd ongeveer een kwart van de
EU-uitgaven voor het landbouwstructuurbeleid besteed aan de bergboerenregeling. In het kader daarvan kan aan boeren in probleemgebieden
een directe inkomensondersteuning worden toegekend. Probleemgebieden zijn bergstreken en overige gebieden waar de landbouw wordt gehinderd door permanente natuurlijke handicaps. Het doel van de regeling is om de landbouw in deze gebieden te handhaven en op die manier een minimale bevolkingsomvang en/of de verzorging van het landschap veilig te stellen. Sinds de invoering van de bergboerenregeling in
1975 zijn steeds meer gebieden aangewezen als probleemgebied; aan
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het begin van de jaren negentig ging het om zo'n 55% van het landbouwareaal en circa 50% van de landbouwbedrijven in de EU. De uitbreiding wasvooral een gevolg van het soepeler hanteren van de criteria
voor de probleemgebieden. Dit werd gedaan om in bepaalde gevallen
de consequenties voor het agrarisch inkomen van ombuigingen in het
GLB (quotering, stabilisatoren etc.) te kunnen compenseren (Rekenkamer, 1991:142). Denemarken isde enige EU-lidstaat die de bergboerenregeling niet toepast, terwijl Nederland er in de vorm van het relatienotabeleid een geheel eigen invulling aan heeft gegeven (zie paragraaf 2.2).
Ongeveer een kwart van alle bedrijven in de probleemgebieden ontvangt een bergboerenpremie. Deze premie, die wordt gebaseerd op het
aantal dieren of hectares, is in de zuidelijke lidstaten veel lager dan in
het noorden. In 1990 varieerde de premie van gemiddeld ruim 350 ECU
per bedrijf in Griekenland, Spanje en Portugal tot meer dan 3.000 ECU
per bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg (CEG,1993c:T129).
Boerenin probleemgebieden in noorden EU krijgen meersubsidies
De bijdrage van de bergboerenpremie aan het agrarisch gezinsinkomen, en daarmee aan de continuïteit van landbouwbedrijven, isniet preciesvast te stellen.Op basis van het EU-boekhoudnet kan wel een indicatie van het belang van alle directe inkomenssubsidies voor de gezinsinkomens worden gegeven. Daarbij gaat het behalve om de bergboerenpremie onder meer om ooi-, zoogkoeien- en hectarepremies. Uit een vergelijking van de subsidies per gezinsarbeidskracht in de probleemgebieden
en de normale gebieden (dat wil zeggen de niet-probleemgebieden)
blijkt dat de subsidies in probleemgebieden hoger zijn, maar dat het verschil nogal uiteenloopt voor de diverse delen van de EU (tabel 1.15). In
een driedeling van de EU in "Noordwest", "Centraal" en "Zuid" zijn de
subsidies in de probleemgebieden in Noordwest en Centraal ongeveer
drie maal zo hoog als in normale gebieden; in Zuid is het verschil minimaal. Verder is het subsidiebedrag per gezinsarbeidskracht in de probleemgebieden in Noordwest en Centraal (3000 à 4000 ECU) veel hoger
dan in Zuid (ruim 500 ECU). Door deze verschillen wordt de inkomenskloof tussen normale gebieden en probleemgebieden in Noordwest en
Centraal tot op zekere hoogte gedicht. Op grond hiervan kan worden
geconcludeerd dat de subsidieregeling in deze gebieden een bijdrage levert aan de vergroting van de continuïteitsmogelijkheden van de bedrijven. In Zuid beïnvloeden de subsidies de inkomenskloof tussen normale
gebieden en probleemgebieden in mindere mate.
Het gezinsinkomen (inclusief subsidies) uit bedrijf per gezinsarbeidskracht in probleemgebieden varieert van iets minder dan 60%van dat in
normale gebieden in Noordwest tot circa 70% in Centraal en Zuid (tabel 1.15). Overigens is het inkomen in de probleemgebieden in Noordwest en Centraal ongeveer twee maal zo hoog als in Zuid. Het lagere inkomen in de probleemgebieden hangt vooral samen met de moeilijker
produktie-omstandigheden. Het inkomen uit de landbouw kan worden
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Tabel 1.15 Gezinsinkomen uit bedrijf en directe inkomenssubsidies in de EUin "1988"
(in ECU) a)
Inkomen exclusief
subsidies per gezinsarbeidskracht
normale probleemgebieden gebieden
Noordwest b)
Centraal c)
Zuid d)
EU-12

Subsidies per gezinsarbeidskracht

Inkomen per gezinsarbeidskracht

normale probleemgebieden gebieden

normale probleemgebieden gebieden

16.500
11.200
6.800

6.500
6.100
4.500

1.500
1.200
500

3.900
2.900
500

18.000
12.400
7.300

10.400
9.000
5.000

9.400

4.900

900

1.100

10.300

6.000

a) Driejaarlijks gemiddelde van boekhoudjaren 1987/88, 1988/89 en 1989/90; 1ECU in
"1988" is ƒ2,33; b) Denemarken, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Ierland;
c) BR-Duitsland, Luxemburg en Frankrijk; d) Italië, Griekenland, Spanje en Portugal.
Bronnen: EU-boekhoudnet; Terluin et al.,1994.

aangevuld met inkomsten uit niet-agrarische activiteiten (zie ook paragraaf 1.3.1). In Noordwest heeft een derde van alle bedrijven in probleemgebieden inkomsten uit nevenactiviteiten; in Centraal en Zuid respectievelijk 4 1 %en 28% (Terluin et al., 1994:114 e.V.). Voor de bedrijven
in normale gebieden zijn deze percentages in Noordwest en Centraal
wat lager en in Zuid wat hoger. De precieze omvang van de neveninkomsten is echter niet bekend.
Beleid in probleemgebieden

vergt gebiedsgerichte

aanpak

Bij bovenstaande cijfers moet wel worden bedacht dat het gaat om
gemiddelden van geaggregeerde regio's, en dat de resultaten van de afzonderlijke bedrijven en regio's hier aanzienlijk van af kunnen wijken.
Op grond van de aanwezigheid van natuurlijke handicaps mag worden
verwacht dat de sociaal-economische situatie in probleemgebieden w o r d t
gekenmerkt door relatief lage landbouwinkomens, en in geval van een
marginale ligging van het gebied, door zowel relatief lage inkomens in
als buiten de landbouw. Dit blijkt slechts ten dele waar te zijn. Hoewel
de meeste probleemgebieden worden gekenmerkt door agrarische of regionale onderontwikkeling, is er ook een aanzienlijk aantal probleemgebieden met relatief hoge inkomens in zowel de agrarische sector als
daarbuiten (Terluin et al., 1994:126). Daarnaast blijkt er zelfs een aantal
regio's te zijn waar de landbouwinkomens in de probleemgebieden hoger zijn dan in de normale gebieden. Vooral in Duitse, maar ook in een
aantal Franse en Spaanse gebieden, zijn veel agrarische gezinshuishoudingen, die een groot deel van hun inkomen uit niet-agrarische activiteiten verwerven.
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De probleemgebieden vormen dus geen homogene groep. Het voeren van een inkomensondersteunend beleid zoals de bergboerenregeling, is dan ook niet voor alle regio's de meest doeltreffende vorm van
beleid. In feite vergt een dergelijk beleid een meer gebiedsgerichte aanpak. In regio's waar sprake isvan regionale onderontwikkeling, verdient
het aanbeveling om het beleid vooral te richten op regionale economische ontwikkeling en inkomensgroei. In regio's met lage agrarische inkomens, die het gevolg zijn van een slecht ontwikkelde landbouwstructuur,
kan het beleid beter worden gericht op bedrijfsmodernisering en het
bevorderen van de arbeidsmobiliteit.
Doelstelling-1- en 5b-gebieden fors uitgebreid
Na de hervorming van de Structuurfondsen van de EU in 1988 zijn
de zogenaamde "doelstelling-1-en 5b-gebieden" voor de periode 19891993 aangewezen. Doelstelling-1-gebieden zijn geselecteerd op basis van
een laag inkomensniveau (minder dan 75% van het EU-gemiddelde) en
doelstelling-5b-gebieden op grond van een mix van relatief lage inkomens in de agrarische sector, een laag sociaal-economisch ontwikkelingspeil en politieke criteria. Deze gebieden beslaan in totaal circa 55% van
het grondoppervlak van de EU,en hebben prioriteit binnen het EU-structuurbeleid. De probleemgebieden volgens de bergboerenregeling vallen
gedeeltelijk met deze gebieden samen. Ierland, Griekenland, Portugal en
een aantal regio's in Spanje, Italië en Frankrijk zijn in 1988 aangewezen
als doelstelling-1-gebieden; de doelstelling-5b-gebieden liggen verspreid
over de heleEU.
De financiële bijstand van de Structuurfondsen aan deze gebieden
wordt vooral gebruikt voor de ontwikkeling van de regionale economie
en het platteland. Deze bijstand heeft de vorm van co-financiering, wat
betekent dat de nationale of lokale overheden en het bedrijfsleven ook
een gedeelte van de kosten voor hun rekening moeten nemen. Het percentage co-financiering in doelstelling-1-gebieden varieert tussen 50 en
75; in doelstelling-5b-gebieden tussen 25 en 50 (CEG, 1990:15).Zowel het
aantal gebieden dat onder doelstelling 1 als het aantal dat onder doelstelling 5b valt, is voor de periode 1994-1999 - het financieringstijdvak
waarvoor de kredieten van de Structuurfondsen zijn vastgelegd - fors
toegenomen. Politieke overwegingen hebben bij deze uitbreiding een
belangrijkere rol gespeeld dan objectieve economische criteria. Zo is in
Nederland zelfs Flevoland als doelstelling-1-gebied aangewezen. Door de
inkomens die forenzen buiten de grenzen van Flevoland verdienen, niet
mee te tellen als inkomen van Flevoland, kan een relatief laag inkomen
per hoofd van de bevolking worden berekend. Van de financiële middelen van de Structuurfondsen die tussen 1994en 1999 beschikbaar komen
is bijna 70% (96,4 miljard ECU) bestemd voor doelstelling-1-gebieden en
5% (6,7 miljard ECU) voor doelstelling-5b-gebieden. Hiervan is 300 miljoen ECU(650 miljoen gulden) aan de Nederlandse doelstelling-1-en 5bgebieden toegewezen.
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Budget begeleidende maatregelen beperkt
Het pakket "begeleidende maatregelen" van de Mac Sharry-hervorming, bestaande uit milieu- en bosbouwmaatregelen en een regeling
voor vervroegde uittreding, vervangt de reeds aanwezige structuurmaatregelen op deze terreinen. In het kader van de milieumaatregelen zijn
door de lidstaten zowel nationale als regionale programma's opgesteld,
waarin voorstellen worden gedaan voor landbouwproduktiemethoden
die verenigbaar zijn met milieubescherming en natuurbeheer. Het gaat
onder meer om extensivering van de produktie, produktiemethoden die
het milieu, het landschap en de natuurlijke hulpbronnen beschermen of
verbeteren, langdurige braak, het toegankelijk maken van land voor publiek en voor recreatiedoeleinden en om milieu-onderwijs voor boeren.
Volgens de programma's komen boeren voor een directe inkomenstoeslag in aanmerking als hun produktiemethode aan bepaalde milieudoelstellingen voldoet. De toeslag wordt voor de helft door de lidstaat en
voor de helft door de EU betaald, behalve in doelstelling-1-gebieden,
waar de co-financiering van de EU75% bedraagt. Het valt te verwachten
dat de deelname van boeren aan deze maatregelen wordt gestimuleerd
door de aanpassingen van het markt- en prijsbeleid.Immers, als het inkomen door lagere marktprijzen meer onder druk komt te staan,wordt het
aantrekkelijker om de produktiemethode aan te passen en voor directe
inkomenstoeslagen te opteren. Overigens zijn de financiële middelen van
de EUvoor de begeleidende maatregelen beperkt. In 1993 werd er 220
miljoen ECUvoor uitgetrokken en in 1994600 miljoen ECU, wat overeenkomt met slechts 0,5 à 1,5% van het EU-budget voor het markt- en prijsbeleid. Een ander plafond voor de begeleidende maatregelen vormt het
beschikbare nationale budget. Voor de bosbouwmaatregel bestaat bijvoorbeeld in Nederland veel belangstelling. Het nationale budget was
echter onvoldoende om alle aanvragen te honoreren, zodat in 1993 in
totaal slechts460 ha en in 1994 1.200 ha bos kon worden aangeplant.
Natuurbehoud alsonderdeel vanhet landbouwbeleid
In de begeleidende maatregelen tekent zich een grotere verweving
van landbouw en natuurbehoud af. Een integratie van landbouw- en natuurbeleid om te komen tot een aantrekkelijk landschap staat haaks op
de visie dat er een ruimtelijke scheiding moet zijn tussen "zuivere" natuur en "industriële" landbouw (Nooij, 1993:25). Het natuurbehoud in de
EU lijkt echter het meest gebaat bij een beleid waarin beide visies complementair zijn. Gebieden waar het handhaven van natuurschoon en de
natuurlijke leefomgeving van planten en dieren onverenigbaar is met
het uitoefenen van landbouw, kunnen worden geselecteerd als natuurreservaat. Veel gebieden met een hoge natuurlijke waarde zijn juist ontstaan door bepaalde vormen van landbouw. Te denken valt daarbij aan
gebieden met een extensieve begrazing, zoals uplands in het Verenigd
Koninkrijk, dehesa's in Spanje, montado's in Portugal en bergweiden, en
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aan niet-geïrrigeerde gebieden met een extensieve plantaardige produktie in Zuid-Europa, zoals olijventeelt (Baldock en Beaufoy, 1993:44). In
deze gebieden is handhaving van de extensieve landbouw noodzakelijk
voor het behoud van de natuur.
Naar verwachting zal er in de komende jaren niet op grote schaal
omzetting van landbouwgrond naar natuurreservaten plaatsvinden wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen en van een politiek draagvlak. Bovendien wordt door een snelle vermindering van de
landbouwbevolking de leefbaarheid van het platteland aangetast. Mede
gelet op de relatief snelle achteruitgang van flora en fauna en op het
grote aandeel van de landbouw in het grondgebruik, achten sommigen
het gewenst om natuurbehoud bij het landbouwbeleid onder te brengen
(Baldock en Beaufoy, 1993:22). In natuurreservaten kan natuurgerichte
recreatie worden gestimuleerd, die volgens sommigen een nieuwe economische basisvoor het platteland kan scheppen (Logemann, 1993:30).
Milieu-effecten braaklegging overwegend positief
Door de Mac Sharry-hervorming is het areaal braakgelegde grond
fors uitgebreid (zie paragraaf 1.3.4).Braaklegging heeft in het algemeen
een positief effect op het milieu. Wanneer echter mest op braakgelegde
grond wordt uitgereden, kunnen bedreigingen voor het milieu optreden:
doordat grondbedekkers minder stikstof opnemen dan akkerbouwgewassen,vindt er op braakgelegde gronden een grotere uitspoeling plaats
(USDA, 1993:66). Vanuit milieu-oogpunt lijkt niet-roterende braak - wat
met ingang van 1994 mogelijk is(zie paragraaf 1.3.4) - aantrekkelijker te
zijn dan roterende braak. Bij niet-roterende braak kan een grondbedekker worden aangebracht en in stand worden gehouden. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals grond in de nabijheid van waterbronnen en zandgronden, waar het gevaar voor uitspoeling van stikstof het grootst is,
kan grond bij niet-roterende braak op semi-permanente basis worden
braakgelegd (USDA, 1993:66). Door het inzaaien van braakgelegde grond
met akkerkruiden, grassenmengsels, bloemrijke gewassen, koolzaad,vlas
en karwij kunnen vegetaties ontstaan, die aantrekkelijk zijn voor vogels,
vlinders en andere insekten. Op die manier kan braaklegging nieuwe
kansen voor de natuur bieden (Buys, 1993:51). In maart 1994 heeft Nederland een plan bij de Europese Commissie ingediend om aan akkerbouwers, die natuur- en milieuwaarden op hun braakgelegde gronden
ontwikkelen, een additionele vergoeding te geven. Inmiddels heeft de
Commissie haar bereidheid uitgesproken om een dergelijke vergoeding
voor natuurbraak, gefinancierd uit de nationale middelen,toe te staan.
Nog geen reductiebeleid gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau
Behalve natuurbehoud en verbetering en uitbreiding van het bosareaal, behelzen de doelstellingen voor de agrarische sector van het vijfde EU-Milieu Actie Programma de bescherming van bodem,water en ge68

netische bronnen. Speerpunten tot 2000 betreffen onder meer de reductie van het nitraatgehalte van grond- en oppervlaktewater, terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bevordering
van geïntegreerde plaagbestrijding (CEG, 1992:37). Uit een inventarisatie
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de EUkomt naar voren dat er in de afzet van actieve stof per hectare landbouwareaal (exclusief voedergewassen) grote verschillen tussen de lidstaten bestaan.
Deze varieert van zo'n 2 kg per hectare in Portugal, Ierland en Denemarken tot ruim 10 kg in België en ongeveer 17 kg in Nederland (Brouwer
et al., 1994:48). Deverschillen hangen grotendeels samen met verschillen
in produktie per hectare en met het bouwplan. Zo ishet gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoger naarmate de opbrengst per hectare hoger is, en vergen sommige produkten (groenten, fruit en aardappelen)
meer gewasbeschermingsmiddelen dan andere. Het verbruik van actieve
stof in gewasbeschermingsmiddelen in de EUvertoont overigens de laatstejaren een licht dalende tendens (Brouwer et al., 1994:51). Eenbelangrijke reden hiervoor is dat er nieuwe middelen op de markt komen,
waarvan een lagere dosering actieve stof per hectare mogelijk is.De Mac
Sharry-hervorming zal vermoedelijk gepaard gaan met een kleiner gebruik van inputs, waardoor een verdere daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verwacht. Ook het terugdringingsbeleid van de lidstaten en de in 1991 vastgestelde EU-richtlijn inzake de toelating van middelen dragen hieraan bij. Deze richtlijn beoogt
een harmonisatie in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de
EU. Alle toegelaten middelen worden op korte termijn opnieuw getoetst, en veel oude middelen, waarvan vaak hoge doseringen nodig
zijn, zullen na dezetoetsing niet opnieuw worden geregistreerd.
Naar verwachting komt er voorlopig op EU-niveau nog geen beleid
dat specifiek op een reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
gericht. Wèl is er door de afzonderlijke lidstaten beleid op dit terrein
geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld in Denemarken en Nederland. Behalve heffingen, regelgeving en convenanten, is ook de zogenaamde
"cross-compliance" - het verbinden van milieudoelstellingen aan het verkrijgen van inkomenstoeslagen in het kader van het GLB - een veel genoemd instrument, dat in het reductiebeleid van gewasbeschermingsmiddelen kan worden ingezet.
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2. STRUCTUUR, PRODUKTIEFACTOREN EN
MILIEU
2.1 Bedrijven,arbeidskrachten enfinanciële regelingen
2.1.1 Deontwikkeling van het aantal bedrijven
In mei 1993werden in totaal ruim 119.200 land- en tuinbouwbedrijven van 3 nge en meer geregistreerd. Dit betekent een daling van 0,8%
ten opzichte van mei 1992. Dat was duidelijk minder dan in de jaren
1987-1992, toen de gemiddelde afname 1,9% per jaar bedroeg. Van het
totale aantal bedrijven in 1993 behoorden er ruim 92.100 tot de categorie hoofdberoepsbedrijven. In deze categorie was de daling met 1,4% in
1992-'93 sterker dan bij het totale aantal bedrijven. In vergelijking met
voorgaande jaren was de teruggang echter minder groot. Zo daalde het
aantal hoofdberoepsbedrijven in de periode 1987-1992 met 2,6% per
jaar (tabel 2.1). Bij vrijwel alle typen deed zich in 1992-'93 een vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven voor. Hoewel het aantal bedrijven nu minder snel afnam dan in 1987-1992, ligt de daling in de lijn
van de ontwikkelingen van voorgaandejaren.
Deteruggang van het aantal bedrijven was het grootst, zowel relatief als absoluut gezien,bij de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven.
Tabel2.1

Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven (in % per jaar) naar bedrijfstype, 1977-1993

Bedrijfstype

19771982

19821987

19871992

19921993

Aantal
in 1993

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij a)
Overige graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven

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

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

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

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

11.258
9.267
10.473
27.268
15.188
9.784
8.879

Alle bedrijfstypen

-2,5

-1,2

-2,6

-1,4

92.117

a) Sterk gespecialiseerde bedrijven.
Toelichting: Bij de bepaling van het bedrijfstype zijn, binnen de verschillende tijdvakken,
prijsveranderingen buiten beschouwing gelaten. Daardoor komen alleen fysieke veranderingen op de bedrijven (bijvoorbeeld een vermindering van het aantal melkkoeien) in de
percentages tot uitdrukking.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.
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De forse daling van het aantal akkerbouwbedrijven in de periode 19871992 heeft zich in 1992-'93 niet voortgezet, maar ging over in eenstabilisatie. Wel nam binnen dit type het aantal bedrijven met graanteelt
(snijmais) toe, evenals het aantal bedrijven dat akkerbouwgewassen combineert met aanverwante teelten zoals groenten en groenbemesters. Dit
laatste is mede een gevolg van het braakleggen van bouwland, waarop
dan groenbemestingsgewassen worden geteeld (zie paragraaf 2.2.2).
Ook in de intensieve veehouderij was in het afgelopen jaar, na de
daling in 1987-1992,sprake van een stabilisatie van het aantal bedrijven.
Binnen deze categorie daalde wel het aantal pluimveebedrijven. Verder
deed zich een vrij sterke daling voor van het aantal glastuinbouwbedrijven. Dit iswaarschijnlijk een gevolg van de crisis in deze sector. Deoverige typen vertoonden in 1992-'93 geen opmerkelijke verandering in het
aantal bedrijven.
Aantal opvolgersgedaald
De aanwezigheid van een opvolger is een belangrijke voorwaarde
voor de continuïteit van agrarische bedrijven. Agrariërs zonder opvolger
zullen immers over het algemeen het bedrijf op termijn beëindigen. Op
ruim 55% van alle bedrijven in de land- en tuinbouw is het oudste bedrijfshoofd vijftig jaar of ouder en ziet de agrarische ondernemer zich op
korte of middellange termijn geplaatst voor de vraag of het bedrijf
wordt overgenomen door een familielid van de jongere generatie of dat
het wordt beëindigd of verkocht aan een buitenstaander. Het aandeel
van de bedrijven met een vijftigplusser als bedrijfshoofd neemt geleidelijk toe: in 1984bedroeg het 53% en in 199356%.
In mei 1993 werden er op bijna 22.900 hoofdberoepsbedrijven
- voor zover persoonlijke ondernemingen - met een bedrijfshoofd van
vijftig jaar en ouder één of meer opvolgers geregistreerd. In 87%van de
gevallen was er maar één opvolger, terwijl ruim 10% van de betrokken
bedrijfshoofden zei twee opvolgers te hebben en 2% zelfs drie of meer.
In vergelijking met 1988 is het aantal bedrijven met een opvolger met
ruim 3.400 afgenomen. Deze daling heeft voornamelijk te maken met de
absolute afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven met een ouder
bedrijfshoofd. Het percentage hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd van vijftig jaar en ouder met minstens één opvolger, is van 1988
op 1993 nauwelijks verminderd (tabel 2.2). In 1984en 1980waren de opvolgingspercentages lager, namelijk respectievelijk 43en36.
Het opvolgingspercentage varieert nogal tussen de diverse bedrijfstypen (tabel 2.2). In dit opzicht zijn de continuïteitskansen van de sterk
gespecialiseerde melkveebedrijven het hoogst: op bijna zesvan de tien is
een opvolger aanwezig. Dit percentage isten opzichte van 1988 nauwelijks veranderd. Het hoge percentage istekenend voor de relatief gunstige bedrijfsresultaten in deze sector in de afgelopen jaren en de, daarmee samenhangende, positieve vooruitzichten ten aanzien van de opvolging. Dehoge prijzen voor de melkquota hebben, mede dankzij degun71

Tabel2.2

Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar bedrijfstype (hoofdberoepsbedrijven,alleen persoonlijke ondernemingen)

Bedrijfstype

Aantal bedrijven
met bedrijfshoofd
van 50jaar of
ouder in 1988

Aantal bedrijven
met bedrijfshoofd
van 50jaar of
ouder in 1993

Opvolgingspercentage
1988

1993

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij a)
Overige graasdieren
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven

7.586
3.868
5.176
20.144
9.391
4.050
6.339

6.479
3.999
4.732
15.471
10.305
4.035
5.509

43
48
40
58
31
46
42

40
43
39
59
32
44
44

Totaal

56.554

50.530

46

45

a) Sterk gespecialiseerde bedrijven.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

stige fiscale faciliteiten, blijkbaar weinig (negatieve) invloed op de animo
om het bedrijf over te nemen.
In de overige sectoren is het opvolgingspercentage gedaald of min
of meer constant gebleven. Grote verschuivingen hebben zich niet voorgedaan, behalve in de glastuinbouw. Daar nam het opvolgingspercentage af van 48 in 1988 naar 43 in 1993. Deze daling houdt waarschijnlijk
verband met de slechte inkomens als gevolg van de lage marktprijzen en
de dreigende kosten van milieumaatregelen. Een deel van de potentiële
opvolgers zal daardoor mogelijk afzien van een toekomstige overname.
Ook in andere sectoren met minder gunstige vooruitzichten zijn de laatste jaren dalingen te constateren, onder andere in de akkerbouw en de
intensieve veehouderij.
Naar bedrijfsgrootte zijn eveneens verschillen waarneembaar in het
opvolgingscijfer (zie Vanden Hoek, 1994). Naarmate de bedrijven groter
zijn neemt het percentage opvolgers sterk toe. Zo is er op slechts 13%
van de bedrijven van minder dan 20nge een opvolger aanwezig, terwijl
van de bedrijven van 100nge of meer driekwart een opvolger heeft. Dit
verschijnsel vormt voor een deel de verklaring van de verschillen tussen
de bedrijfstypen op dit punt: de overige-graasdierbedrijven hebben bijvoorbeeld in de regel eenvrij kleine omvang.
In toekomst verderedaling aantal hoofdberoepsbedrijven
Op basis van de opvolgingsgegevens van 1993 is het mogelijk een
globale schatting te maken van het aantal hoofdberoepsbedrijven in het
jaar 2005. Daarbij wordt uitgegaan van ongeveer gelijk blijvende economische omstandigheden en beleid. Uitgangspunt bij deze schatting is
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voorts dat alle bedrijfshoofden van 55 jaar of ouder die in 1993 geen
opvolger hadden, hun bedrijf vóór het jaar 2005 (als hoofdberoepsbedrijf) zullen beëindigen. De andere hoofdberoepsbedrijven - dus met een
bedrijfshoofd jonger dan 55jaar öf van 55jaar en ouder met een opvolger - zullen naar verwachting in ieder geval tot het jaar 2005 worden
voortgezet. Deze schattingsmethode levert goede resultaten op: een expost prognose van het totaal aantal hoofdberoepsbedrijven gaf voor de
periode 1980-1992 een afwijking van minder dan 1% te zien.
Volgens deze methode zal het aantal hoofdberoepsbedrijven in
2005 ongeveer 72.000 bedragen. Dit betekent een daling van gemiddeld
2,0% per jaar. Bij een drastische wijziging van de economische omstandigheden of van het beleid in de komende jaren zou de daling sneller
kunnen verlopen. Gedacht kan hierbij worden aan een verscherping van
de milieu-maatregelen of aan een verdere afbrokkeling van de inkomensondersteuning door het markt- en prijsbeleid (zie respectievelijk
paragraaf 2.4en paragraaf 1.3.4).
Aantal nevenberoepsbedrijven weergestegen
Het totale aantal nevenberoepsbedrijven - inclusief ruim 5.300 "rustende" agrariërs- is in 1992-'93 gestegen met 1,3% tot ruim 27.100
(tabel 2.3). Een dergelijke stijging tekende zich ook in de voorgaande
jaren al af, met als gevolg dat het aantal nevenberoepsbedrijven sinds
1987 met ongeveer 2.000 (circa 7,5%) is gestegen. Het aandeel van de
nevenberoepsbedrijven in het totale aantal bedrijven bedroeg in 1993
23%. Dit aandeel neemt langzaam toe: in 1985was het 19%en in 1990
Tabel2.3

Ontwikkeling van het aantal nevenberoepsbedrijven naar bedrijfstype (in %
per jaar)

Bedrijfstype

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij a)
Overige graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven
Alle bedrijfstypen

19771982

19821987

19871992

19921993

Aantal
in 1993

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

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

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

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

3.408
575
2.840
952
13.175
2.820
3.337

0,5

-0,9

1,2

1,3

27.107

a) Sterk gespecialiseerde bedrijven.
Toelichting: Binnen de verschillende tijdvakken zijn prijsveranderingen buiten beschouwing gelaten. Daardoor komen alleen fysieke veranderingen op de bedrijven (bijvoorbeeld eenvermindering van het aantal melkkoeien) in de percentages tot uitdrukking.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.
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21%. Het groeiende aandeel van de nevenberoepers in het totaal wordt
veroorzaakt door de daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven en
door de stijging van het aantal nevenberoepsbedrijven.
De sterkste groei van het aantal nevenberoepsbedrijven in 1992-'93
vond plaats in de categorie overige-graasdierbedrijven, die inmiddels
bijna de helft van het totale aantal omvatten (tabel 2.3). Waarschijnlijk
gaat het hierbij vooral om overgangen vanuit het type gespecialiseerde
melkveehouderij, zowel bij de hoofd- als bij de nevenberoepsbedrijven.
Daar vond in het afgelopen jaar, evenals voorgaande jaren, een flinke
daling plaats. In ruim vijftien jaar ishet aantal gespecialiseerde melkveenevenbedrijven met meer dan de helft afgenomen; in 1977waren er nog
2.164 bedrijven van dit type, in 1993 nog slechts 952. Deze daling ligt
voor de hand, omdat de dagelijks terugkerende werkzaamheden rond
het melken en de vrij grote arbeidsbehoefte in het algemeen moeilijk te
combineren zijn met werkzaamheden buiten het agrarisch bedrijf. Wellicht hebben de mogelijkheden om melkquota te verkopen of te verhuren deze tendens gestimuleerd. In het afgelopen jaar daalde ook het
aantal nevenberoepsbedrijven in de tuinbouw (vooral de glastuinbouw)
en de intensieve veehouderij vrij sterk. Eensamenhang met de slechteinkomenssituatie en -vooruitzichten ligt voor dehand.
2.1.2

Arbeidskrachten

In mei 1993werkten er in totaal ruim 290.000 personen op de landen tuinbouwbedrijven (tabel 2.4), exclusief de niet-regelmatig of tijdelijk
werkzame niet-gezinsarbeidskrachten. Ten opzichte van mei 1992 betekende dit aantal een daling van 0,3%. Het aantal bedrijven nam sneller
af (-0,8%), wat wijst op een voortgaande toename van de arbeidsbezetting op de bedrijven. In de periode 1988-1993 was er sprake van een
zeer lichte stijging van het totale aantal arbeidskrachten. Deze ontwikkeling was het resultaat van een lichte vermindering van het aantal gezinsarbeidskrachten enerzijds en van een forse groei van het aantal niet-gezinsarbeidskrachten anderzijds.Vooral in detuinbouw steeg in deze periode het aantal personeelsleden sterk, namelijk met ruim 6% per jaar.
De vermindering van het aantal gezinsarbeidskrachten had betrekking op zowel de landbouw als de tuinbouw en werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van het aantal bedrijven en daarmee van het
aantal bedrijfshoofden. Het aandeel van de niet-gezinsarbeidskrachten in
de totale agrarische arbeidsvoorziening neemt door deze ontwikkelingen
toe: in 1988 bedroeg het nog 17% en in 1993 al 21%. In de tuinbouw is
het aandeel van het personeel met circa 50%veel hoger dan op de landbouwbedrijven, waar het ongeveer 7% bedraagt. Het arbeidsvolume
- dat is het aantal omgerekende voltijdse banen - van gezinsarbeid en
personeel vertoont eenzelfde ontwikkeling als het aantal arbeidskrachten. Zo stijgt het aandeel van de niet-gezinsarbeidskrachten in het totale
volume door de afname van de gezinsarbeid en de uitbreiding van het
personeel in de tuinbouw.
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Tabel2.4

Aantal arbeidskrachten in de land-en tuinbouw in 1993en verandering ten
opzichte van 1988
Landbouw

Tuinbouw

Land- en
tuinbouw

aantal

% P-J-

aantal

% p.j.

196.251
181.865
14.386

-0,9
-1,0
1,3

93.783
46.502
47.281

2,5
-0,7
6,2

290.034
228.367
61.667

0,1
-0,1
5,0

Mannen
- bedrijfshoofden
- meew. echtgenoten
- meew. zoons
- ov. meew. gezinsleden
- niet-gezinsarb.kr. a)

137.662
107.926
877
14.526
1.688
12.645

-1,4
-1.3
6,7
-3,6
-4,6
0,5

63.181
26.798
258
3.214
366
32.545

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

200.843
134.724
1.135
17.740
2.054
45.190

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

Vrouwen
- bedrijfshoofden
- meew. echtgenotes
- meew. dochters
- ov. meew. gezinsleden
- niet-gezinsarb.kr. a)

58.589
12.439
41.340
2.364
705
1.741

-0,2
17,4
-2.7
-1,6
-0,9
8,8

30602
3.184
11.238
1.212
232
14.736

5,2
30,9
-2,8
-3,9
5,0
12,2

89.191
15.623
52.578
3.576
937
16.477

1,9
19,5
-2,7
-2,4
0,4
11,8

96.069

-1,8

23.155

-1,3

119.224

-1,7

2.0
1.9
0.1

1,0
1,1
0,0

4,1
2,0
2,0

3,8
0,0
7,4

2,4
1,9
0,5

1,8
1,1
4,6

Aantal arbeidskrachten
- uit gezin agrariër
- niet uit gezin a)

Aantal bedrijven
Gemiddeld per bedrijf:
- totaal arbeidskrachten
- gezinsarbeidskrachten
- niet-gezinsarb.kr. a)

aantal . % P J -

a) Exclusief de niet-regelmatig entijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten.
Bron:CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

Steeds meer arbeidskrachten zijn vrouwen. Opvallend is de sterke
toename van het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden en niet-gezinsarbeidskrachten. De toename van de arbeidsparticipatie door vrouwen is
ook in veel andere sectoren waar te nemen. De stijging van het aantal
vrouwelijke bedrijfshoofden isvooral een gevolg van de sterke groei van
het aantal man-vrouwmaatschappen. Een aanzienlijk aantal voormalige
meewerkende echtgenotes heeft daardoor, vooral uit fiscale overwegingen, de afgelopen jaren de status van bedrijfshoofd gekregen. In 19881993 is het aantal meewerkende echtgenotes met 7.800 gedaald en het
aantal vrouwelijke bedrijfshoofden met ruim 9.200gestegen.
Agrarische vrouwen kiezen vakervoor eenbaanbuitenshuis
Een toenemend deel van de agrarische vrouwen raakt minder betrokken bij het bedrijf, doordat zij kiezen voor een baan buitenshuis. In
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1991 had 20% van de agrarische vrouwen jonger dan 45 jaar een baan
buiten het bedrijf (Overbeek en Nouws, 1992); in 1982was dit nog maar
6% (Blom en Hillebrand, 1992).In het begin van dejaren tachtig was het
voor veel agrarische vrouwen nog een uitgemaakte zaak dat zij stopten
met buitenshuis werken op het moment dat ze in het huwelijk traden,
maar aan het eind van de jaren tachtig gebeurde dit pas bij de komst
van kinderen. Ook het aantal agrarische vrouwen, die later opnieuw een
baan zoeken, neemt toe. In 1989 bleek ongeveer een kwart van de buitenshuis werkende vrouwen herintreedster te zijn. Veel agrarische vrouwen werken in verzorgende beroepen. Agrarische vrouwen die buitenshuis werken, hebben vaker geen kinderen,zijnjonger en hoger opgeleid
dan degenen die dat niet doen. Overigens blijken ook agrarische vrouwen met werk buitenshuis naar verhouding laag opgeleid te zijn. Slechts
een vijfde van dezevrouwen heeft een MBO-of een hogere opleiding.
De keuze voor een baan buitenshuis lijkt vooral afhankelijk te zijn
van de arbeids- en inkomensperspectieven op het bedrijf en elders. In de
arbeidsorganisatie op het bedrijf verandert weinig als de vrouw een
baan buitenshuis heeft; ook dan helpt zij mee op het bedrijf en blijft zij
verantwoordelijk voor de huishoudelijke en verzorgende taken. Gemiddeld werkten de buitenshuis werkende vrouwen in 1989ongeveer 21uur
per week buitenshuis, 17uur op het bedrijf en was driekwart van hen
volledig verantwoordelijk voor de huishoudelijke en de verzorgende taken (Blom en Hillebrand, 1992).
Opleiding opvolgers in stijgende lijn
Kenmerken van de huidige geregistreerde opvolgers geven inzicht
in de vraag hoe de nieuwe generatie boeren en tuinders eruit gaat zien.
Bij de verdere bespreking hiervan wordt, in het geval van meerdere op
volgers per bedrijf, uitgegaan van de oudste opvolger. Een belangrijk
kenmerk in dit verband is het opleidingsniveau. Het niveau van de afgeronde opleiding op agrarisch gebied blijkt flink toe te nemen.Zo had in
1980 slechts 44% van de (oudste) opvolgers een afgeronde opleiding op
hoger/middelbaar agrarisch niveau, maar dit percentage was in 1993 al
69 (tabel 2.5). Het percentage opvolgers met lager agrarisch onderwijs
nam af, evenals dat zonder voortgezet onderwijs. Het percentage opvolgers met een niet-agrarische opleiding geeft vanaf 1984 een daling te
zien. Op intensieve-veehouderijbedrijven hebben relatief gezien iets
meer opvolgers een niet-agrarische opleiding, terwijl het percentage opvolgers met een middelbare of hogere agrarische opleiding het hoogst is
in de akkerbouw en op de gespecialiseerde melkveebedrijven.
Onder de 22.855 geregistreerde (oudste) opvolgers waren 870 vrouwen. Ten opzichte van 1988 betekent dit een stijging van 16%. Het aantal mannelijke opvolgers is daarentegen sindsdien gedaald. Het aandeel
van de vrouwelijke opvolgers in het totaal nam daardoor toe van 3% in
1988 naar 4% in 1993.
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Tabel2.5

De opvolgers naar opleiding in 1980, 1984, 1988en 1993 (hoofdberoepsbedrijven)

Opleiding

Hoger/Middelbaar agrarisch onderwijs
Lager agrarisch onderwijs
Niet-agrarisch onderwijs
Geen voortgezet onderwijs
Alle opvolgers

Percentage
1980

1984

1988

1993

Aantal opvolgers a)
in 1993

44
38
14
4

53
28
17
2

61
23
15
1

69
18
12
1

15.845
4.007
2.784
219

100

100

100

100

22.855

a) Bij meer dan één opvolger isalleen de oudste meegerekend.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

Bijna driekwart van de opvolgers werkt op het ouderlijk agrarisch
bedrijf. Minder dan een vijfde deel werkt op een ander agrarisch bedrijf
of heeft een baan elders. Derest studeert nog -vooral dejongere opvolgers - of zit bijvoorbeeld in militaire dienst. Van de 2.450 (oudste) opvolgers op nevenberoepsbedrijven werken er minder op het ouderlijk agrarisch bedrijf dan op de hoofdberoepsbedrijven, namelijk slechts 44%.
Vanwege de beperkte omvang van deze bedrijven ziet ongeveer de helft
van deze opvolgers zich genoodzaakt elders te gaan werken. Degevolgde opleiding isdan ook veel vaker niet-agrarisch dan bij de opvolgers op
de hoofdberoepsbedrijven. Het aandeel van de vrouwelijke opvolgers in
het totaal is op de nevenberoepsbedrijven iets hoger dan op de hoofdberoepsbedrijven, namelijk 8%.
Knelpunten in dearbeidsvoorziening op agrarischebedrijven
De arbeidsvoorziening op de agrarische bedrijven heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Zo is bijvoorbeeld op ruime
schaal onderzoek gedaan naar de arbeidsbehoefte van land- en tuinbouwbedrijven (zie bijvoorbeeld Spierings, 1993;Van den Hoek, 1993 en
Helder, 1993). Ook zijn projecten opgezet om de arbeidsorganisatie te
verbeteren (Den Hartog en Swaan, 1990 en Van Woerden, 1993). Het
meest in het oog springend is misschien wel het rapport van de Commissie Personeelsvoorziening Tuinbouw (1992), waarin aanbevelingen worden gedaan voor het oplossen van de personeelsproblematiek in de tuinbouw. Op basis van dit rapport zijn door overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt om de problemen aante pakken.
Ondanks deze inspanningen zijn er nog verschillende punten op het
gebied van de arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw, die om aandacht vragen (Goudswaard et al., 1994), Die knelpunten, die voor een
deel niet eenvoudig zijn opte lossen,betreffen vooral het volgende:
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Weinig oog voor arbeid alsstrategische factor
Teelttechnische overwegingen staan meestal centraal in het bedrijfsbeleid en arbeid vormt hiervan vaak slechts een afgeleide. Erwordt vooral gekeken naar de beschikbaarheid en de kosten van arbeid. Een breder
georiënteerd personeelsmanagement ontbreekt op veel bedrijven. Daarbij gaat het om activiteiten gericht op de administratie en planning van
arbeid, de werving en selectie ervan, en de motivering en binding. Een
relatie tussen de kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de produkten
wordt niet gelegd. Kortom, arbeid wordt nog onvoldoende als een strategische factor gezien in het bedrijfsbeleid. De belangrijkste oorzaken
daarvan zijn: de sterke verwevenheid van familie- en arbeidsverhoudingen, waardoor veel zaken niet formeel geregeld worden, een gebrek
aan kennis bij de ondernemer en de snelle groei van de bedrijven en
daarmee van de personeelsomvang.
Arbeidsbehoefte afhankelijk van het seizoen
De meeste problemen in de arbeidsvoorziening doen zich voor op
bedrijven met een ongelijkmatige arbeidsbehoefte. Pieken en dalen in
de arbeidsvraag komen vooral voor in de bloembollen-, fruit- en vollegrondsgroenteteelt en in de glastuinbouw. De oorzaken hiervan liggen
zowel in het teeltplan als in het klimaat. Door de regionale concentratie
van teelten kan de piekvraag het aanbod van arbeid overtreffen. De
vraag naar arbeid tijdens de pieken wordt gedekt door tijdelijk personeel en door gelegenheidsarbeid, vooral scholieren en huisvrouwen.
Gebrek aanwervend en bindend vermogen van de sector
De sector heeft een slecht imago bij veel werkzoekenden, wat de
instroom bemoeilijkt. Voor een deel berust dat slechte imago ook op feiten: veel werk is monotoon, kent een gebrek aan verantwoordelijkheden, is fysiek belastend en moet in een weinig aangename omgeving
worden uitgevoerd. De arbeidsvoorwaarden dragen ook bij aan het
slechte imago: veel contracten zijn maar van korte duur, de werktijden
zijn vaak lang en onregelmatig en er wordt weinig carrièreperspectief
geboden. Daar komt voor veel gezinsleden (echtgenotes, kinderen) bij
dat ze vaak niet voor hun werk betaald worden en slecht verzekerd zijn.
Dit alles verzwakt het bindend karakter van de sector en bevordert de
uitstroom van personeel.
Tot voor kort moesten werkgevers en werknemers elkaar vinden via
informele kanalen. Met de komst van de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening (RBA's) is bij de arbeidsbureaus niet alleen meer aandacht gekomen voor het bemiddelen van werkzoekenden, maar ook voor het vervullen van vacatures. Agrarische werkgevers maken in toenemende mate
gebruik van de arbeidsbureaus. Toch wordt de rol van deze bureaus nog
als te beperkt ervaren, wat mogelijk samenhangt met een tekort schietende kennis van de agrarische sector. Bovendien zijn er weinig vaste banen met een redelijk toekomstperspectief, terwijl werkzoekenden juist
dergelijke banenwensen.
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2.1.3

Financiële steunregelingen

Het beroep op financiële steunregelingen door agrariërs is in 1993
aanzienlijk toegenomen (tabel 2.6). Zo zijn er 311 aanvragen ingediend
voor financiële hulp in het kader van de lOAZ-regeling (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Invergelijking met 1992 betekent dit een stijging van 28%. In 1992
werd ten opzichte van 1991 nog een daling van bijna 15% vastgesteld.
Van de aanvragen in 1993 nam de rundveehouderij een kwart voor zijn
rekening en de varkenshouderij ruim een vijfde. Daarna volgden de akkerbouw met 16% en de glastuinbouw met 15%. De meeste verzoeken
kwamen uit de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.
Het aantal aanvragen voor financiële hulp in het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) bedroeg in 1993 bijna 1.800 (tabel 2.6).
Daarmee steeg dit aantal, alsgevolg van de crisissituatie in sommige sectoren, ten opzichte van 1992 met ruim 170%.Ook in het daaraan voorafgaande jaar was al een forse stijging waarneembaar, zij het minder
sterk: 65%.Van het totale aantal aanvragen in het kader van de BZnam
de glastuinbouw 34% voor zijn rekening en de varkenshouderij 32%.
Deze sectoren zijn hier dus duidelijk oververtegenwoordigd, hetgeen
gelet op de omvang en de aard van de problemen niet verwonderlijk is.
De meeste BZ-aanvragen kwamen uit de provincies Noord-Brabant, ZuidHolland en Gelderland. In totaal werd ruim een derde van de behandelde aanvragen afgewezen. De belangrijkste motieven daarvoor waren:
het bedrijf is niet levensvatbaar (74% van de afwijzingen) of de aanvrager is niet bijstandsbehoeftig (16%). In de eerste vier maanden van 1994
zijn intotaal bijna 520 nieuwe BZ-aanvragen ingediend.
Het aantal verzoeken om borgstelling via het Borgstellingsfonds (BF)
steeg in 1993 met 4% ten opzichte van 1992 naar in totaal 646. De stijging had vooral betrekking op de "Liquiditeitsfaciliteit" die in het leven
is geroepen voor de noodlijdende akkerbouw en fruitteelt. In 1993 werden hiervoor 77 aanvragen ingediend. Van het totale in dit kader verstrekte bedrag was bijna vier miljoen bestemd voor de akkerbouw en
ruim twee miljoen voor de fruitteelt.
Tabel2.6
Regeling
IOAZ
BZ
BF

Aantal aanvragen voor financiële hulp

door agrariërs

1990

1991

1992

304
461
628

280
396
593

243
653
621

1993
311
1.788
646 a)

a) Inclusief 77aanvragen voor de Liquiditeitsfaciliteit voor de akkerbouw en de fruitteelt.
Bron: Directie Uitvoering Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, bewerking LEI-DLO.
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Ondanks het bestaan van de verschillende mogelijkheden voor financiële hulp bleek het faillissement van een aantal agrarische bedrijven
onvermijdelijk. Het aantal faillissementen vertoont de laatste jaren een
opgaande lijn. In 1990 ging het volgens het CBSom 65 gevallen, in 1991
om 77 en in 1992 om 87. Gezien de ernst van de problemen is dit een
beperkt aantal. Dit komt onder meer doordat agrarische grond zijn
waarde behoudt en er, behalve op de bedrijven met weinig grond, daardoor een behoorlijke buffer aan eigen vermogen aanwezig is. Verder
dragen de banken, door het verstrekken van leningen of door het stimuleren van een tijdige beëindiging, ertoe bij dat het zo min mogelijk tot
een faillissement komt.
2.2 Grondgebruik, landschapsbeheer engrondverkeer
2.2.1 Bodemgebruik en landschapsbeheer
De totale gemeentelijk ingedeelde oppervlakte van Nederland bedroeg in 1989, exclusief de wateroppervlakte, ruim 3,39 miljoen hectare.
Het gebruik van deze oppervlakte is in de afgelopen decennia veranderd. Veruit het grootste deel van het Nederlandse grondgebied wordt
gebruikt voor de agrarische produktie (tabel 2.7). De oppervlakte met
agrarisch gebruik is gedaald van 2,51 miljoen hectare in 1950 tot 2,38
miljoen hectare in 1989 en het aandeel ervan in het totale bodemgebruik (exclusief water) is verminderd van 76,2% tot 70,3%. In het licht
van de enorme maatschappelijke veranderingen is dat een betrekkelijk
beperkte verschuiving. De sterkste daling van de agrarische oppervlakte
vond plaats in de jaren zeventig: tussen 1970 en 1979 daalde het landbouwareaal met 126.000 ha, wat neerkomt op een afname van ruim
0,5% per jaar. Daarna was de vermindering veel zwakker: tussen 1979 en
1989 daalde het landbouwareaal in totaal met ruim 40.000 ha, nog geen
0,2% per jaar.
Tabel2.7

Deontwikkeling vanhet bodemgebruik, 1950-1989 (x 1.000 ha)
Agrarisch
gebruik a)

Natuurterrein

1950
1960
1970

2.512,9
2.552,2
2.551,9

264,2
235,6
199,1

242,2
267,9
298,1

277,7
307,1
328,8

1979
1985
1989

2.425,2
2.397,4
2.383,3

160,3
149,7
143,8

294,0
300,3
304,1

514,4
544,7
559,5

a) De gegevens vóór en na 1970zijn niet volledig vergelijkbaar.
Bron: CBS,Bodemstatistiek, diversejaren.
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Bos

Overig grondgebruik a)

Het aandeel van het agrarisch bodemgebruik in de totale oppervlakte loopt uiteen van 80% of meer in Groningen, Friesland en Zeeland
tot ongeveer 75% in Drenthe en Overijssel en 60 à 70% in de overige
provincies. In de periode 1970-1989 is de oppervlakte agrarisch gebruik
het sterkst afgenomen in Zuid- en Noord-Holland (0,7 à 0,8% per jaar),
waar het agrarische aandeel in die periode dan ook terugliep van 75 à
80% tot circa 65%. Ook in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht daalde
het landbouwareaal sterker dangemiddeld.
Bos en bebouwing sterk uitgebreid
De oppervlakte bos is gestegen van 240.000 ha in 1950 tot ruim
300.000 ha in 1989 en het aandeel ervan in het totale bodemgebruik
nam toe van 7,3% tot 9,0%. Tussen 1979 en 1989 is het bosareaal met
circa 10.000 ha gestegen, ruim 0,3% per jaar. De oppervlakte natuurlijk
terrein is daarentegen gedaald van ruim 260.000 ha in 1950 tot ruim
140.000 ha in 1989 en het aandeel daarvan nam af van 8,0% tot 4,2%.
Tussen 1970 en 1985 kwam deze daling grotendeels - 38.000 van de
50.000 ha -voor rekening van Flevoland,waar pas ingepolderde gronden
werden omgezet in landbouwgrond. Ook daarna heeft de vermindering
van de oppervlakte natuurlijk terrein zich voortgezet met een daling van
6.000 ha (bijna 1%per jaar) tussen 1985 en 1989. Deze gang van zaken
isvoor de natuur- en milieu-organisaties aanleiding om een forse vergroting van de oppervlakte "natuur" in Nederland te bepleiten.
De oppervlakte van het overige bodemgebruik (bebouwing, wegen,
enzovoort) is in de periode 1950-1989 verdubbeld van bijna 280.000 ha
tot 560.000 ha (tabel 2.7). Het aandeel van deze categorie steeg in deze
periode van 8,4% tot 16,5%. Eendeelvan deze toename - naar schatting
ruim 100.000 ha -wordt veroorzaakt door een verandering in de methode van inventariseren met ingang van 1976. In de periode 1979-1989 is
het overig bodemgebruik met circa 45.000 ha uitgebreid, een toename
van 0,9% per jaar. Binnen het overig bodemgebruik is het woongebied
met in 1989 een aandeel van bijna 40%verreweg het belangrijkst. Daarna komen de verkeersterreinen met een aandeel van ongeveer een
kwart, de industrieterreinen en overige bebouwde terreinen met bijna
een vijfde en de recreatieterreinen met 15%. Deze laatste categorie vertoont de sterkste groei:tussen 1979en 1989 isde oppervlakte ervan toegenomen met ruim 13.000 ha- ruim 2% per jaar -tot 84.000 ha.
Agrarisch bodemgebruik in toekomst verder terug
Naar verwachting zal de oppervlakte van het agrarisch grondgebruik in de toekomst verder dalen. In het verleden kreeg de grond die
onttrokken werd aan het agrarisch gebruik hoofdzakelijk een stedelijke
aanwending. In de toekomst zal behalve voor dat doel, ook meer agrarische grond nodig zijn voor de aanleg van bos en natuurterreinen. Dit
valt onder meer af te leiden uit een studie van Bethe (1991),waarin aan
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de hand van verschillende overheidsnota's een inventarisatie is gemaakt
van de niet-agrarische grondbehoefte voor de periode 1990-2020. Die
behoefte wordt geschat op ruim 160.000 ha. Daarvan komt meer dan
60% voor rekening van de aanleg van bos en natuurterreinen, voornamelijk in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. In de "Toekomstverkenning ruraal grondgebruik" (Kamminga et al., 1993) wordt voor
drie scenario's een schatting gegeven van de oppervlakte die in de periode 1993-2015 aan de landbouw zal worden onttrokken. In twee van de
drie scenario's gaat het om een areaal van 150.000 ha, dat vrijwel volledig een stedelijke aanwending krijgt. In het derde scenario bedraagt de
onttrekking aan de landbouw bijna 250.000 ha,waarvan een groot deel
zal worden gebruikt voor natuur- en bosontwikkeling. In een recent onderzoek van LEI-DLO/IKC (1994) is de ontwikkeling van de land- en tuinbouw tot omstreeks 2015verkend met behulp van drie scenario's die zijn
gebaseerd op de studie "Scanning the future" van het Centraal Planbureau (CPB, 1992). Deveronderstelde onttrekking van landbouwgrond bedraagt in deze scenario's achtereenvolgens bijna 100.000 ha, ruim
200.000 ha en bijna 300.000ha.
De drie studies overziend, ligt de mogelijke vermindering van de
oppervlakte agrarisch gebruik tot 2015 tussen circa 100.000 en
300.000 ha. Per jaar zou dat een vermindering betekenen tussen ruim
4.000 en ruim 13.000 ha, ofwel van 0,2 à 0,6%. Het aandeel van de oppervlakte met agrarisch gebruik in de totale oppervlakte (exclusief water) zou hiermee dalen van 70% in 1993 tot 67 à 61% in 2015. In de afgelopen twintig jaar lag de afname van het landbouwareaal gemiddeld
op 0,3% per jaar. Dit percentage is beïnvloed door het in cultuur brengen van Flevoland. Op grond van de genoemde verkenningen lijkt de
kans aanwezig dat de onttrekking van landbouwgrond de komende jaren iets sterker zal zijn dan in hetjongste verleden.
Uitbreidingsplannen bos-en natuurgebieden
Zoals aangegeven speelt de geplande uitbreiding van het areaal
bos- en natuurgebied een belangrijke rol bij de verwachte vermindering
van het areaal landbouwgrond. In de hiervoor genoemde studies lopen
de schattingen voor deze uitbreiding uiteen van vrijwel nul tot circa
200.000 ha. Het streven van de rijksoverheid naar uitbreiding van het
areaal bos-en natuurgebied isvastgelegd in het Natuurbeleidsplan (LNV,
1990) en het Bosbeleidsplan (LNV, 1993b). Deze plannen zijn ruimtelijk
vertaald in het Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993a).Voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur - een aantal met elkaar verbonden natuurgebieden - gaat de overheid uit van een onttrekking van
150.000 ha grond aan de landbouw over een termijn van 25 à 30 jaar.
Daarvan is 50.000 ha bestemd voor natuurontwikkelingsgebied en
100.000 havoor reservaatsgebied in het kader van de Relatienota.Tot nu
toe isruim 17.000 ha reservaatsgebied gerealiseerd (tabel 2.8), zodat nog
130.000 ha verworven moet worden.
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Verder streeft de overheid in de komende 25jaar naar een bosuitbreiding van tenminste 75.000 ha. Eendeel daarvan (ruim 10.000 ha) valt
samen met het natuurontwikkelingsgebied en een ander deel (5.000 ha)
zal gestalte krijgen binnen bestaande natuurterreinen. Voor de resterende oppervlakte van 60.000 ha zal een beroep moeten worden gedaan op
landbouwgronden. Hiervan wil de overheid 30.000 ha realiseren met de
Stimuleringsregeling Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL). Dit bos
wordt met subsidie van de rijksoverheid en de EU aangelegd op landbouwgronden in het kader van de begeleidende maatregelen van de
Mac Sharry-hervorming van het EU-landbouwbeleid (zie paragraaf 1.3.5).
Gekozen kan worden tussen tijdelijk en permanent bos. Verder is in de
nagestreefde bosuitbreiding een oppervlakte van ruim 10.000 ha opgenomen, die valt onder de verantwoordelijkheid van andere organisaties
dan de rijksoverheid.
In de komende 25 à 30jaar streeft de overheid er dus naar het bösen natuurgebied met in totaal 190.000 ha uit te breiden. Ten opzichte
van 1989 is dat een toename van ruim 40%, hetgeen een forse trendbreuk zou inhouden. De vraag is of er, mede gelet op de hoge kosten
(Slangen, 1994), voor dergelijke grote uitbreidingen van bos- en natuurgebieden voldoende draagvlak bestaat in de maatschappij. Daarnaast is
de vraag of de instrumenten die in het verleden voor de realisering van
verstedelijkingsplannen zijn ingezet, evengemakkelijk zijn te mobiliseren
voor het tot stand brengen van bos-en natuurontwikkelingsplannen.
Verwerving door de overheid of beheerdoor boeren?
Een vraag die de laatste tijd veel aandacht krijgt is in hoeverre het
noodzakelijk of wenselijk isdat landbouwgronden worden opgekocht en
beheerd door overheidsinstanties of natuurbeschermingsorganisaties,
dan wel dat het beheer voor een belangrijk deel kan worden overgelaten aan agrariërs. Deze zouden,al of niet georganiseerd in bepaalde verbanden ("milieucoöperaties") zelf hun grond beheren op een wijze die
tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften. Op deze manier
kunnen bos- en natuurontwikkelingsplannen worden gerealiseerd waarbij de landbouwers in het bezit blijven van hun gronden.
Volgens sommigen zou dit ook vanuit financieel oogpunt voordeliger zijn, terwijl anderen het tegendeel beweren. Tot de eerste categorie
behoort een aantal organisaties op het gebied van het particulier grondbezit en dejacht. In een gezamenlijk rapport (NLVE et al., 1993) berekenen ze de kosten voor de overheid van het aankopen en beheren van
170.000 ha grond voor natuurontwikkeling door de overheid, en de kosten voor een alternatief waarbij de overheid slechts 35% van de grond
aankoopt. Decumulatieve kosten voor de overheid bij volledige aankoop
en beheer bedragen over een periode van 25jaar 11,4miljard gulden en
voor de alternatieve mogelijkheid 4 miljard gulden. Een onderzoek van
Schrijver en Wiersma (1994) in opdracht van het Wereld Natuur Fonds
wijst echter in een andere richting. Indit rapport worden de kosten voor
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de overheid bij aankoop van reservaatsgebieden vergeleken met die voor
landschapsbeheer door boeren. De cumulatieve kosten voor de overheid
zijn volgens dit rapport in het eerste geval na45tot 67jaar lager dan in
het tweede. De conclusie van dergelijke berekeningen hangt kennelijk
sterk af van de gekozen uitgangspunten, onder meer ten aanzien van de
termijn waarop de berekening betrekking heeft.
Daarnaast zijn hierbij niet alleen de kosten, maar ook de opbrengsten in de vorm van natuur- en landschapswaarden van belang. Van
meerdere kanten wordt er op gewezen dat alleen de zwaardere vormen
van beheer - dus met veel beperkingen - hieraan een substantiële bijdrage leveren, maar dat dat voor lichte beheersvormen slechts in beperkte
mate het geval is (zie Engelsma en Waardenburg, 1994 en DBL, 1993).
Waarschijnlijk valt de afweging bij lichte vormen van beheer eerder uit
in het voordeel van beheer door boeren en komt aankoop door de overheid eerder in beeld naarmate de beheersvorm zwaarder wordt. Zwaar
beheer isvaak vrij moeilijk in te passen in de bedrijfsvoering (DBL, 1993).
Licht beheer komt bij de deelnemende agrariërs meer in zwang omdat
de verhouding tussen verplichting en financiële vergoeding daarbij gunstiger is dan bij zwaar beheer. Het aandeel van de lichtere vormen van
beheer isdan ook toegenomen van 45% in 1989tot 53% in 1991(Engelsma en Waardenburg, 1994). Mede daarom werd het maximum van de
vergoedingen voor zwaar beheer onlangs verhoogd met 15%.
Beheeralsinkomensbron?
Het inschakelen van agrariërs bij natuur- en landschapsbeheer komt
tevens tegemoet aan hun toenemende behoefte aan andere inkomensbronnen. Daar komt bij dat beheer van natuur en landschap tot op zekere hoogte redelijk aansluit bij de agrarische bedrijfsvoering. In het bijzonder voor braakgelegde gronden worden goede mogelijkheden gezien
voor de "produktie van natuur en landschap" (zie bijvoorbeeld Buys,
1993). Over de mogelijke omvang van de nieuwe inkomensbron(nen)
voor de agrariërs valt nog weinig te zeggen. In 1993 ging het bij het beheer in het kader van de Relatienota om een totaalbedrag van ruim
25 miljoen gulden, wat overeenkomt met ongeveer 800 gulden per beheerde hectare (DBL, 1993).Tegenover dit bedrag staan voor de betrokken agrariërs gederfde opbrengsten en soms hogere kosten vanwege de
opgelegde beperkingen. In totaal werd er in 1991 door de overheid en
particuliere organisaties 550 à 800 miljoen gulden - afhankelijk van de
vraag welke uitgaven in de berekening worden betrokken - uitgegeven
voor het beheer van natuur en landschap (Van der Mark, 1993). De produktiewaarde van de akkerbouw en de grondgebonden veehouderij - de
sectoren waar beheersactiviteiten het best passen- bedroeg in 1991 ruim
12,5 miljard gulden en de netto-toegevoegde waarde zo'n 5 miljard gulden. Ermoet dus nogal wat gebeuren voordat de vergoedingen voor beheersactiviteiten een substantiële bijdrage leveren aan het agrarisch inkomen of compensatie bieden voor prijsverlagingen.
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De omvang van de nieuwe inkomensbron wordt beïnvloed door het
feit dat het hierbij gaat om de produktie van collectieve goederen, die
uit de algemene middelen betaald moeten worden. Dat betekent dat de
betrokken agrariërs moeten concurreren met andere claims op deze middelen, die naar het zich laat aanzien in de nabije toekomst vrij schaars
zullen zijn (zie paragraaf 1.1.2). Om die reden is het van belang dat gezocht wordt naar mogelijkheden om het "produkt natuur en landschap"
op een of andere manier (mede) door belanghebbende particulieren te
laten betalen (zieVan der Hamsvoort en Luijt, 1994). Eenandere gedachte die steeds meer aandacht krijgt, isde boeren niet langer te betalen op
basis van gederfde inkomsten of gemaakte kosten, maar hen te belonen
naar rato van de door hen geleverde waarde aan natuur en landschap.
Die waarde is overigens niet eenvoudig meetbaar, zodat ook daarvoor
methoden moeten worden ontwikkeld.
Eerste faseRelatienotabeleid vrijwel voltooid
Mede onder invloed van de veranderingen in het markt- en prijsbeleid (zie paragraaf 1.3.4) isde belangstelling van de boeren om beheersovereenkomsten af te sluiten de afgelopen jaren verder toegenomen.
Zowel het aantal agrariërs met een beheersovereenkomst als de bijbehorende oppervlakte cultuurgrond geeft, na een moeizame start in het begin van de jaren tachtig, een duidelijke stijging te zien (tabel 2.8). Een
deel van de vergoedingen voor het landschapsbeheer wordt gefinancierd
uit de EU-bergboerenregeling (zie paragraaf 1.3.5).Infeite ishet RelatieTabel2.8

Deontwikkeling vanhet Relatienotabeleid, 1981-1993

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Aantal agrariërs
met beheersovereenkomst

Oppervlakte
(ha) beheersovereenkomsten

Gerealiseerde
opp. reservaatsgronden (ha)

72
108
290
415
611
890
1.298
1.704
2.137
2.653
3.256
3.885
4.531

1.178
1.205
2.947
3.682
4.661
6.334
8.343
10.218
13.109
16.363
20.397
24.838
30.524

300 a)
400 a)
2.000 a)
2.400
2.904
3.517
4.274
6.532
8.416
9.998
12.744
14.038
17.059

a) Schatting LEI-DLO.
Bron: Directie Beheer Landbouwgronden.
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notabeleid de manier waarop in Nederland - bij gebrek aan bergen - de
bergboerenregeling wordt toegepast.
Eind 1993waren er in 183gebieden beheersplannen van kracht met
een totale oppervlakte van 98.300 ha. Eenjaar eerder was dit 81.600 ha.
Op 3 1 % van de oppervlakte was daadwerkelijk een beheersovereenkomst gesloten met een agrariër en op 17% was de reservaatsvorming
voltooid. De eerste fase van het Relatienotabeleid omvatte 100.000 ha
relatienotagebied. In 1993 was dus de planvorming voor bijna de gehele
eerste fase voltooid. Het streven bij deze eerste fase was 60% reservaatsgebied en 40% beheersgebied. De realisatie komt uit op 58% reservaatsen 42% beheersgebied. In het Structuurschema Groene Ruimte is een
aanzet gedaan voor de tweede fase van het Relatienotabeleid. Het streven isom uiteindelijk voor het totaal te komen tot 50% reservaatsgebieden en 50% beheersgebieden. In de tweede fase, die ook 100.000 ha
omvat, zal dus 60% beheersgebied en 40% reservaatsgebied moeten
worden gerealiseerd. De totale nagestreefde oppervlakte beheersgebied
van 200.000 ha komt overeen met bijna 10%van het landbouwareaal.
2.2.2

Bouwplan en ruimtelijke verdeling van agrarische activiteiten

Detotale in de CBS-landbouwtelling geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is tussen mei 1992 en mei 1993 iets toegenomen (tabel 2.9).
Het areaal grasland en de oppervlakte tuinbouw in de open grond bleven vrijwel gelijk. Het areaal bouwland is vrij sterk verminderd, namelijk
met bijna 15.000 ha (-2,6%). Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de aardappelen (-11.000 ha).Vooral de oppervlakten van pooten consumptie-aardappelen zijn fors gedaald, respectievelijk met 6,8%
en 8,3%. Met name in het Zuidelijk Zandgebied is de oppervlakte aardappelen relatief sterk verminderd. Daarmee kwam dus een abrupt einde
aan de uitbreiding van het areaal aardappelen in die gebieden in voorgaande jaren. Ongetwijfeld zal de recente afname verband houden met
de sterke daling van de aardappelprijzen in 1991/92 en 1992/93 (zie paragraaf 3.2.3). Onder invloed van de suikerquotering enerzijds en de stijgende opbrengsten per hectare anderzijds neemt het bietenareaal geleidelijk af; in 1993was het 4.000 ha kleiner dan eenjaar eerder. Opmerkelijk was dat, ondanks de invoering van de verplichte braaklegging, de
oppervlakte granen in 1993 niet of nauwelijks kleiner wasdan in 1992.
Tegenover de afname van het areaal bouwland stond een toename
van het areaal voedergewassen (snijmais) en van het braakland. Het areaal voedergewassen is met ruim 11.000 ha uitgebreid, waarmee de uitbreiding in twee jaar tijd uitkwam op ruim 27.000 ha ofwel meer dan
13%.Vooral in het noorden van het land isde oppervlakte snijmais sterk
toegenomen. De mogelijkheid om in het kader van de Mac Sharry-hervorming voor snijmais een hectaretoeslag te ontvangen is hierop ongetwijfeld van invloed geweest. In Limburg en Noord-Brabant bleef de toename van het areaal voedergewassen beperkt, maar daar nam wel de
teelt van korrelmais en corn crob mix (ccm) sterk toe:van ruim 5.000 ha
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Tabel2.9

Het nationale bouwplan vanaf 1950(oppervlakte x 1.000ha) a)
1950

1960

1970

1980

1985

1991

1992 1993

Totale areaal cultuurgrond

2.337 2.317 2.143 2.020 2.019

1.991

1.985 1.987

Grasland
Groenvoedergewassen

1.290
27

1.308 1.330 1.198 1.164 1.080 1.063 1.063
12
141
11
180
208
224 235

Bouwland
w.o. granen
suikerbieten
aardappelen

906
491
67
176

885
511
93
148

690
359
104
157

584
224
121
173

570
183
131
169

589
178
123
180

581
173
121
187

566
173
117
176

Tuinbouw open grond
w.o. groenten
fruit
bloembollen
boomkwekerij

111
29
71
7
3

107
34
57
10
3

94
37
39
12
4

84
35
25
14
6

91
42
23
15
7

99
46
24
17
9

101
47
24
17
9

101
46
24
17
10

Tuinbouw onder glas
w.o. groenten
bloemkwekerij

3,3
2.2
0,3

5,0
4,0
0,5

7,2
5,4
1,6

8,8
4,7
4,0

9,0
4,6
4,3

10,0
4,5
5,3

10,1
4,6
5,3

10,3
4,7
5,4

a) Oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik bij de geregistreerde land- en
tuinbouwbedrijven, vanaf 1970exclusief grond van bedrijven kleiner dan 10sbe.
Bron: CBS-Landbouwtellingen.

in 1992tot ruim 9.000 ha in 1993.Detotale oppervlakte braakland isvan
1992 op 1993 naar schatting - de registratie is op dit punt onvoldoende
gespecificeerd - met zo'n 6.000 ha toegenomen en kwam op 23.300 ha.
Daarvan was ruim 15.000 ha vrijwillig braakgelegd en een kleine
8.000 ha betrof verplichte braak. Van de totale braakgelegde oppervlakte was ruim 17.000 ha ingezaaid met een groenbemester en ruim 700 ha
met een non-foodgewas. Derest betrof "zwarte braak" of bos.
Binnen de opengrondstuinbouw is de boomteelt een vrij stabiele
groeisector. Vanaf 1985 is het areaal met bijna de helft gestegen tot
9.800 ha in 1993. Ook de oppervlakte glastuinbouw neemt gestaag toe;
vanaf 1985 was er een jaarlijkse uitbreiding van gemiddeld 170 ha tot
10.300 ha in 1993. Ondanks de lage prijzen van de glasgroenten in 1992
(zie paragraaf 3.2.4) ishet areaal glasgroenten in 1993verder uitgebreid.
Verderevermindering oppervlakte bouwland in de toekomst?
Het aandeel van het grasland en de voedergewassen in de totale
oppervlakte cultuurgrond is van 1950 tot de invoering van de melkquotering in 1984gestegen van 56%tot 67%,maar vertoont sindsdien weer
een lichte daling en bedroeg in 1993 65%. Het aandeel van het bouwland is in de periode 1950-1980 verminderd van 39% tot 29% en daarna
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weinig meer veranderd. Het aandeel van de opengrondstuinbouw isvan
1950tot 1980 afgenomen van 4,7% tot 4,1%, maar vervolgens heeft het
zich hersteld tot 5,1%. Het aandeel van de glastuinbouw is in de periode
1950-1993toegenomen van 0,1% tot 0,5%.
Vrij algemeen wordt verwacht dat de oppervlakte met tuinbouw de
komende jaren zal worden uitgebreid. Zo wordt in een studie naar de
toekomst van het Nederlandse bloembollencomplex het areaal bloembollen in 2015 geraamd op ruim 20.000 ha, een stijging van meer dan 20%
ten opzichte van het huidige areaal (Kortekaas et al., 1994). Voor de
glastuinbouw verwachten Alleblas en Rodewijk (1992a) tot 2015 eentoename van het areaal met ongeveer 2.500 ha.Aannemelijk isdat deze uitbreiding, evenals de vermindering van de totale oppervlakte cultuurgrond, vooral ten koste zal gaan van het bouwland, omdat daarop de
laagste toegevoegde waarde per hectare wordt gerealiseerd.
Beperkte verandering ruimtelijke verdeling agrarischeactiviteiten
De ruimtelijke verdeling van de diverse agrarische activiteiten heeft
in het afgelopen decennium geen ingrijpende veranderingen ondergaan.
Uit de ontwikkeling van de produktie-omvang gemeten in standaardbedrijfseenheden (sbe) per gebied blijkt dat in de plantaardige sectoren de
regionale verschuivingen sterker waren dan bij de dierlijke produktie.
Ruim de helft van de produktie in de rundveehouderij wordt gerealiseerd in de zandgebieden en ongeveer een kwart in de weidegebieden
(tabel 2.10). Tussen 1984en 1993 iser in de aandelen van de verschillende gebieden, ondanks een levendige overdracht van melkquota, weinig
veranderd. Het aandeel van de zandgebieden is iets afgenomen en dat
van de weidegebieden iets toegenomen. De daling in de zandgebieden
betrof vrijwel uitsluitend het Noordelijk Zandgebied en de stijging in de
weidegebieden kwam voor rekening van het Noordelijk Weidegebied.
Veruit het grootste deel van de intensieve veehouderij (ruim 80%) is
geconcentreerd in de zandgebieden, met name in het Zuidelijk Zandgebied. Inde periode 1984-1993 ishet aandeel van dit laatste gebied gestegen van 47,0% tot 51,1%. Het aandeel van de overige zandgebieden is
afgenomen. De in 1984 van kracht geworden Interimwet, die beoogde
de groei van de intensieve veehouderij in de concentratiegebieden aan
banden te leggen, heeft de relatief sterke groei van de intensieve veehouderij in het Zuidelijk Zandgebied dus niet kunnen voorkomen. Buiten
de zandgebieden was sprake van een beperkte daling van het regionale
aandeel in de intensieve-veehouderijproduktie, met uitzondering van het
Noordelijk Zeekleigebied, deVeenkoloniën en de IJsselmeerpolders.
Het aandeel van de traditionele akkerbouwstreken - de zeekleigebieden en de Veenkoloniën - in de akkerbouwproduktie is gedaald van
74,9% in 1984 tot 71,2% in 1993. Tegelijk nam het aandeel van vooral
de zandgebieden en de weidegebieden duidelijk toe (tabel 2.10). Dit
kwam voor een belangrijk deel door de uitbreiding van de aardappelteelt in deze gebieden, terwijl ook de opkomst van de corn crob mix en
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Tabel2.10 Procentuele verdeling aantal sbenaar produktierichting, landbouwgebied en
jaar (sbe van1986)
Landbouwgebied/
jaar

Rundhouderij

Zeekleigebieden
1984
9,2
1993
9,3
Rivierklei-/Löss
1984
9,2
1993
9,4
Weidegebieden
1984
25,3
1993
26,2
Zandgebieden
1984
53,4
1993
52,4
Veenkoloniën
1984
1,3
1993
1,2
Overig Noord-en Zuid-Holland
1984
1,5
1993
1,6

Intens.
veehoud.

Akkerbouw

Tuinbouw
opengrond

Tuinbouw
onder glas

Totaal

2,7
2,8

65,0
62,0

24,8
25,9

20,3
21,5

19,0
19,6

7,1
6,5

4,1
4,6

11,8
10,3

5,5
6,5

8,1
8,0

6,4
5,8

3,2
4,1

15,8
15,7

21,6
20,3

18,7
17,9

82,8
83,9

16,7
19,3

27,0
29,5

13,4
14,2

41,9
41,4

0,7
0,8

9,9
9,2

0,8
1,2

1,4
2,1

2,2
2,2

0,2
0,2

1,1
0,8

19,9
17,4

37,8
35,4

10,0
10,9

Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

de korrelmais van invloed was. De relatief sterke uitbreiding van de snijmaisteelt heeft hier geen rol gespeeld omdat dit gewas in dit geval,anders dan gebruikelijk, niet tot de akkerbouw isgerekend.
Het aandeel van het westen van het land (het Westelijk Weidegebied, de Droogmakerijen en Overig Noord- en Zuid-Holland) in de opengrondstuinbouw is tussen 1984 en 1993 afgenomen van 42,4% tot
39,6%. Het aandeel van de IJsselmeerpolders nam in deze periode vrij
sterk toe, namelijk van 5,2% tot 7,0%, terwijl ook in het noorden van
het land en in de zandgebieden sprake was van een relatieve uitbreiding. Deglastuinbouw isin het afgelopen decennium meer over het land
verspreid: het aandeel van het westen van het land is tussen 1984 en
1993 gedaald van 73,4%tot 69,9%. Vooral het Zuidwesten, de Rivierkleigebieden en de Veenkoloniën wisten hun aandeel in de glastuinbouwproduktie te vergroten. Deze ontwikkelingen hangen voor een belangrijk deel samen met de vele niet-agrarische claims op grond in de Randstad, waardoor er voor de glastuinbouw slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn.
Intensiteit produktie verder toegenomen
De bovengenoemde verschuivingen gingen gepaard met veranderingen in de intensiteit van de produktie. Gemeten in sbe per hectare waarbij per gebied het totale aantal sbevan een produktierichting is
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Tabel2.11 Sbe(van 1986) per ha cultuurgrondnaarproduktierichting enlandbouwgebied
Rundhouderij

Intens,
veehoud.

Akkerbouw

Tuinbouw
opengrond

1,9
1,7

0,1
0,2

3,5
3,4

1,3
1,7

1,5
2,1

8,4
9,1

5,9
5,1

1,0
1,2

0,7
0,8

1,9
2,0

1,3
1,9

11,0
11,3

7,5
6,2

0,4
0,5

0,2
0,3

1,2
1,4

2,3
2,6

11,8
11,1

7,0
5,8

2,5
3,3

0,6
0,7

0,9
1,2

0,6
0,9

11,8
12,0

1984
1,6
1993
1,3
Overig Noord-en Zuid-Holland
1984
3,9
1993
3,4

0,2
0,3

3,2
3,2

0,2
0,5

0,7
1,3

6,0
6,6

0,1
0,2

0,7
0,5

12,8
13,7

35,1
41,6

54,5
61,9

1,2
1,6

1,4
1,4

1,4
1,7

2,0
2,5

11,5
11,9

Landbouwgebied/
jaar
Zeekleigebieden
1984
1993
Rivierklei-/Löss
1984
1993
Weidegebieden
1984
1993
Zandgebieden
1984
1993
\/aanl//\lAn!Än
vc c iïKuitJin e u

Nederland
1984
1993

5,4
4,5

Tuinbouw Totaal
onder glas

Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

gedeeld door de totale oppervlakte cultuurgrond - is deze voor het hele
land tussen 1984en 1993slechts met 3à4% toegenomen, geheel alsgevolg van de uitbreiding van de tuinbouw en de intensieve veehouderij
(tabel 2.11). Alleen in de weidegebieden is het gemiddelde aantal sbe
per hectare verminderd, doordat het effect van de inkrimping van de
rundveehouderij dat van de uitbreiding van de andere sectoren overtrof.
In de akkerbouwgebieden zorgde de groei van de tuinbouw voor een
toename van het totale aantal sbe per hectare. In het Rivierklei- en
Lössgebied en in de Zandgebieden werd de inkrimping van de rundveehouderij dooreen genomen min of meer gecompenseerd door de groei
van de tuinbouw en de intensieve veehouderij. Ondanks deze gang van
zaken is de rundveehouderij hier, evenals in de weidegebieden, de belangrijkste sector gebleven.
In toekomst grotere spreiding veehouderij?
Hiervoor is aangegeven dat de verdeling van de veehouderij over
het land in de afgelopen tien jaar weinig is veranderd. De mogelijkheid
bestaat dat in de komende jaren sterkere verschuivingen zullen optre90

den. Voor een deel vloeit dit voort uit het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied, dat is neergelegd in de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening extra ("Vinex"; VROM, 1991) en in het Structuurschema Groene
Ruimte (LNV, 1993a).Volgens deze nota's zou de grondgebonden agrarische produktie gespreid moeten blijven over het land. Daarbij wordt een
verplaatsing van rundveehouderijbedrijven vanuit de zandgebieden in
Oost- en Zuid-Nederland naar Noord-Nederland en Zeeland gestimuleerd.
Op die manier zou een bijdrage worden geleverd aan de vermindering
van de milieubelasting - vooral door ammoniak - en aan het verlagen
van de druk op de grondmarkt. Samen met deverstedelijking in hetwesten van het land zal dit beleid voor de zandgebieden in Zuid- en OostNederland tot gevolg hebben dat veel melkveehouders op zoek moeten
gaan naar een nieuwe bedrijfslokatie.
De kans is groot dat die lokatie, mede onder invloed van het verschil in grondprijzen (zie paragraaf 2.2.3), in het noorden of het zuidwesten van het land ligt. In een rapport van het IKC-Veehouderij (IKC, 1993)
wordt ervan uitgegaan dat in de periode 1990-2005 zo'n 260 melkveebedrijven vanuit het Zuidelijk Zandgebied verplaatst zullen (moeten) worden naar het noorden en zuidwesten van het land. Dit zal hoofdzakelijk
ten koste gaan van akkerbouwgronden. Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV, 1994b) schat het aantal melkveebedrijven
dat in de komende decennia uit de zandgebieden met een mestoverschot zal worden verplaatst naar Noord-Nederland en Zeeland op maximaal 1.800. Hiermee zouden zo'n 150.000 graasdiereenheden zijn gemoeid, circa 12% van het totale aantal in 1990 in de Zandgebieden.
Wanneer de helft van dit aantal terecht komt in het zuidwesten,verdubbelt daar het aantal graasdieren ten opzichte van 1990. Een aantal van
75.000 graasdiereenheden extra in het noorden betekent daar een toename van ongeveer 8% ten opzichte van 1990. Deze gebieden krijgen
dus een wat sterker gemengd karakter; de bedrijven blijven voorshands
echter wel gespecialiseerd.
Het ruimtelijk beleid voor de intensieve veehouderij is volgens de
eerder genoemde nota's gericht op het behoud van de huidige regionale
concentraties, waarbij de produktie wel "schoon" moet zijn. In de praktijk iser een tendens tot verplaatsing van de intensieve veehouderij naar
gebieden waar nog ruimte is, ook uit milieu-oogpunt. Vooral in Zeeland
en West-Brabant worden vrij veel aanvragen voor de oprichting van
vooral varkensbedrijven ingediend. Bij de plaatselijke bevolking en de
politici blijkt echter vrij veelweerstand te bestaan tegen deze "roze invasie" (Van Seeters, 1994). Volgens berichten in de pers zou er in Zeeland
in totaal voor 200.000 varkensplaatsen aan te bouwen stalcapaciteit zijn
aangevraagd (Agrarisch Dagblad, 17 maart 1994), terwijl er in deze provincie in 1993 nog geen 86.000 varkens waren. Deze ontwikkeling sluit
aan bij de visievan Bolsius (1993) die op Europees niveau een inkrimping
van de varkenshouderij in de huidige concentratiegebieden voorziet en
een uitbreiding in de akkerbouwgebieden.
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Glastuinbouw over derand vande Randstad
Het ruimtelijk beleid voor de glastuinbouw is, evenals dat voor de
bollenteelt en de boomkwekerij, vooral gericht op het handhaven en
versterken van de bestaande centra. In het Structuurschema Groene
Ruimte (LNV, 1993a) wordt aangegeven dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de twee glastuinbouwcentra in de Randstad - het Zuidhollands
Glasdistrict en Aalsmeer en omstreken - vooral gevonden moeten worden in de Hoeksche Waard en in de Haarlemmermeer. In de Hoeksche
Waard zou tegen 2010 ongeveer 600 ha glastuinbouw moeten worden
gerealiseerd, wat overeenkomt met het verwachte tekort van het Zuidhollands Glasdistrict. Wanneer deze ontwikkeling in de Hoeksche Waard
niet voldoende van de grond komt, zullen mogelijkheden worden geboden op Voorne-Putten.Voor het centrum Aalsmeer en omstreken ligt het
uitbreidingsgebied in de Haarlemmermeer, waar circa 250 ha glas een
plaats moet kunnen krijgen.
In het voorjaar van 1993 hebben de vier Randstadprovincies
- Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland - hun visie op de
ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw op lange termijn uitgebracht in de vorm van de "Randstadglasnota" (RoRo, 1993), die voor een
deel is gebaseerd op onderzoek van LEI-DLO (Alleblas en Rodewijk,
1992a en 1992b). Het rijksbeleid wordt volgens deze nota nauwelijks ondersteund door een visie op de autonome structurele ontwikkelingen in
de sector. Daarnaast biedt het rijksbeleid onvoldoende perspectief voor
een duurzame ontwikkeling van de bestaande glasconcentraties binnen
de vastgestelde grenzen (RoRo, 1993:16). De Randstadprovincies geven
de voorkeur aan een grotere spreiding van de glastuinbouwteelt, waarbij
meerdere gebieden direct rondom de Randstad als overloop voor de bestaande centra worden aangewezen. Gedacht wordt aan nieuwe lokaties
in Almere/Zeewolde (circa 650 à 750 ha), West-Friesland/Heerhugowaard
(circa 1.000 ha) en in de HoekscheWaard (circa 1.000 ha) (RoRo,1993:9).
2.2.3 Grondverkeer en grondeigendom
De gemiddelde grondprijzen (exclusief die van familietransacties) in
Nederland bewogen zich in 1993 op ongeveer hetzelfde niveau als in
1992. Voor een hectare onverpacht los land (bouwland en grasland zonder melkquotum) werd gemiddeld ongeveer 38.000 gulden betaald en
voor verpacht los land 20.000 gulden. De landelijke gemiddelde grondprijzen zijn de laatste jaren tamelijk stabiel (figuur 2.1), maar op regionaal niveau deden zich zowel prijsdalingen alsprijsstijgingen voor.
Grote regionale verschillenin grondprijzen
De hoogte van de agrarische grondprijzen wordt hoofdzakelijk bepaald door de verwachtingen van de potentiële kopers ten aanzien van
het toekomstige gezinsinkomen uit het bedrijf per hectare (Luijt, 1994).
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Figuur 2.1 Deontwikkeling vandeprijzen vanlosland zonder melkquotum
Bron: Bureau Beheer Landbouwgronden (vóór 1984:CBS).

Deze verwachtingen worden mede ingegeven door in het verleden behaalde gezinsinkomens per hectare. Verder heeft op regionaal niveau
het mestbeleid een opwaarts effect op de grondprijs en de melkquotering een neerwaarts effect. Doordat al deze invloeden per regio flink uiteenlopen, verschillen ook de regionale grondprijzen aanzienlijk. Zo varieerden de prijzen voor onverpacht los bouwland in 1993 van gemiddeld
23.000 gulden per hectare in de Veenkoloniën t o t gemiddeld 57.000 gulden per hectare in het Brabantse Zandgebied.
In enkele gebieden met intensieve landbouw was in 1993 sprake
van dalende grondprijzen. Zo liepen de gemiddelde grondprijzen per
hectare in het Noord-Brabantse Zandgebied terug van 59.000 naar
57.000 gulden en in Noord-Limburg van 45.000 naar 42.000 gulden. De
relatief ongunstige inkomens-ontwikkeling in deze gebieden met veel
varkenshouderij en veel opengrondstuinbouw is hier debet aan.
De grondprijzen in Zeeland (van 35.000 naar 32.000 gulden per hectare) en in het Westelijk Kleigebied van Noord-Brabant (van 44.000 naar
39.000 gulden per hectare) gingen eveneens omlaag. Tegenvallende bedrijfsresultaten in de akkerbouw in deze gebieden in de afgelopen jaren
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vormen hiervoor een belangrijke verklaring. In andere gebieden deed
zich een stijging van de gemiddelde grondprijs voor, mede door de relatief gunstige bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in de afgelopen
jaren. Zo steeg bijvoorbeeld de grondprijs in de Friese Veenweidestreek
van 24.000 naar 27.000 gulden per hectare, terwijl deze in het Veenweidegebied van Zuid-Holland omhoog ging van 43.000 tot 45.000 gulden
per hectare. Hierop kan ook de discussie om het aantal grootveeëenheden per hectare in de toekomst aan een maximum te binden van invloed
zijn geweest. In dat geval iser immers meer grond nodig om de huidige
veestapel te kunnen handhaven.
Opmerkelijk isdat de grondprijzen in de akkerbouwgebieden in het
noorden van het land in 1993eveneens gestegen zijn. Zo ging de gemiddelde grondprijs in de Veenkoloniën omhoog van 23.000 naar 25.000
gulden per hectare en die in het Noordelijk Zeekleigebied van Groningen
van 24.000 naar 27.000 gulden per hectare. Van invloed hierop kan zijn
geweest dat in de afgelopen jaren nogal wat melkveebedrijven uit andere delen van het land zich in de noordelijke akkerbouwstreken vestigden, mede vanwege de relatief lage grondprijzen daar. Daarnaast leggen
de braaklegregelingen en de hectarepremies een bodem in de grondmarkt. Op grond van het aantrekken van de prijzen voor uien en consumptie-aardappelen mag voor 1994 eerder een stijging dan een daling
van de grondprijzen in de akkerbouwstreken worden verwacht.
Overheidsplannenkunnen tot hogere grondprijzen leiden
Zoals aangegeven zal deonttrekking van grond aan de landbouw in
de komende decennia waarschijnlijk ergens tussen 4.000 en 13.000 ha
per jaar liggen, voornamelijk als gevolg van overheidsplannen (paragraaf 2.2.1). Die aantallen komen overeen met circa 13%, respectievelijk
ruim 40% van de huidige jaarlijks verhandelde hoeveelheid landbouwgrond. Dit wijst erop dat realisatie van de overheidsplannen een opwaarts effect op de grondprijzen zal hebben. Dat geldt, althans voor de
korte termijn, eveneens voor verschillende maatregelen in de sfeer van
het milieubeleid: in vele gevallen zijn de kosten daarvan voor de agrariër
lager naarmate deze over meer grond beschikt. Daar staat tegenover dat
sommige milieumaatregelen, bijvoorbeeld het ammoniakbeleid (zie paragraaf 2.4) zulke hoge kosten met zich meebrengen, dat de kans bestaat
dat er extra aanbod van landbouwgrond komt doordat bedrijven moeten sluiten. Op langere termijn zal het milieubeleid waarschijnlijk een
neerwaarts effect op de grondprijzen hebben,omdat het mogelijke inkomen per hectare erdoor omlaag gaat.
Het effect van een mogelijke verdere hervorming van het EU-landbouwbeleid is onzeker: wanneer er meer hectarepremies komen heeft
dat in principe een grondprijsverhogend effect. Eenverdere afbrokkeling
van de prijsondersteuning daarentegen leidt tot een verlaging van de
grondprijzen. Voor Nederland met zijn hoge produktie per hectare zou
het tweede effect wel eens het zwaarst kunnenwegen.
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Tot voor enkele jaren was er een levendige handel in grond met
daarop een zekere hoeveelheid melkquotum. De laatstejaren worden de
melkquota echter ook gehuurd,terwijl er tevens steeds meer verhandeld
worden zonder dat de grond wordt overgedragen. Hiervoor gebruikt
men (tijdelijke) pachtconstructies, waarbij het pachtcontract met instemming van beide partijen na een bepaalde periode niet meer wordt verlengd en de melkquota in handen van de pachter blijven. Beide ontwikkelingen zullen invloed hebben gehad op de daling van de grondmobiliteit die zich vanaf 1990 voordoet. In dat jaar werd nog 26.500 ha los
land verhandeld, maar in 1993 was dit gedaald tot 17.300 ha. De gewijzigde vorm van overdracht van melkquota vormt niet de enige oorzaak
van de daling,aangezien deze ook optrad in de akkerbouwgebieden. Uit
schattingen van het Bureau Beheer Landbouwgronden van het Ministerie
van LNV blijkt overigens dat de prijzen van melkquota de laatste jaren
redelijk stabiel zijn: in 1993 werd, evenals in de voorgaande jaren, gemiddeld tussen de ƒ4,-en ƒ4,50per kilogram melkquotum betaald.
Grondprijzen in andere Europese landen lager
Degemiddelde grondprijs in ons land ismet circa 38.000 gulden per
hectare voor onverpacht los land internationaal gezien relatief hoog.
Slechts in sommige delen van West-Duitsland (Roergebied, NoordrijnWestfalen, Hessen en Beieren) liggen de agrarische grondprijzen op een
vergelijkbaar niveau. Inde overige delen van West-Duitsland en in België
zijn de grondprijzen gemiddeld een derde lager dan in ons land. Hetzelfde geldt voor sommige delen van het Verenigd Koninkrijk en voor de intensievere - veelal geïrrigeerde - gebieden in Spanje, Griekenland, Italië
en Frankrijk. In de andere delen van de Europese Unie zijn de grondprijzen meestal niet meer dan een kwart van die in ons land (Bolsius, 1992).
Opmerkelijk is dat het verloop van de agrarische grondprijzen in
verschillende Europese landen nogal wat overeenkomsten vertoont. Zo
was de grondprijsontwikkeling in de afgelopen dertig jaar in Denemarken ongeveer identiek aan die in Nederland, alleen is het niveau in Nederland hoger. De pieken en de dalen vinden in vele gevallen in dezelfde jaren plaats. Dit heeft zowel te maken met een ongeveer analoge inkomensontwikkeling in de akkerbouw en de veehouderij in de diverse
landen mede onder invloed van het EU-markt- en prijsbeleid, als met de
reële rente-ontwikkeling, die immers sterk internationaal bepaaldis.
Pachtareaaldaalt in trager tempo
Zo'n 25 jaar geleden werd ongeveer de helft van alle cultuurgrond
in Nederland verpacht. In 1993 was het aandeel van de pacht teruggelopen tot ruim 30% (tabel 2.12). Ook tussen 1990 en 1993 nam de oppervlakte verpachte grond af, ondanks de recente aanpassing van het Pachtnormenbesluit. Daarbij is als uitgangspunt gekozen dat de verpachter
een netto-rendement moet behalen van twee procent van de vrije ver95

keerswaarde van onverpachte landbouwgrond. Aangezien dat in sommige gebieden een vrij groot verschil inhield ten opzichte van de tot dan
toe betaalde pachtprijs, blijft de eerste stap van de verhoging beperkt
tot maximaal 15%ten opzichte van de laatst betaalde pachtprijs. Deresterende verhoging dient in een aantal stappen te worden gerealiseerd,
vanzelfsprekend mede afhankelijk van de ontwikkeling van de vrije verkeerswaarde van grond. Een dalende of stijgende grondprijs maakt deze
stappen immers kleiner, respectievelijk groter. Naast de pachtprijsverhoging kan sinds enige tijd ook de helft van de waterschapslasten worden
doorberekend aan de pachter. Voorheen kwamen deze lasten uitsluitend
voor rekening van de verpachter. Daarnaast staan nog enkele wijzigingen op stapel,waarmee de contractsluitende partijen meer vrijheid zouden krijgen en die bedoeld zijn om de teruggang van de pacht op zijn
minst (verder) te vertragen.

Tabel2.12 De oppervlakte cultuurgrond naar eigendom en pacht in procenten van de
totale oppervlakte cultuurgrond, 1959-1993
Eigendom
1959
1970
1983
1987
1990
1993

47,6 a)
51,9 a)
59,3
61,1
63,6
64,3

Erfpacht

-

2,6
3,2
3,4
3,8

Pacht
52,4 b)
48,1 b)
37,6
34,7
31,4
30,5

Overige vormen

-

0,5
1,0
1,7
1,4

a) Inclusief erfpacht; b) Inclusief overige exploitatievormen.
Bron: CBS-Landbouwtellingen.

Het blijft echter de vraag of een en ander voldoende is om de daling van het verpachte areaal tot stilstand te brengen. Overigens kan wel
worden geconstateerd dat de afname van het verpachte areaal tussen
1990 en 1993 aanzienlijk trager verliep dan voordien (tabel 2.12). Mogelijk is ook de eerdergenoemde toegenomen populariteit van pachtconstructies voor het overdragen van melkquota hierop van invloed geweest
(Lengkeek, 1993:25). Een deel van de vermindering van de pacht in de
afgelopen tien jaar is gecompenseerd door een uitbreiding van de erfpacht, waarbij de partijen meer vrijheid ten aanzien van de prijs - de
erfpachtcanon -en de overige afspraken hebben dan onder de Pachtwet.
Vooralparticulieren verpachtenminder
Tussen 1977 en 1993 verminderde de totale verpachte oppervlakte
in Nederland van 876.000 tot 606.000 ha (tabel 2.13). Vooral het areaal
dat gepacht wordt van particuliere grondeigenaren daalde sterk, name96

lijk met 213.000 ha. Dit isniet verbazingwekkend aangezien vooral particulieren percelen,die vrij van pacht komen, niet opnieuw zullen verpachten vanwege het aanzienlijke prijsverschil tussen verpachte en onverpachte grond en vanwege het lage directe rendement. De agrariërs onder de particuliere verpachters zullen veelal de grond zelf in gebruik
wensen te nemen. De Pachtwet biedt hiervoor mogelijkheden, zelfs als
de zittende pachter daaraan niet mee wil werken. Het van (schoon-)
ouders gepachte areaal verminderde ook meer dan gemiddeld, namelijk
met bijna 50%. Een belangrijke reden hiervoor is de gewijzigde vorm
van bedrijfsovername, die tegenwoordig vaak in het kader van een
maatschap wordt geregeld. Het van de overheid en van overige rechtspersonen gepachte areaal daalde minder dan gemiddeld (tabel 2.13).Deze groepen hebben een andere tijdshorizon dan particuliere verpachters
en zijn daardoor minder afhankelijk van het directe rendement.
De pachtprijzen zijn tussen 1980 en 1993 flink verhoogd. Dit geldt
vooral voor verpachte boerderijen, waarvan de gemiddelde pachtprijs
met 64% omhoog ging, namelijk van 560 naar 920 gulden per hectare.
De stijging van de pachtprijs van los grasland, die omhoog ging van 360
naar 565 gulden per hectare, bleef hierbij nauwelijks achter. Voor los
bouwland was de stijging met 30% (van 440 naar 570 gulden per hectare) aanzienlijk minder. Ter vergelijking wordt erop gewezen dat de inflatie in de genoemde periode ruim 30% bedroeg, zodat de pachtprijzen
ook reëel zijn gestegen. De grondprijzen zijn in die periode duidelijk
minder omhoog gegaan: voor onverpacht los land met zo'n 10%. Ondanks de relatief sterke stijging van de pachtprijzen is het prijsverschil
tussen verpachte en onverpachte grond in deze periode nauwelijks kleiner geworden (figuur 2.1). De pachtprijzen zijn het laagst op de zandgronden, met name in Utrecht en Gelderland. Aangezien de grondprijzen daar relatief hoog zijn, zal in deze gebieden in de toekomst de stijging van de pachtprijzen op grond van de herziening van het Pachtnormenbesluit, het grootst zijn. Aan de andere kant zijn de pachtprijzen in
de akkerbouwgebieden tamelijk hoog in relatie tot de grondprijzen, zodat daar de geringste verhoging magworden verwacht.
Tabel2.13 Gepachteoppervlakte naar categorie van verpachter (x 1.000 ha)
Gepacht van in Nederland wonende eigenaren
particulieren

1977
1983
1987
1993

agrariërs

overigen

199
137
95
80

339
305
299
244

rechtspersonen
overheid

189
180
174
160

Gepacht Totaal
van buitenlandse
eigenaren

Waaronder van
(schoon-)
ouders

overigen

117
107
108
98

31
26
24
24

876
756
700
606

134
98
91
69

Bron: CBS-Landbouwtellingen.
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2.3 Produktiecapaciteiten produktiestructuur
In 1993 isde produktiecapaciteit in verschillende onderdelen van de
agrarische sector teruggelopen ten opzichte van 1992. Zo verminderde
de oppervlakte fruit, opengrondsgroenten, champignons en van intensievere akkerbouwgewassen zoals aardappelen (zie paragraaf 2.2.2). De
rundveehouderij isook verder ingekrompen, doordat niet alleen het aantal melkkoeien verminderde, maar ook het aantal stuks mestvee. De
pluimveehouderij gaf eveneens een teruggang te zien en hetzelfde gold,
voor het eerst in tien jaar, voor de schapenstapel. Deteruggang kan niet
los worden gezien van de malaise in de verschillende sectoren, die voor
een deel samenhangt met veranderingen in het beleid. "Normale"
marktontwikkelingen hebben echter minstens zoveel invloed gehad. De
gevolgen van de stagnatie en of inkrimping zijn ook voelbaar bij de toeleverende bedrijven en bij de afzet en verwerking.
Opmerkelijk was dat in sommige sectoren,waar de malaise hard toe
heeft geslagen,toch een verdere groei optrad. Dat was vooral het geval
in de varkenshouderij en in de glasgroenteteeit, die beide met zo'n 5%
werden uitgebreid. Daarnaast was er in de sierteelt en de kalvermesterij
sprake van uitbreiding, maar in die sectoren worden nog redelijke resultaten behaald.
Grote bedrijven groeiden het hardst
Reedsvanaf 1984 iser sprake van een fundamentele verandering in
het beleid, toen met de komst van de melkquotering en de Interimwet
Intensieve Veehouderij een einde kwam aan een periode van ongehinderde expansie van de veehouderij.Toch heeft sindsdien de ontwikkeling
van de omvang van de bedrijven niet stil gestaan, maar deze geeft een
zeer uiteenlopend beeld. Naast bedrijven die hun omvang vergrootten,
was er een aanzienlijk aantal dat werd verkleind. Omvangsverkleining
blijft niet beperkt tot de kleinere bedrijven: binnen alle omvangsklassen
heeft 20 à 30% van de gecontinueerde bedrijven 1) tussen 1984 en
1991 het bedrijf ingekrompen (tabel 2.14). Wel is het percentage verkleinde bedrijven enigszins kleiner naarmate het bedrijf in de uitgangssituatie groter was. De gemiddelde omvang van de grotere bedrijven is,
afgezien van de bedrijven beneden 20 nge, iets sterker toegenomen dan
die van de kleinere bedrijven. De gemiddelde omvang van alle gecontinueerde bedrijven is in de genoemde periode van zevenjaar met minder
dan 6% gegroeid.

1)
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Gecontinueerde bedrijven zijn bedrijven die in de hele periode hetzelfde
bedrijfshoofd hadden of in de loop van de periode in familieverband zijn
overgenomen. Bedrijven die intussen zijn gesplitst of samengevoegd met
eenander bedrijfworden niet alsgecontinueerdbeschouwd.

Tabel2.14 Omvangsontwikkeling van gecontinueerde bedrijven naar omvang (in nge)
in 1984 en in 1991 (in %)
Omvang in 1984

20
40
60
80
120

tot 20
- 40
- 60
- 80
- 120
en meer

Totaal

Bedrijfsomvang in 1991

tot 20

20-40

40-60

60-80

80-120

86
28
6
2
1
1

10
51
18
3
1
1

3
15
52
23
4
1

1
4
18
46
18
2

2
5
22
55
15

29

19

19

14

12

Gemiddelde
omvang
120e.m.

.

1984

1991

-

1
4
21
80

11
30
50
69
95
192

13
30
52
73
102
209

7

51

54

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

Per saldo leidden deze ontwikkelingen ertoe dat het aantal gecontinueerde bedrijven met minder dan 20 nge én dat van die met meer dan
80 nge, tussen 1984 en 1991 een stijging te zien gaf, terwijl het aantal
bedrijven in de tussenliggende klassen verminderde. Deze tendens tot
uiteengroeien was, zij het in verschillende mate, voor vrijwel alle typen
zichtbaar. Alleen in de intensieve veehouderij en in de opengrondstuinbouw nam het aantal kleine bedrijven niet of nauwelijks toe. Daarentegen is het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven van minder dan
20 nge in deze periode bijna verdubbeld. De sterkste toename van het
aantal grote bedrijven - met meer dan 120 nge - deed zichvoor in de intensieve veehouderij.
Veelverandering vanbedrijfstype in de melkveehouderij
In de periode 1984-1991 is ruim een kwart van de gecontinueerde
bedrijven veranderd van type. Bij deze vergelijking is uitgegaan van de
nge-normen zoals die door LEI-DLOvoor dewaardering van de gewassen
en diersoorten voor respectievelijk 1982 en 1986 zijn vastgesteld. Omdat
de aanpassingen van deze normen toen slechts beperkt waren,waren de
typeveranderingen vrijwel helemaal het gevolg van de gewijzigde verhoudingen tussen de produktierichtingen op de bedrijven.
Bij vier van de zeven onderscheiden bedrijfstypen is 85% of meer
van de bedrijven in de periode 1984-1991 niet van type veranderd (tabel 2.15). Bij de gespecialiseerde melkveebedrijven is echter slechts twee
derde onveranderd gebleven en heeft zich een ingrijpende verschuiving
voorgedaan in de richting van het type "overige graasdieren". Inkrimping of afstoten van de melkveestapel onder invloed van de quotering
vormt hiervan veelal de achtergrond. Een klein aantal bedrijven ging van
het type "overige graasdieren" over naar de gespecialiseerde melkvee99

Tabel2.15 Type-verandering van gecontinueerde bedrijven (in %) naar type in 1984en
in1991
Type in 1984

Type in 1991

Aantal
1984

akker- glas- overige gespecia- overige int.
overige
bouw tuin- tuinliseerd
graas- veeh. bedrijven
bouw bouw
melkvee dieren
Akkerbouw
88
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
1
Gespecialiseerd melkvee 1
Overige graasdieren
3
Intensieve veehouderij i
1
Overige bedrijven
13
Totaal

13

.
94
8

-

2
5
85

-

-

67
5

1

1
1
9

8

10

2

1
29
75
4
13

_
-

2
85
9

8
1
5
3
14
9
53

13.212
8.540
10.557
37.502
15.516
10.607
13.469

24

23

10

12

109.403

-

2

-

Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

houderij. Op een groter deel van de overige-graasdierbedrijven trad echter een verdergaande menging op, zodat 14% van deze bedrijven tot de
"overige bedrijven" - het meest gemengde type - ging behoren. Inkrimping van de veestapel onder handhaving of uitbreiding van de snijmaisteelt kan daarbij een rol spelen. Van de bedrijven met overwegend intensieve veehouderij ging slechts een klein deel over naar de gemengde
bedrijven (tabel 2.15). De maatregelen ter beperking van de groei van de
intensieve veehouderij, die sinds 1984 van kracht zijn, hebben dus althans tot 1991 veel minder invloed op de produktiesamenstelling van de
bedrijven gehad dan de melkquotering.
De diverse typen tuinbouwbedrijven kenmerkten zich door een grote stabiliteit. Het aantal glastuinbouwbedrijven nam toe doordat het
aantal opengrondstuinbouwbedrijven dat zich meer op de glasteelten
toelegde, groter was dan het aantal glasbedrijven waarop de opengrondstuinbouw het zwaarst ging wegen. Op bijna de helft van de "overige bedrijven" trad een ontmenging op. Daarbij kwam het accent sterker te liggen op de graasdierhouderij, de akkerbouw of de intensieve
veehouderij. Bijna 90% van de akkerbouwbedrijven behield zijn aanvankelijke typering. Een klein aantal akkerbouwbedrijven ging over naar de
opengrondstuinbouw, maar veel groter was het aantal dat een meer gemengd karakter kreeg.Toch nam het aantal akkerbouwbedrijven per saldo toe door de ontmenging van "overige bedrijven".
Vermindering arbeidsinzet op kleine akkerbouwbedrijven
Deakkerbouw in de zandgebieden is in de afgelopen tien jaar relatief sterk uitgebreid (zie paragraaf 2.2.2).Tegelijk werd in de traditionele
akkerbouwgebieden de teelt van vollegrondsgroenten uitgebreid. Voor
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de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven hadden deze veranderingen een
geringe toeneming van de omvang tot gevolg: het gemiddelde aantal
nge van de gecontinueerde akkerbouwbedrijven nam tussen 1984 en
1991 toe met 3% (tabel 2.16). Op de kleinste akkerbouwbedrijven was
de groei sterker dan in de andereklassen.
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam iets sterker toe, zodat geen
sprake is geweest van intensivering, behalve op de kleinste bedrijven.
Toch nam de oppervlakte tuinbouwgewassen op de gecontinueerde akkerbouwbedrijven toe van in totaal 12.000 ha in 1984 tot 20.000 ha in
1991. De sterkste uitbreiding deed zich voor op de akkerbouwbedrijven
tussen 40 en 120 nge (tabel 2.16). Ondanks deze sterke groei bedroeg
het aandeel van de tuinbouw in het totale aantal nge op deze bedrijven
in 1991 nog maar 4%. Erwaren op dit punt nauwelijks verschillen tussen
de diverse omvangsklassen. De oppervlakte akkerbouwmatig geteelde
groenten (vooral erwten en uien) isvan 1984tot 1991teruggelopen, wat
mede een verklaring vormt voor het gelijkblijven van de intensiteit.
De arbeidsinzet - gemeten in arbeidsjaareenheden (AJE) - van de
gecontinueerde akkerbouwbedrijven liep in de aangegeven periode gemiddeld met 5% terug (tabel 2.16). Voor een deel kwam dit doordat akkerbouwers op kleine bedrijven hun bedrijf niet langer als hoofd-, maar
als nevenberoepsbedrijf uitoefenen. Op de akkerbouwbedrijven beneden
20 nge is de arbeidsinzet dan ook het sterkst verminderd en het aantal
nge per AJE het meest gestegen. Toch was het gemiddelde aantal van
19 nge per AJE in 1991 nog minder dan de helft van dat van alle gecontinueerde akkerbouwbedrijven en waren deze veranderingen niet toereikend om de situatie op de kleinere bedrijven voldoende te verbeteren.
Vanwege de verslechtering van de rentabiliteit in de sector zal daarom
Tabel2.16 Ontwikkelingen op gecontinueerde akkerbouwbedrijven, 1984-1991
Bedrijfsomvang
in 1984 (nge)

Index 1991(1984° =100)
totale oppervl. oppervl.
opper- akkerb.- overige
vlakte matige
tuinb.
tuinb.

aantal aantal
nge
AJEa)

Gemiddelde
oppervlakte
in 1991
(hectare)

Gemiddeld
aantal
nge/AJE
in 1991

tot 20
2 0 - 40
4 0 - 60
6 0 - 80
8 0 - 120
120en meer

106
105
108
108
107
93

104
89
97
100
105
73

160
136
183
194
189
127

125
105
106
106
103
91

79
94
100
103
100
93

8,8
21,4
34,5
46,3
60,2
118,3

19
26
36
45
53
61

Alle klassen

104

94

166

103

95

36,7

41

a) AJE=Arbeidsjaareenheid.
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.
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voor veel (kleinere) akkerbouwers de noodzaak om aanvullende inkomsten te verwerven, eerder groter dan kleiner zijn geworden. Op het gemiddelde akkerbouwbedrijf is de produktie-omvang per arbeidsjaareenheid met 7% gestegen tot ruim 40 nge per AJE. Dit cijfer is aanzienlijk
gunstiger dan in de meeste andere sectoren van de land- en tuinbouw.
De veranderingen op de akkerbouwbedrijven boven 120 nge, waar zowel de gemiddelde oppervlakte, als de produktie-omvang en de arbeidsbezetting werd teruggebracht, kunnen verband houden met het braakleggen van bouwland.
Groenteteelt op akkerbouwbedrijven blijft marginaal
Uit het voorgaande is gebleken dat de vollegrondsgroenteteelt op
de meeste akkerbouwbedrijven een marginaal gebeuren is. De oppervlakte van grootschalig geteelde groentegewassen zoals machinaal te
oogsten peulvruchten, peen, schorseneren, witlofwortelen, knolselderij
en diverse soorten uien istot 1992geleidelijk uitgebreid, maar inmiddels
stuit de groei op beperkingen aan de afzetkant. Veelal moeten contracten worden gesloten met de verwerkende industrie en handel. In 1993
was de gecontracteerde oppervlakte voor de meeste van deze produkten
belangrijk lager (Buurma enWijnen, 1994:108,121).
Voor de teelt van groentegewassen voor de verwerkende industrie
zijn in de regel gespecialiseerde teelt- en oogstmachines vereist. De akkerbouwers ondervinden hierbij vaak concurrentie van veehouders, die
geen eigen mechanisatie hebben, zodat hun vaste kosten lager zijn. Bij
een overaanbod worden de contractprijzen afgestemd op het saldo van
de graanteelt. Het gevolg van een en ander isdat deze teelten voor een
belangrijk deel het karakter krijgen van gelegenheidsactiviteiten. Een
voortdurend wisselende groep telers met een beperkt areaal beproeft
met uiteenlopend succeszijn kansen op dit gebied.
De uitbreiding van de arbeidsintensieve vollegrondsgroenteteelt op
akkerbouwbedrijven, die overigens veel kleiner is dan die van de extensieve gewassen,wasonder meer een gevolg van de behoefte vansommige afnemers om hun produkten tegen vooraf overeengekomen voorwaarden buiten de veilingklok om te kopen. Deze afnemers wensen produkten die volgens hun eigen specificaties worden geteeld en geleverd.
Daarbij gaat hun interesse uit naar grote uniforme partijen.Zij ontwijken
op die manier tevens de in hun ogen grillige prijsvorming van het kloksysteem (Buurma en Wijnen, 1994).Vanuit de afzetorganisaties en telersgroeperingen zijn met behulp van de herstructureringsgelden voor de
akkerbouwsector bemiddelingsbureaus opgericht die contacten tussen de
telers en dergelijke afnemers tot stand brengen. Grondgebruikers die
niet bij een veiling zijn aangesloten, krijgen daardoor de mogelijkheid
zich op de groenteteelt toe te leggen.
Het ontstaan van een nieuw kanaal in de groente-afzet, tussen de
contractproduktie voor de conservenindustrie en de versmarkt via de veilingen in, dreigt de positie van deze laatste en daarmee ook die van de
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andere vollegrondsgroentetelers aan te tasten. De veilingen en de afzetorganisaties bezinnen zichdan ook op mogelijkheden om, door een aangepaste dienstverlening en garanties inzake de produktkwaliteit, hun
centrale functie bij de afzet van vollegrondsgroenten te behouden.
Ingrijpende veranderingen in de melkveehouderij
Zoals hiervoor al enkele malen is gesignaleerd, heeft de inkrimping
van de melkveestapel als reactie op de melkquotering geleid tot ingrijpende veranderingen op de melkveebedrijven. De vermindering van het
aantal melkkoeien is gedeeltelijk gecompenseerd door het aanhouden
van meer mestvee, maar inmiddels loopt ook daarvan het aantal iets terug. De vleeskalverensector weet tot dusver zijn omvang vrij goed te
handhaven, maar het isde vraag of dat nog lang het geval zal zijn. Het
sterk teruglopend aanbod van nuchtere kalveren werd lange tijd opgevangen door een vergroting van de import. De mogelijkheden daartoe
worden echter kleiner door de inkrimping van de Europese melkveestapel, waardoor de prijzen van de nuchtere kalveren sterk oplopen.
Het aantal bedrijven met rundvee vermindert en er vindt een concentratie van de veehouderij plaats. De gespecialiseerde melkveebedrijven die in de periode 1984-1991 zijn gecontinueerd, herbergden in het
uitgangsjaar 79%van detotale melkveestapel en in 1991 al 83%.Toch is
ook op deze bedrijven het aantal melkkoeien ten opzichte van 1984
dooreen genomen met 23% verminderd (tabel 2.17). Op de niet-gespecialiseerde bedrijven is het aantal melkkoeien nog sterker gedaald. In de
aangegeven periode is de melkproduktie per koe met ongeveer 17%
toegenomen, zodat de gemiddelde melkproduktie per bedrijf met zo'n
10% isverminderd. Op de melkveebedrijven van minder dan 20 nge isde
melkveestapel bijna gehalveerd. Dit was deels het gevolg van het afstoten van de hele melkveestapel - en het verkopen of verhuren van het
melkquotum -door een aantal van deze bedrijven.
Het totale veebestand van de gecontinueerde melkveebedrijven is
minder ingekrompen dan de melkveestapel: het aantal GrootVeeEenheden (GVE) nam tussen 1984en 1991 met 8% af. Op de kleinste bedrijven
was dit ruim 20%. Het verschil in ontwikkeling van de melkveestapel en
van de hele veestapel - dat op de kleinere bedrijven groter was dan op
de grote - vloeit vooral voort uit de uitbreiding van de rundveemesterij
en van de schapenstapel. Daarnaast kan in een enkel geval de intensieve
veehouderij zijn vergroot. De totale omvang van de melkveebedrijven is
nog minder ingekrompen dan de omvang van de hele veestapel: het gemiddelde aantal nge per bedrijf liep slechts met 5% terug (tabel 2.17).
Dat komt doordat de akkerbouw onder meer de snijmaisteelt en op de
kleinere bedrijven ook wel detuinbouw werd uitgebreid.
De melkveehouders hebben zich dus redelijk weten aan te passen
aan de gewijzigde situatie, maar konden in het algemeen een inkrimping van hun bedrijf niet vermijden. Dit heeft echter niet geleid tot een
daling van de arbeidsproduktiviteit, aangezien de arbeidsinzet op deze
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Tabel2.17 Ontwikkelingen opgecontinueerde melkveebedrijven, 1984-1991
Bedrijfsomvang
in 1984 in nge

tot 20
2 0 - 40
4 0 - 60
6 0 - 80
8 0 - 120
120en meer
Alle klassen

Melkkoeien
per bedrijf

Hectare
per bedrijf

1984

1984

1991

13,7
7,2
29,4 19,3
49,1 37,8
68,1 54,2
94,0 75,5
151,6 120,5
54,7

42,4

Gemiddeld
aantal nge
perAJE

1991

Index 1991 (1984=100)

1984 1991

ngeper
bedrijf

AJE a)per
bedrijf

7,2
14,4
20,7
26,0
34,7
54,3

7,0
14,4
22,6
29,6
40,0
62,6

10,3 10,9
18,9 19,1
27,9 28,2
35,3 35,1
42,9 42,2
53,9 52,0

83
88
95
96
96
95

79
87
94
97
98
99

21,9

24,1

30,0

95

93

30,5

a) AJE=Arbeidsjaareenheid.
Bron:CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

bedrijven gemiddeld met 7% isverminderd. Voor een klein deel ging dit
- vooral op de kleinere bedrijven - gepaard met de omzetting van het
hoofdberoepsbedrijf in een nevenberoepsbedrijf. Daarnaast gingen de
melkveehouders en vooral hun gezinsleden minder werken, hetgeen in
een aantal gevallen uit inkomensoogpunt mogelijk werd door de revenuen die deverkoop of de verhuur van het melkquotum oplevert.
Het aantal nge per AJEisondanks de forse inkrimping van de melkveestapel nog toegenomen, zij het met slechts 2% (tabel 2.17).Opmerkelijk was dat op de bedrijven tot 60 nge het aantal nge per AJEtoenam,
terwijl het op de grotere bedrijven enigszins omlaag ging. Desondanks
was het gemiddelde aantal nge per AJE op de bedrijven met meer dan
120 nge in 1991 ongeveer het vijfvoudige van dat op de bedrijven met
een omvang van minder dan 20 nge. Deoppervlakte cultuurgrond op de
gecontinueerde melkveebedrijven nam in de periode 1984-1991 per saldo
met 10%toe. Alleen op de kleinste bedrijven verminderde de gemiddelde bedrijfsoppervlakte enigszins (tabel 2.17). Op de grotere bedrijven is
de totale oppervlakte sterker toegenomen dan de oppervlakte grasland;
blijkbaar heeft juist op deze bedrijven een uitbreiding van de akkerbouw
- vooral de snijmaisteelt - plaatsgevonden. Doordat de veestapel verminderde en de bedrijfsoppervlakte toenam, isde intensiteit van het grondgebruik (het aantal nge per hectare) op de gecontinueerde melkveebedrijven tussen 1984en 1991 in doorsnee met circa 15%verminderd.
Melkquota vankleinere naargrotere bedrijven
Bij de veranderingen in de melkveehouderij speelt de overdracht
van melkquota een belangrijke rol. Naast verkoop is het sinds enkele jaren mogelijk het quotum of een deel daarvan tijdelijk aan een andere
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melkveehouder te verhuren. Daardoor was het aantal houders van melkquota in 1993 bijna 5.000 (11%) groter dan het aantal bij de landbouwtelling geregistreerde bedrijven met melkvee. In de eerste jaren van de
quotering waren er juist veel meer houders van melkvee dan bezitters
van quotum. Vooral het aantal bezitters van een klein melkquotum blijft
opmerkelijk stabiel. Blijkbaar zien voormalige melkveehouders het melkquotum alseen waardevol bezit.
Op een groot deel van de kleinere melkveebedrijven is het melkquotum verkocht, vooral aan middelgrote en grotere melkveebedrijven.
In de periode 1988-1991 was ieder jaar 5% van de bedrijven bij de overdracht van quotum betrokken (Daatselaar en Rijk, 1994).Voor de bedrijven met in die periode hetzelfde bedrijfshoofd ging het in totaal om
280.000 ton verkocht melkquotum perjaar. Verder wordt gemiddeld per
jaar circa 20.000 ton quotum overgedragen bij de bedrijfsopheffing en
daarnaast vindt een omvangrijke overdracht van quota plaats in familieverband bij de overname van het bedrijf. De gemiddelde overdracht op
de "vrije markt" was 160ton per bedrijf. Dit wijst erop dat het overdragen van quotum niet beperkt blijft tot kleinere bedrijven.
leder jaar koopt circa 4% van de melkveehouders een hoeveelheid
melkquotum; daarbij gaat het overwegend om middelgrote en grotere
bedrijven. Onder de bedrijven met een quotum van 300 ton en meer is
het percentage verwervers dubbel zo groot als gemiddeld. Deze groep
verwierf dan ook 57%van het totale in de periode 1988-1991 door melkveehouders aangekochte melkquotum (tabel 2.18). Daarentegen verkochten ze slechts 45% van het totale verkochte quotum, hetgeen minder is
dan hun aandeel (55%) in het quotum in de uitgangssituatie. Van het
overgedragen quotum is een derde afkomstig van bedrijven met minder
dan 200 ton melk, die in de uitgangssituatie minder dan een kwart van
het totale quotum hadden. Daartegenover staat dat deze groep slechts
een zesde van het totale overgedragen quotum aantrok. Bij de grotere
bedrijven was het saldo van permanente overdracht en verwerving in
sterke mate positief. Persaldo verschuiven de melkquota door de permanente overdracht dus van de kleinere naar de grotere melkveebedrijven,
al is de verschuiving niet extreem en krijgen de middengroepen een redelijk deel van het verkochte quotum.
Vanwege de stijgende kosten die verbonden zijn aan de aankoop
van melkquota, is er inmiddels een discussie ontstaan over de vraag of
bij deze transacties niet een deel van het verkochte quotum moet worden afgeroomd om verdeeld te worden onder melkveehouders. Uit onderzoek van Daatselaar en Rijk (1994) blijkt dat afroming inderdaad tot
lagere kosten leidt in vergelijking met de huidige situatie. Vooral het
gratis ter beschikking stellen van afgeroomde melkquota aan alle melkveehouders draagt daaraan bij. Eengevolg isdat bij afroming van quotaoverdrachten het aantal melkveehouders minder sterk daalt dan anders.Het isoverigens onzeker of de afroming ooit in de praktijk zal worden toegepast. Onder andere de te verwachten problemen rond de herverdeling van de afgeroomde quota spelen daarbij eenrol.
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Tabel2.18 Verdeling van overgedragenmelkquotum in 1988-1991 en vanverhuurde
melkquotain 1991 in %, naaromvang bedrijfsquotum in 1991 a)
Omvang quotum
per bedrijf in
1991

Aandeel
(%) intotale quotum
in 1991

tot 100 ton
100 - 200 ton
200 - 300 ton
300 - 500 ton
500 ton en meer
Totaal

Percentagevan:
verhuurd

verkocht a)

gehuurd

gekocht a)

6
17
22
35
20

35
38
13
9
5

11
22
22
29
16

5
22
28
33
12

3
13
27
37
20

100

100

100

100

100

a) Op bedrijven met eenzelfde bedrijfsleiding in 1988en1991.
Bron:Daatselaar en Rijk, 1994.

Naast de blijvende overdracht wordt een aanzienlijke hoeveelheid
melkquotum tijdelijk overgedragen; in 1991ging het daarbij om 284.000
ton. In dat jaar verhuurde 10% van de melkveebedrijven het gehele
melkquotum of een deel daarvan.Van de bedrijven met een quotum beneden 200 ton behoorde een kwart tot de quotumverhuurders; deze
groep had een aandeel van 73% in detotale verhuur (tabel 2.18). Debedrijven met een quotum groter dan 200 ton waren slechts in beperkte
mate betrokken bij de verhuur van melkquota. In 1991 huurde 17% van
de melkveehouders quotum.
Opkomst enneergang vandeschapenhouderij
De schapenstapel is sinds de invoering van de superheffing in 1984
en mede onder invloed van de enkele jaren eerder van kracht geworden
ooipremieregeling, gegroeid van bijna 800.000 dieren tot bijna 2 miljoen
dieren in 1993. Het aantal bedrijven met schapen is eveneens sterk toegenomen, zodat inmiddels op een vijfde van alle geregistreerde agrarische bedrijven schapen worden gehouden. Voor de komst van de melkquotering was de schapenhouderij vrijwel geheel een nevenactiviteit van
melkveehouders, maar inmiddels zijn er bijna 4.000 gespecialiseerde
schapenbedrijven tegen ruim 1.500 in 1984. Daarnaast is het aantal nietgespecialiseerde bedrijven met een groot aantal schapen aanzienlijk gegroeid. Deze processen hebben ertoe geleid dat het gemiddelde aantal
schapen per bedrijf sinds 1984 bijna is verdubbeld en in 1993 uitkwam
op 73. Het aantal bedrijven met meer dan 100 schapen is in die tijd verdrievoudigd en bedroeg in 1993 bijna 5.600. Op deze groep bedrijven
wordt circa 60% van de totale schapenstapel gehouden. Toch is de schapenhouderij ondanks deze veranderingen niet uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfstak met voornamelijk sterke, professionele bedrijven.
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Naast een klein aantal bedrijven met grote eenheden overheerst het
beeld van schapenhouders die hun hoofdactiviteit elders hebben en
vooral vanwege de ooipremiede schapenhouderij instand houden.
Op de 4.000 gespecialiseerde schapenbedrijven was in 1993 ongeveer 30% van de schapenstapel te vinden; de gemiddelde kudde op deze
bedrijven had een omvang van 147schapen.Onder deze gespecialiseerde
bedrijven zijn naar verhouding maar weinig hoofdberoepsbedrijven: 60%
oefent de schapenhouderij uit als nevenberoep. De gemiddelde bedrijfsomvang is dan ook slechts 16 nge. Dat is maar een kwart van de gemiddelde grootte van alle land- en tuinbouwbedrijven. Opmerkelijk is voorts
dat deze bedrijven maar een kleine oppervlakte hebben; het overgrote
deel is kleiner dan 10 ha en daarbij gaat het ook nog voor een relatief
groot deel om gepachte grond.
Mede op grond van de leeftijdsopbouw van de schapenhouders
- 75% is ouder dan vijftig jaar en slechts 11% heeft een opvolger - zal
een groot deel van de huidige schapenhouders binnen afzienbare tijd
het houden van schapen beëindigen. Het tijdstip van beëindiging hangt
mede af van de rentabiliteitsontwikkeling. De laatste jaren blijft de rentabiliteit alleen nog op peil dankzij de ooipremies, die in Nederland in
1992 zo'n 50 gulden per ooi bedroegen. Daardoor werd er ook in jaren
met lage prijzen nog een inkomen behaald. Het Produktschap voor Vee
en Vlees verwacht dat de rentabiliteit van de schapenhouderij in de komende jaren zal dalen (PW, 1993). Mede vanwege de quotering van de
ooipremies in het kader van de herziening van het EU-landbouwbeleid
(zie paragraaf 1.3.4) en de effecten van de mestwetgeving, voorziet het
PW dan ook een drastische vermindering van de schapenstapel; in 1998
zal deze een kwart kleiner zijn dan nu. Voor een deel van de kleinere
schapenhouders kan het aantrekkelijk zijn om het recht op ooipremie te
verkopen, analoog aan de gang van zaken in de melkveehouderij. De
overdracht van ooipremiequota is aan allerlei voorwaarden gebonden.
Zowordt een deel van deverkochte quota ingenomen ten gunste van de
nationale reserve.
Meer varkensper hectare
Ondanks de beperkingen vanuit milieu en ruimtelijke ordening isde
varkens-stapel in de tweede helft van de jaren tachtig verder gegroeid.
In 1984 waren er in Nederland 11,1 miljoen varkens en in 1991 13,1 miljoen. Op de gecontinueerde bedrijven met een varkenshouderijtak van
enige omvang nam het aantal varkens in de periode 1984-1991 in het algemeen sterker toe dan het aantal hectares (tabel 2.19). De gemiddelde
bedrijfsoppervlakte groeide van 11,1tot 12,7 ha. Per saldo is de verhouding tussen het aantal varkens en de beschikbare oppervlakte ongunstiger geworden. Alleen op de bedrijven met in 1984 meer dan 80 nge, die
toen 28% van de varkensstapel herbergden, nam de oppervlakte sterker
toe dan het aantal varkens.
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Tabel2.19

Ontwikkelingen op gecontinueerde bedrijven met meer dan 5 nge varkensa)
1984-1991

Omvang
in 1984
in nge

tot 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 120
120 en meer
Totaal/gemiddeld

Aantal
bedrijven
1984

Aandeel
in totale
nge (%)
1984

Indexcijfer 1991 (1984=100)
nge

hectare

fokvarkens

vleesvarkens

2.635
5.523
5.863
3.717
2.162
624

3
16
28
24
19
10

125
105
106
105
104
107

116
103
111
116
118
123

127
112
117
117
115
115

118
113
116
115
116
119

20.524

100

106

113

116

116

a) Dat wil zeggen 19fokzeugen of 115vleesvarkens.
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

De groei van de bedrijfsomvang in nge bleef op de gecontinueerde
bedrijven met varkenshouderij in 1984-1991 beperkt tot 6%, terwijl de
varkensstapel op deze bedrijven gemiddeld met 16% groeide (tabel 2.19). De andere produktierichtingen - waaronder melkveehouderij zijn dus in de loop der jaren ingekrompen. Over het geheel genomen
nam de arbeidsinzet op deze bedrijven iets af, zodat het gemiddelde
aantal nge per AJEkon stijgen van 29 in 1984tot 32 in 1991.Het percentage hoofdberoepsbedrijven onder de gecontinueerde bedrijven met varkenshouderij, dat in 1984 ruim 90 bedroeg, nam daarbij slechts weinig
af. De verwachting is dat de grotere bedrijven beter in staat zullen
zijn om aan de eisen op het gebied van het milieu en het welzijn van de
dieren te voldoen (LNV, 1992b). Deze bedrijven zullen door hun hogere
rentabiliteit de nodige investeringen kunnen verrichten en de bedrijfsvoering afstemmen op de eisen van de samenleving. Voor de kleinere
bedrijven zal dit meestal moeilijker zijn, omdat de kosten per dier van de
te treffen voorzieningen daar hoger zijn dan op de grotere bedrijven
(zie Backuset al.,1994).
Aandeel gespecialiseerde varkensbedrijvenneemt toe
Een groot deel van de varkens wordt gehouden op een klein aantal
gespecialiseerde bedrijven. Dit geldt vooral voor de fokvarkens, waarvan
in 1993 ruim 70%werd gehouden op bedrijven die zich hoofdzakelijk op
de varkenshouderij hebben toegelegd. In 1984wasdit ongeveer 66%.De
vleesvarkens werden in 1993 voor 53% gehouden op gespecialiseerde
varkensbedrijven; dat percentage is nauwelijks veranderd ten opzichte
van 1984.Wel neemt de betekenis van de "gesloten bedrijven" - die zowel fokvarkens alsvleesvarkens houden - in de varkensmesterij de laatste
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jaren toe: in 1984 hadden deze bedrijven 11% van de vleesvarkens en in
1993 al meer dan 20%. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich in
de toekomst voortzetten, zodat over tien jaar het aandeel van de gesloten bedrijven in de totale vleesvarkensstapel opnieuw is verdubbeld
(Backus et al.,1994).
Een van de redenen achter het streven naar gesloten bedrijven is
dat de risico's voor het uitbreken van besmettelijke ziekten dan kleiner
zijn. Uit dit oogpunt istevens van belang dat de varkensmesters beschikken over een beperkt aantal vaste biggenleveranciers. Ook de controle
op, en de waarborging van de kwaliteit van het eindprodukt is daarmee
gediend, in het kader van de Integrale KetenBewaking (1KB)is inmiddels
een regeling van kracht waarbij fokkerij en mesterij door registratievoorschriften en een beperkte vergoedingsregeling sterker aan elkaar worden gekoppeld. Een nadeel van het streven naar gesloten bedrijven is
dat de zeugenhouders, die geen vaste binding hebben met een varkensmester, voor de afzet van hun biggen volledig afhankelijk zijn van de
tamelijk kwetsbare levende export (Backus et al.,1994).
Intensivering op gecontinueerde glastuinbouwbedrijven
Van 1984tot 1991 isdetotale oppervlakte glas op de gecontinueerde glastuinbouwbedrijven met 12% uitgebreid (tabel 2.20). Relatief gezien isde oppervlakte potplanten het sterkst toegenomen - namelijk met
50% -, maar qua aantal hectares groeide de oppervlakte glasgroenten
evenveel. Bij de snijbloemen trad een stabilisatie op. In nge gemeten
breidden de gecontinueerde glastuinbouwbedrijven hun produktie met
gemiddeld 26% uit. Deze gegevens wijzen op een verdere intensivering
van de teelt. Dit hing voor een deel samen met de overgang van grondteelt op substraatteelt, die in 1993 al bijna 40%van het totale glasareaal
besloeg. Opmerkelijk isdat het aantal nge zowel totaal als per hectare

Tabel2.20 Ontwikkelingen op gecontinueerde glastuinbouwbedrijven, 1984-1991
Omvang
in nge
in 1984

Aantal
Gemidd.
bedrijven oppervl.
in 1984
glas (m2) oppervl.
in 1984
glas

Indexcijfers 1991,1984=100
oppervl. oppervl. oppervl. aantal aantal
groente bloemen potpl.
nge
AJE

tot 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 120
120 en meet

618
1.022
1.259
1.414
2.213
2.014

1.150
2.940
4.720
6.450
8.690
16.370

119
113
114
116
112
110

190
151
139
140
120
103

87
90
98
99
101
103

125
139
140
144
166
149

95
141
132
131
127
121

116
112
114
126
123
129

Alle klassen

8.540

8.310

112

115

101

150

126

124

Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.
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sterker istoegenomen naarmate de bedrijven in de uitgangssituatie kleiner waren.
Gemiddeld nam de arbeidsinzet van regelmatig werkzame arbeidskrachten in ongeveer dezelfde mate toe als het aantal nge, zodat het
aantal nge per AJE niet is verbeterd. Het feit dat alleen de regelmatige
arbeid in de berekening is betrokken, kan hierop van invloed zijn geweest. Op de bedrijven beneden 60 nge nam het aantal nge per AJE wel
duidelijk toe. De ontwikkelingen in oppervlakte glas en de sterkere oriëntatie op de potplanten hebben zich in de verschillende grootteklassen
in ongeveer gelijke mate voorgedaan. Van belang is dat de grote bedrijven reeds relatief sterk op potplanten waren georiënteerd, waardoor de
vergroting in deze richting een groot aandeel had in de uitbreiding van
hun totale bedrijfsomvang.
Perprovincie uiteenlopende ontwikkelingen gecontinueerde bedrijven
Naar provincie vertonen de gecontinueerde bedrijven uiteenlopende
ontwikkelingen, die vanzelfsprekend nauw samenhangen met de verschillen in de gang van zaken bij de diverse bedrijfstypen.Tegenover een
sterke groei van de produktie-omvang in het westen en zuiden van het
land in de jaren 1984-1991 staan een stabilisatie in het oosten en een
krimp in het noorden (tabel 2.21). Doordat de toename van de produktie
gelijk was aan die van de oppervlakte, bleef de intensiteit op degecontinueerde bedrijven dooreen genomen vrijwel gelijk. In de provincies met
een intensief grondgebruik, zoals Noord- en Zuid-Holland nam de intensiteit echter verder toe. In de provincies met een extensief grondgebruik
liep het aantal nge per hectare daarentegen verder terug.
De omvang van de gecontinueerde bedrijven (gemeten in nge) nam
tussen 1984 en 1991 gemiddeld met 6% toe. De gemiddelde bedrijfsomvang in Gelderland en Overijssel bleef aanmerkelijk beneden het landelijk gemiddelde (tabel 2.21). Inde westelijke en zuidelijke provincies nam
de gemiddelde omvang van de gecontinueerde bedrijven het sterkst toe,
terwijl deze landsdelen ook in de uitgangssituatie al een bedrijfsomvang
boven het landelijk gemiddelde kenden. Voor wat betreft het westen
hangt dat samen met het grote aandeel van de glastuinbouw, waar de
bedrijven veel groter zijn dan in de rest van de agrarische sector. InGroningen en Friesland liep de gemiddelde omvang van de bedrijven ietsterug. In de eerstgenoemde provincie kan de braaklegging van bouwland
daarbij een rol hebben gespeeld, terwijl in Friesland de inkrimping van
de melkveehouderij hiervoor verantwoordelijk was.
Het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven in het totaal van de gecontinueerde bedrijven nam af van 85% in 1984tot 81% in 1991.Insommige provincies - vooral Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant - was dit
aandeel reeds in 1984 belangrijk lager dan gemiddeld en in de jaren
daarna is het nog verder terug gelopen. In Flevoland, Drenthe, Noorden Zuid-Holland zijn maar weinig hoofdberoepsbedrijven omgezet in nevenberoepsbedrijven.
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Tabel2.21 Ontwikkelingen opgecontinueerde bedrijven perprovincie, 1984-1991 a)
Provincie

Ngeper hectare

Nge per AJE

Nge per bedrijf

(P)

(q)

(P)

(q)

(P)

(q)

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

1.8
2,2
1,9
2,8
2,2
3,3
3,1
3,6
6,7
1,9
3,3
4,0

88
89
90
90
107
96
92
111
107
98
101
104

35
34
27
23
44
23
24
27
27
32
29
25

99
101
104
106
95
109
105
98
106
104
105
108

58
58
49
40
87
38
44
56
69
48
50
49

94
96
100
100
104
105
102
119
114
102
108
112

Nederland

3,1

100

27

104

51

106

a) p= absolute aantal in 1984;q = index 1991,1984= 100.
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO.

De toeneming van het aantal nge met ruim 6% en van het aantal
AJE met bijna 2% leidden samentot een beperkte stijging van het aantal
nge per AJE. De bedrijven in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg blijven op dit punt achter bij het landelijk gemiddelde.
Degrote betekenis van vooral de relatief veel arbeid vragende tuinbouw
speelt hierbij een rol. In het westen en zuiden van het land ismede door
de uitbreiding van de tuinbouw het totale aantal AJEtoegenomen. In de
andere provincies liep de hoeveelheid arbeid op de voortgezette bedrijven in de genoemde periodeterug.
2.4 Landbouw en milieu
De inspanningen om de agrarische sector duurzamer te laten produceren beginnen vruchten af te werpen. Zo lag het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 1992 bijna een kwart lager dan in 1985. De uitstoot van ammoniak is in die periode met ongeveer een derde verminderd, terwijl het overschot van fosfaat en stikstof respectievelijk 15% en
ruim 20% kleiner werd.Wel bestaat de indruk dat de verbetering op deze laatste onderdelen begint te stagneren (LNV, 1994c). Zo'n vertraging
zou verklaarbaar zijn, aangezien het eerste stuk van het traject - zuiniger
omspringen met mineralen - het gemakkelijkst is. Bovendien schijnt het
gebruik van fytase - een enzym dat voor een betere vertering van de opgenomen fosfaatverbindingen zorgt - terug te lopen, omdat het te duur
is(Van der Weijden en Biewinga, 1994).
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Het energieverbruik in de agrarische sector neemt nog steeds toe en
daarmee ook de C0 2 -emissie. De doelstelling op dit punt - tenminste 3%
reductie in 2000 ten opzichte van 1985 - zal bij voortzetting van deze
trend dus niet worden gerealiseerd (zie Poppe et al., 1994). Dat geldt
volgens het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP2) trouwens niet
alleen voor de agrarische sector (VROM, 1993).
Ook enkele andere doelstellingen waar de agrarische sector veel
mee te maken heeft, zoals de vermindering van de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater, zullen volgens NMP2 niet
worden gerealiseerd (VROM, 1993: 113/114). De doelstelling om de verdroogde oppervlakte in 2000 met een kwart te verminderen ten opzichte
van 1985 zal evenmin worden gehaald. Overigens worden in NMP2 voor
de agrarische sector geen aanvullende beleidsmaatregelen aangekondigd, behalve inzake het energieverbruik.
Toestand natuur

zorgelijk

Het landbouwmilieubeleid wordt van twee kanten bekritiseerd:
enerzijds zou het qua doelstellingen en realisatietempo tekort schieten,
anderzijds zou het voor de sector niet "haalbaar en betaalbaar" zijn. Het
is niet uit te sluiten dat beide vormen van kritiek een kern van waarheid
bevatten. De eerstbedoelde vorm van kritiek is onder meer te vinden bij
Opschoor (1993) en Goewie (1993). De laatste auteur is van mening dat
bij het voorgenomen gewasbeschermingsbeleid de teelt van planten op
langere termijn sterk blijft leunen op "technologische methoden en technieken", waardoor een duurzame ontwikkeling niet goed op gang komt,
en dat de mestoverschotten alleen voldoende kunnen worden verminderd bij een drastische inkrimping van de veestapel (Goewie, 1993:17,26).
Deze vorm van kritiek vindt steun in het rapport "Toestand van de natuur 2" (Bink et al., 1994), waaruit blijkt dat een groot deel van de plante- en diersoorten zeldzaam wordt en dat in het algemeen de toestand
van de natuur in Nederland zorgelijk is. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat in de komende decennia sprake zal zijn van
een verdergaande achteruitgang en dat de doelstellingen van het Natuurbeleidsplan (LNV, 1990) slechts voor een deel zullen worden bereikt.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat verzuring, vermesting en verdroging - die alle drie voor een belangrijk deel voor rekening komen van de
agrarische sector - onvoldoende worden teruggedrongen. Deze constatering wijst erop dat het geformuleerde landbouwmilieubeleid uit ecologisch oogpunt tekort schiet.
Kosten landbouwmilieubeleid

nog vrij

beperkt...

Vooral van de kant van het agrarisch bedrijfsleven wordt de tweede
vorm van kritiek steeds vaker naar voren gebracht: de kosten voor het
milieubeleid bereiken een zodanig niveau dat de concurrentiepositie en
de continuïteit van de bedrijven in een aantal onderdelen van de agrari112

Tabel2.22 Schatting milieukosten agrarischesector (miljoen gulden)
1988

1989

1990

1991

1992

Kosten milieu-activiteiten agrarische sector
Milieuheffingen en betalingen aan anderen

139
48

182
69

207
89

239
114

298
196

Totale bruto-milieukosten
Af: milieusubsidies

187
31

251
43

296
54

353
63

494
71

Netto-milieukosten

156

208

242

290

423

Bron: Berekend uit Pouwelse (1992 en 1994), waarbij de extra kosten voor biologische
landbouw buiten beschouwing zijn gelaten.

sehesector in gevaar komen. Deze klachten kunnen vanzelfsprekend niet
los worden gezien van de slechte inkomenssituatie in enkele sectoren.
Die situatie is nadelig voor het "draagvlak" voor het landbouwmilieubeleid binnen de sector (Oosterveld et al., 1994:33) en ook voor de feitelijke mogelijkheden voor aanpassingen. Deze gaan immers in de regel gepaard met investeringen of andere uitgaven.
Tot dusver zijn de kosten van het milieubeleid voor de agrarische
sector in zijn geheel betrekkelijk beperkt. In 1992 bedroegen de brutomilieukosten voor de sector volgens een schatting van Pouwelse (1994)
ongeveer 490 miljoen gulden,waarvan de overheid door middel vansubsidies zo'n 70 miljoen voor haar rekening nam. De netto-kosten voor de
sector waren dus ruim 420 miljoen gulden (tabel 2.22). Dat komt overeen
met 1,2% van de produktiewaarde van de sector in dat jaar en met 3,3%
van de netto-toegevoegde waarde. Dat zijn op het eerste gezicht geen
percentages die onoverkomelijke problemen opleveren. Er moet echter
wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat niet alle kosten
in de berekening zijn betrokken.Zozijn alleen de specifieke milieu-investeringen meegeteld, terwijl een deel van de op een schoner productieproces gerichte voorzieningen onderdeel uitmaakt van gewone investeringen. De genoemde percentages liggen in dezelfde orde van grootte
als die voor de industrie als geheel; in sommige onderdelen van de industrie, zoals de aardolie-industrie en de chemische industrie zijn de milieukosten in procenten van de toegevoegde waarde echter twee- tot
driemaal zo hoog (zie Pouwelse, 1993).
...maarsterkestijging inverschiet
Een ander aspect is dat de ene produktierichting met veel hogere
milieukosten te maken heeft dan de andere. In 1992 bestonden de totale
bruto-milieukosten voor een kleine 200 miljoen gulden uit milieuheffingen (zoals de mestheffing en de heffingen op brandstof) en betalingen
voor door derden uitgevoerde milieu-activiteiten zoals afvalverwijdering.
Bijna 300 miljoen van de bruto-milieukosten vloeide voort uit aanpassin113

gen op de agrarische bedrijven als zodanig (tabel 2.22). Ongeveer 85%
daarvan had betrekking op voorzieningen voor mestopslag, emissie-arm
uitrijden en mestafvoer. Hieruit valt af te leiden dat de veehouderij in
1992 de hoofdmoot van de milieukosten van de agrarische sector voor
zijn rekening nam. Ook van de specifieke milieugerichte investeringen in
de sector, die door Pouwelse voor 1992 geschat werden op in totaal 320
miljoen gulden, heeft het grootste deel (260 miljoen gulden) betrekking
op mestopslag en emissie-arm uitrijden. Vooral in de intensieve veehouderij met haar smalle marges kan het huidige niveau van de milieukosten
al aanzienlijke problemen opleveren. Zo bedroegen alleen al de kosten
voor mestafvoer en mestheffing van de gespecialiseerde varkensbedrijven uit het boekhoudnet van LEI-DLO in 1992/93 gemiddeld 15.000 gulden (Van Everdingen et al.,1994).
De netto-milieukosten geven een sterke stijging te zien: in 1992waren ze 2,7 maal zo hoog alsvijf jaar tevoren (tabel 2.22). Het ziet er naar
uit dat de stijging de komende jaren in versneld tempo zal doorgaan. In
NMP2 wordt de verwachting uitgesproken dat de netto-milieukosten
voor de agrarische sector in 2010 zullen zijn opgelopen tot ruim 2,1 miljard gulden (guldens van 1994), dus ongeveer vijf maal het bedrag van
1992.Zo'n bedrag komt overeen met ruim 15%van de netto-toegevoegde waarde in 1992 en met ongeveer 30% van het gezamenlijke bedrijfsinkomen van de Nederlandse agrariërs. Wanneer dergelijke percentages
worden bewaarheid -en dat hangt van meer factoren af dan van het milieubeleid - zal een aanzienlijk deel van de agrarische bedrijven in problemen komen.Opmerkelijk isdat de milieukosten voor de land- en tuinbouw volgens het NMP2 sterker zullen toenemen dan voor de rest van
de economie: het aandeel van de agrarische sector zal oplopen van 3%
in het begin van dejaren negentig tot 8% in 2010 (VROM, 1993:210).
Spanning tussen economieenecologie
Uit het voorgaande valt af te leiden dat er voor wat betreft de
agrarische sector binnen afzienbare termijn een aanzienlijke spanning zal
ontstaan tussen het ecologisch gewenste en het economisch haalbare.
Die spanning is waarschijnlijk het grootst in de overdekte teelten en in
de (intensieve) veehouderij. In theorie is het mogelijk deze spanning op
te heffen door extra overheidsmiddelen aan de sector te verstrekken in
de vorm van subsidies of compenserende vergoedingen en dergelijke.
Deze optie lijkt niet erg realistisch gezien de breed gedragen wens tot
vermindering van de overheidstekorten en beperking van de omvang
van de collectieve sector. Doorberekening van de extra kosten in de prijs
voor de consument is, zeker voor agrarische produkten, een moeizaam
proces, dat zich slechts voltrekt wanneer het aanbod van de betreffende
produkten wordt verminderd ten opzichte van de vraag.Daarbij gaat het
niet alleen om de Nederlandse verhoudingen, maar om de situatie in de
hele EU, die onder invloed van het liberalisatiestreven bovendien geleidelijk meer open gaat voor ontwikkelingen op de wereldmarkt.
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De gesignaleerde spanning komt ook naar voren in een studie van
LEI-DLO naar de toekomstmogelijkheden van de agrarische sector in het
zuidelijkste deel van Nederland: Mergelland. Daarin wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is om in dat gebied een landbouw te handhaven die voldoet aan strenge emissienormen en tegelijk concurrerend is
(Biemans en Voskuilen, 1994). Daarentegen wordt in een studie van CLM
voor Flevoland gesteld dat daar goede mogelijkheden zijn voor een
duurzame landbouw, die ook in economisch opzicht goede kansen biedt
(CLM, 1993). In de CLM-studie wordt uitgegaan van een andersoortig milieubeleid, waarbij onder andere per bedrijf een "milieugebruiksruimte"
wordt toegewezen. De boer kan dan zelf met behulp van een "milieumanagementsysteem" die ruimte zo economisch mogelijk invullen. Mineralen- en energieboekhoudingen en een bestrijdingsmiddelenregistratie
vormen belangrijke onderdelen van zo'nsysteem.
Nieuwe benadering landbouw/milieubeleid
Afgezien van technische vernieuwing ligt waarschijnlijk de belangrijkste mogelijkheid om de spanning tussen ecologie en economie in de
agrarische sector voor een deel weg te nemen in een landbouwmilieubeleid, dat de creativiteit van de direct verantwoordelijken zoveel mogelijk
stimuleert, zodat de milieukosten zo laag mogelijk zijn. Bij zo'n geïndividualiseerde benadering kan rekening worden gehouden met de grote
verschillen in de bedrijfssituatie. Daar staat tegenover dat ook de controlesop bedrijfsniveau moeten plaatsvinden.
De "milieugebruiksruimte-benadering" biedt hierbij belangrijke mogelijkheden. Allerlei doelvoorschriften - "U moet een kap op uw mestsilo
hebben" - staan in het algemeen op gespannen voet met deze benadering, zonder dat ze overigens geheel gemist kunnen worden. Wanneer
(delen van) de milieugebruiksruimte overdraagbaar zouden zijn, zou niet
alleen op bedrijfsniveau, maar ook landelijk gezien, een optimaal resultaat - een meer duurzame produktie tegen zo laag mogelijke kosten kunnen worden gerealiseerd. Een duidelijke herkenbaarheid van (relatief) milieuvriendelijk voortgebrachte agrarische Produkten en voedingsmiddelen past goed in deze benadering. Met het oog daarop wordt gewerkt aan een milieukeurmerk voor agrarische Produkten, in de hoop
dat de consument daarvoor een hoger prijswil geven.
Het rapport "Sturing op maat" tendeert ook in de aangegeven richting (LNV, 1994a). Volgens dat rapport isde tijd voorbij dat de overheid
maatschappelijke problemen kan oplossen via een stelsel van geboden
en verboden. Daarom moet het accent worden gelegd op regionale netwerken, waarin (vertegenwoordigers van) agrariërs en van milieu-organisaties samen een op het betrokken gebied afgestemd milieubeleid uitstippelen en uitvoeren. De gedachte achter deze netwerksturing is dat
daarmee de omvang en de gedetailleerdheid van de milieuregelgeving
voor de agrarische sector kan verminderen, waardoor de controleerbaarheid en de handhaafbaarheid van het beleid verbetert. Bovendien kun115

nen de algemene milieudoelstellingen door zulke netwerken beter dan
bij de huidige aanpak worden vertaald naar concrete ijkpunten op bedrijfsniveau. De overheid moet ten aanzien van de milieuproblemen wel
doelstellingen formuleren, randvoorwaarden scheppen en een stimulerend instrumentarium ontwikkelen. Bij dat laatste wordt onder meer gedacht aan de verbetering van het "imago" van de agrariërs en - iets concreter - aan verhandelbare emissierechten en regulerende heffingen. Opmerkelijk is dat het rapport zich voor wat betreft de positieve financiële
maatregelen beperkt tot fiscale faciliteiten, en dat directe financiële
voordelen - zoals premies of toeslagen - mede vanwege strijdigheid met
EU-regels buiten beschouwing blijven. Dergelijke positieve financiële
prikkels blijken bijvoorbeeld bij de vermindering van emissies door agrarische bedrijven in waterwingebieden goed te werken (CLM, 1994a). De
tijd zal leren in hoeverre de benadering van "Sturing op maat" in de
praktijk zal en kan worden gerealiseerd.
Invoering mineralenaangifte uitgesteld
In het concrete landbouwmilieubeleid is nog weinig van de nieuwe
benadering zichtbaar. De belangrijkste aanzet van de nieuwe benadering
was de op een mineralenboekhouding per bedrijf gebaseerde mineralenaangifte, die voor veehouderijbedrijven verplicht zou worden met ingang van 1996envoor de andere agrarische bedrijven enkelejaren later.
Met behulp van zo'n mineralenboekhouding moeten de overschotten
aan stikstof en fosfor - een voorbeeld van een "concreet ijkpunt" - van
het betrokken bedrijf worden vastgesteld. Voor zover deze overschotten
een bepaalde hoeveelheid per hectare - de verliesnorm - te boven gaan,
zou er een regulerende (hoge) heffing op worden gelegd. Inmiddels iser
veel twijfel gerezen over de mogelijkheden om de mineralenstromen op
bedrijfsniveau nauwkeurig te meten en daarmee over de controleerbaarheid van de verplichte mineralenboekhouding. Een ambtelijke werkgroep heeft dan ook geadviseerd om de invoering ervan uit te stellen en
eerst te trachten het systeem, dat in beginsel zeer waardevol wordt geacht, te vervolmaken (Werkgroep, 1994). Dit advies isdoor het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij overgenomen.
Fraude bij de mineralenboekhouding zou in belangrijke mate kunnen worden voorkomen door een koppeling van de mineralenboekhouding aan de financiële boekhouding en door de mineralenboekhouding
voor alle land- en tuinbouwbedrijven verplicht te stellen.Alleen dan zijn
er mogelijkheden om de hele "mineralenketen" te controleren. Een
moeilijk oplosbaar probleem blijft echter de niet-geregistreerde invoer
van kunstmest, en mogelijk ook veevoer, vanuit de buurlanden (Poppe,
1994). Zolang er een niet tegen redelijke kosten afzetbaar mineralenoverschot is in Nederland - en gelet op de aanscherping van de normen
zal dat probleem de komende jaren alleen maar groter worden - is de
verleiding voor de agrariërs groot om de kosten voor mestafzet of mineralenoverschot op een of andere manier te ontwijken. Wanneer het
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mestoverschot eenmaal tot een hanteerbare omvang is gereduceerd zou
dit probleem duidelijk kleiner zijn en de invoering en handhaving van de
mineralenboekhouding dus een stuk gemakkelijker worden. Een probleem hierbij blijft dat zonder een mineralenboekhouding het "evenwicht op de mineralenmarkt" waarschijnlijk pas in een veel later stadium
en tegen aanzienlijk hogere kosten kan worden gerealiseerd, omdat de
individuele veehouder zonder zo'n systeem onvoldoende prikkels ontvangt om het mineralenoverschot van zijn bedrijf te verminderen. Van
der Weijden en Biewinga, die de mineralenboekhouding nauwelijks geschikt achten om het bestaande mestoverschot terug te dringen, noemen
verlaging van fosfaatproduktierechten, afroming van mestquota bij verhandeling en het opkopen van mestquota als mogelijke middelen om dit
doel te bereiken (Van der Weijden en Biewinga, 1994).
Alternatief mestbeleid evenzeerproblematisch
Als alternatief voor de mineralenaangifte is in de Notitie Mest- en
Ammoniakbeleid Derde Fase (LNV, 1993c) het zogenaamde mestafzetscenario vastgelegd. Bij dat beleid wordt een (prohibitieve) heffing gelegd
op mest die niet op een verantwoorde manier kan worden afgezet.
Daarbij wordt uitgegaan van gebruiksnormen - deze geven aan hoeveel
mineralen op een hectare mogen worden gebracht - in plaats vanverliesnormen en dan alleen voor fosfaat en niet voor stikstof. Bovendien blijft
hierbij de kunstmest buiten beschouwing en geeft dit beleid mede daardoor veel minder prikkels aan de veehouders om het mineralenoverschot
te verminderen. Tenslotte worden ook bij het mestafzetscenario de nodige handhavingsproblemen verwacht (Werkgroep, 1994). Op grond van
deze overwegingen worden twijfels geuit over de effectiviteit van het
mestafzetscenario, dat voor eendeel van deveehouders aanzienlijke kosten oplevert (zie bijvoorbeeld De Hoop en Prins, 1994). De voorstellen
die inmiddels zijn ingediend bij de Tweede Kamer sluiten nauw aan bij
het mestafzetscenario. Deveehouders die op vrijwillige basis een mineralenboekhouding voeren - en dat zijn er al vrij veel - mogen de gegevens
van die boekhouding echter gebruiken voor de vaststelling van de hoogte van een eventuele heffing.
Al met al moet worden vastgesteld dat het medio 1993 overeengekomen mestbeleid,dat toen alsde oplossing van het mestprobleem werd
aangemerkt, geen succes lijkt te worden. Bij een mislukking zou gedwongen inkrimping van de veestapel zou dichterbij komen. Dit geldt te
meer omdat Nederland verplicht is de EU-Nitraatrichtlijn toe te passen,
wat bij een succesvolle introductie van de mineralenaangifte waarschijnlijk niet veel problemen zou hebben opgeleverd.
Een ander onderdeel van het mestbeleid is de korting van 30% op
de fosfaatproduktierechten van de veehouders per 1 januari 1995. De
werkelijke fosfaatproduktie ligt lager dan de forfaitaire normen die bij
die rechten werden gehanteerd: voor een zeug is de uit 1986 daterende
norm 20,3 kg fosfaat en voor een vleesvarken 7,4 kg,terwijl de werkelij117

ke fosfaatproduktie van deze dieren in 1992 respectievelijk 18,4 kg en
5,8 kg was (Van Eerdt en Olsthoom, 1994). Het is de bedoeling dat met
ingang van 1995 nieuwe normen van kracht worden, die beter aansluiten bij de actuele situatie. Daarom lijkt de aangekondigde korting op de
fosfaatproduktierechten voor de varkenshouderij geen grote problemen
te zullen opleveren. Voor de pluimveehouderij, waar het fosfaatgehalte
van het voeder minder kon worden verlaagd, ligt het moeilijker.
Kostenmestafzet lopen op
Van de totale mestproduktie van ruim 86 miljoen ton in 1992 werd
meer dan 15 miljoen ton van de bedrijven afgevoerd, voornamelijk naar
akkerbouwbedrijven. Ongeveer twee derde van de mesttransporten
speelde zich af binnen de eigen regio (Pouwelse, 1994). In 1991/92 was
het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf uit het boekhoudnet van
LEI-DLO circa 7.000 gulden kwijt aan mestafvoer en mestheffingen (Poppe et al., 1994),wat overeenkwam met ongeveer 6% van het -toen overigens zeer hoge - gezinsinkomen van deze bedrijven. Naarmate er door
aanscherping van de gebruiksnormen minder mest op een hectare mag
worden uitgereden, moet er meer mest worden verwerkt in "mestfabrieken". Dat zal leiden tot een forse verhoging van de kosten van mestafzet. De kosten van grootschalige mestverwerking voor de veehouders
werden enkele jaren geleden geschat op tenminste 30 à 40 gulden per
ton mest (TNO, 1992), maar wanneer de opbrengsten van de mestkorrels
tegenvallen, kan hier nog 10 à 20 gulden bijkomen. De kosten voor
mesttransport naar andere agrarische bedrijven bedragen, afhankelijk
van de afstand, 10 à 25 gulden per ton mest. Een belangrijke oorzaak
van de hoge kosten van mestverwerking is het energie-intensieve karakter van het procédé. Detot dusver nagestreefde oplossing van het mineralenprobleem met het accent op mesttransport vergt ook veel energie.
De oplossing van het mineralenprobleem zal daarom de bijdrage van de
agrarische sector aan de C02-emissie vergroten (CLM, 1994b). Overigens
komt mestverwerking nog steeds niet goed van de grond, in ieder geval
niet zodanig dat de ooit voor 1995 noodzakelijk geachte capaciteit van
zes miljoen ton fosfaat daadwerkelijk zal zijn gerealiseerd. Het ziet er
naar uit dat de werkelijke capaciteit hoogstens twee miljoen ton zal bedragen (Logemann, 1994). De export van gedroogde pluimveemest vertoont een geleidelijke toename, waardoor de behoefte aan grootschalige mestverwerking minder groot wordt.
Om de hoge kosten van de mestafzet zoveel mogelijk te voorkomen, is door de landbouworganisaties voorgesteld om een mestcentrale
op te richten, waar alle veehouders met een mestoverschot verplicht bij
aangesloten zouden moeten zijn. De kosten van de mestafzet zouden op
die manier worden verdeeld over alle aangesloten veehouders - ook die
in gebieden waar ruime afzetmogelijkheden zijn -terwijl door de monopoliepositie van de centrale mogelijk ook de mestafnemende akkerbouwers een grotere bijdrage aan de kosten van de mestafzet zouden moe118

ten leveren. Het is niet duidelijk of dit voorstel zal worden gerealiseerd,
mede omdat twijfelachtig is of de Europese Commissie er mee akkoord
zalgaan.
Fosfaatlevert dilemma op
Een extra complicatie bij de voorgenomen invoering van de verplichte mineralenaangifte betrof de te hanteren verliesnormen. In de
Notitie Mestbeleid Derde Fasewerd voor fosfaat een norm van vijf kilogram per hectare genoemd, maar die wordt inmiddels vrij algemeen als
in de praktijk onhaalbaar beschouwd. Een uitzondering hierop vormt
een rapport van het IKC-Veehouderij, dat deze norm onder bepaalde
omstandigheden realiseerbaar acht voor melkveebedrijven (Van den
Ham, 1993). Op de akkerbouw- en veehouderijbedrijven uit het boekhoudnet van LEI-DLO is het fosfaatoverschot gemiddeld ongeveer 75 kg
per hectare (Poppe et al., 1994:81). Ruim driekwart van deze bedrijven
had een overschot van meer dan 25 kg fosfaat per hectare, een hoeveelheid die door het landbouwbedrijfsleven ooit als aanvaardbare norm is
genoemd.
Defosfaatoverschotten geven vanjaar opjaar tamelijk groteschommelingen te zien, onder meer in samenhang met weersinvloeden en het
optreden van ziekten. Een probleem hierbij is dat op sommige grondsoorten al flinke fosfaatoverschotten worden geregistreerd, terwijl de
fosfaatgift teeltkundig gezien nog te laag is.Volgens een recent rapport
van overheid en bedrijfsleven is,afhankelijk van de grondsoort, een verlies van 25 à 50kg fosfaat per hectare landbouwkundig gezien onvermijdelijk (Oenema en Van Dijk, 1994:10).Aan de andere kant is er het ecologische gegeven dat er op de fosfaatverzadigde gronden - en daarbij
gaat het inmiddels om meer dan 400.000 ha (Reijerink en Breeuwsma,
1993:10) - eigenlijk "geen kilo fosfaat meer bij mag". Daarnaast bestaat
de kans dat zelfs bij beperkte verliezen ook vanuit de nog niet verzadigde gronden spoedig meer fosfaat gaat uitspoelen naar het oppervlaktewater. Dat zou onder meer inhouden dat Nederland niet kan voldoen
aan de op dit punt aangegane verplichtingen inzake de reductie van de
uitspoeling van mineralen naar de Noordzee. Dit dilemma noodzaakt
waarschijnlijk tot een aanpassing van de landbouwkundige praktijk, in
de richting van extensievere teelten en dus lagere opbrengsten. Op langere termijn zouden andere rassen, waaraan minder fosfaat behoeft te
worden verstrekt of die meer fosfaat uit de bodem halen, een bijdrage
aan de oplossing van dit probleem kunnen leveren. Het realiseren van
die oplossing kost echter wel tijd en geld.
Voor stikstof zijn evenmin verliesnormen vastgesteld. De gedachten
gaan in de richting van 150 à 200 kg per hectare (LNV, 1992a). Het gemiddelde stikstofoverschot per hectare van de LEI-DLO-bedrijven bedroeg
in 1991/92 ongeveer 360 kg en nog geen 20% van de akkerbouw- en
veehouderijbedrijven had een stikstofoverschot van minder dan 200 kg
per hectare (Poppe et al., 1994:81). Een halvering van het huidige over119

schot is dus bij de genoemde normen zeker noodzakelijk. Wanneer men
uitgaat van de regels van de EU inzake het toelaatbare nitraatgehalte
van het grondwater komt men uit op veel lagere maximale stikstofoverschotten per hectare, namelijk vanslechts 35à 50kg (Poppe, 1994:17).
Verplaatsingswetvankracht
Op 1januari 1994 is, na jarenlange discussies, de Wet Verplaatsing
Mestproduktie van kracht geworden. Anders dan de titel van deze wet
doet vermoeden zal hij voorlopig waarschijnlijk slechts tot een beperkte
verplaatsing van mestproduktierechten leiden. In de wet is de handel in
mestrechten namelijk aan vele beperkingen gebonden. Zo zijn alleen
daadwerkelijk benutte, niet-grondgebonden mestrechten verhandelbaar,
is verplaatsing van mestrechten van niet-overschotgebieden ("tekortgebieden") naar overschotgebieden verboden, wordt er een korting van
25% toegepast op de aangekochte mestrechten - die 25% houdt dan op
te bestaan - en moet de koper kunnen aantonen dat hij de "aangekochte mestproduktie" op een verantwoorde manier kan afzetten. De meeste
belangstelling voor de aankoop van mestrechten blijkt te bestaan in de
overschotgebieden: de gebieden waar de intensieve veehouderij is geconcentreerd. Daar zijn de prijzen van mestrechten anderhalf tot twee
maal zo hoog alselders (Boerderij, 24 mei 1994). Dekorting van 30% per
1 januari 1995 op de mestrechten in deze gebieden kan leiden tot extra
vraag naar mestrechten van veehouders die anders hun veestapel zouden
moeten inkrimpen. Aan de andere kant kan het, vooral voor oudere veehouders op een kleiner bedrijf, aantrekkelijk zijn om hun mestrechten te
gelde te maken.
Gelet op het prijsverschil van de mestrechten lijkt het onwaarschijnlijk dat er veel mestrechten zullen worden verhandeld van overschotgebieden naar tekortgebieden. Op langere termijn wordt dat wellicht anders: wanneer de mestafzet in de concentratiegebieden als gevolg van
de aanscherping van het beleid steeds duurder wordt, zullen de mestrechten in deze gebieden relatief goedkoper worden en wordt aankoop
door veehouders uit andere gebieden interessant. Op kortere termijn is
het belangrijkste effect van de wet vermoedelijk een beperkte sanering
en schaalvergroting van de intensieve veehouderij in de concentratiegebieden. DeVerplaatsingswet geldt in principe slechts voor driejaar, maar
nu inmiddels vaststaat dat de mineralenboekhouding tegen die tijd niet
algemeen zal worden toegepast, lijkt een verlenging niet bij voorbaat
uitgesloten. Indat geval krijgen de mestrechten een hogere waarde.
Niet alle bedrijven gered door Interimwet
Een belangrijke belemmering voor bedrijfsuitbreiding door middel
van de aankoop van mestrechten is gelegen in de Milieuvergunningen,
de vroegere Hinderwetvergunningen. Vooral in de concentratiegebieden
laten deze voor veel bedrijven nauwelijks nog een uitbreiding toe. De
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per 1 juli jongstleden van kracht geworden Interimwet Ammoniak en
Veehouderij biedt alleen mogelijkheden voor een vergroting van de bedrijven, wanneer dit past in een gemeentelijk plan voor de vermindering
van de ammoniakemissies. Dat komt er op neer dat of elders in de gemeente een vermindering van deze emissie moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door beëindiging van een bedrijf, of dat op het betrokken bedrijf
de emissie sterk moet worden verlaagd.
Dat laatste kan worden gerealiseerd met zogenaamde Groen-Labelstallen, die een relatief geringe ammoniakuitstoot kennen, maar wel tamelijk duur zijn. Deze Interimwet was bedoeld om te voorkomen dat
voor veehouderijbedrijven zonder een (toereikende) milieuvergunning het ging daarbij om ruim 16.000 bedrijven - het voortbestaan onmogelijk
werd. Zij moeten daartoe overigens wel de ammoniakuitstoot aanzienlijk
verminderen en dat zal waarschijnlijk niet in alle gevallen lukken. Vooral
voor kleinere bedrijven met een ouder bedrijfshoofd zijn de in vele gevallen noodzakelijke investeringen niet op te brengen. Daarnaast is van
belang hoe dit beleid op gemeentelijk niveau gestalte krijgt en voorts
spelen bij de vergunningverlening ook andere factoren een rol, zoals de
stankhinder.
Het ammoniakbeleid kent verschillende onderdelen. Zo is er de
doelstelling om landelijk de emissie in 2000 met tenminste 50% - en in
2005 met 70% -te verlagen ten opzichte van 1980,terwijl voor 2010 aan
een reductie van gemiddeld 80% wordt gedacht (VROM, 1993). Deze
laatste doelstelling zou voor de concentratiegebieden een reductie met
90% inhouden. De emissiedoelstellingen zijn afgeleid van depositiedoelstellingen. In 2000 mag de totale zure depositie (neerslag) niet meer dan
2.400 zuurequivalenten per hectare bedragen en in 2010 niet meer dan
1.400. In 1989was de gemiddelde depositie zo'n 4.800 zuurequivalenten,
waarvan bijna 2.200 afkomstig uit ammoniak en de rest voornamelijk
van stikstofoxiden. Van de totale depositie is bijna de helft afkomstig uit
het buitenland en ongeveer een derde uit de Nederlandse agrarischesector (VROM, 1993:80). In concentratiegebieden van de intensieve veehouderij is de depositie vaak meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde (RIVM, 1993). Op lokaal niveau gelden nog strakkere criteria
dan de genoemde algemene doelstellingen: vooral in de nabijheid van
verzuringsgevoelige elementen, zoals bossen en natuurgebieden, moet
de ammoniakdepositie nog sterker worden verminderd.
De laatste paar jaar neemt de ammoniakemissie van de agrarische
sector vrij snel af: tussen 1990en 1992 met ongeveer 30%,tegen eendaling van nog geen 15% in de vijf jaar daarvoor. Vrijwel de gehele daling
kwam voor rekening van het emissie-arm uitrijden van mest, dat inmiddels vrij algemeen is. Dat laatste houdt tevens in dat een verdere reductie van de ammoniakemissie wel eens aanzienlijk langzamer zou kunnen
gaan dan in de afgelopen jaren. Een reductie met 50% in 2000 lijkt zonder problemen te kunnen worden gerealiseerd, maar de doelstellingen
voor 2010 kunnen alleen tegen hoge kostenworden verwezenlijkt.
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Landbouw krijgt te maken met verdrogingsbeleid
De emissie van ammoniak wordt beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de ecologische kwaliteit van bossen en
natuurgebieden. De onttrekking van grondwater en de daaruit voortvloeiende daling van de grondwaterstand hebben een soortgelijk effect.
De agrarische sector speelt hierin een belangrijke rol, vooral doordat in
de afgelopen decennia in het kader van cultuurtechnische werken peilverlagingen en een versnelde afvoer van (regen)water zijn gerealiseerd.
Daarnaast heeft de agrarische sector een aandeel in het gebruik van
grond- en oppervlaktewater voor vee en gewassen. In een recent onderzoek van LEI-DLO wordt geconcludeerd dat het gebruik van water voor
beregening in de akkerbouw en de rundveehouderij varieert van zo'n
100 miljoen m3 in een normaal jaar tot 300 miljoen m3 in een zeer
droog jaar (Dijk et al., 1994).Voor het grootste deel gaat het hierbij om
grondwater. De agrarische sector heeft overigens slechts een beperkt
aandeel in de totale grondwateronttrekking, die geschat wordt op 1 à
1,5 miljoen m3 (Arnold, 1990). Circa 800 miljoen m3 hiervan komt voor
rekening van de drinkwaterwinning en ruim 300 miljoen m3 voor rekening van de industrie. Van die 800 miljoen m3 wordt ongeveer 100 miljoen m3 gebruikt door de agrarische sector, voornamelijk als drinkwater
voor het vee (Brouwer, 1992).
Vooral in droge jaren is het grootste deel van het water dat door
de land- entuinbouw wordt gebruikt, bestemd voor beregening, met name van grasland en in mindere mate van aardappelen. De veehouders
zijn ervan overtuigd dat beregening van grasland rendabel is, maar de
meeste bedrijfseconomische studies komen op dit punt tot een andere
conclusie (Dijk et al., 1994:66-68). Aannemelijk is dat de rentabiliteit van
beregening (verder) afneemt naarmate de veehouders het grasland minder intensief gebruiken als gevolg van een voortgaande inkrimping van
de veestapel. Meer in het algemeen wijzen de ontwikkelingen in de
agrarische sector niet in de richting van een sterke toename van het waterverbruik, zoals in het verleden wel het geval is geweest (Dijk et al.,
1994:44).Zo leidt het mestbeleid tot een zuiniger watergebruik.
Dit sluit aan bij het beleid van de overheid dat gericht is op een
terugdringing van de verdroging, onder meer door een vermindering
van het gebruik van grondwater. Daartoe wordt een heffing gelegd op
het gebruik van grondwater. Hierbij geldt een vrijstelling voor bedrijven
die minder dan 40.000 m3 onttrekken, mits dit water vrijwel geheel
wordt gebruikt voor beregening. Naar schatting zullen in een zeer droog
jaar ongeveer 1.000 akkerbouw- en veehouderijbedrijven deze heffing
moeten betalen. Daarnaast gebruiken in een normaal jaar enkele tientallen en in een zeer droogjaar enkele honderden tuinbouwbedrijven meer
dan 40.000 m3 per jaar (Dijk et al., 1994). Toch zullen in de tuinbouw
meer bedrijven de genoemde heffing moeten betalen dan op grond van
deze cijfers zou worden verwacht, omdat ze een relatief groot deel van
het opgepompte water voor andere doeleinden gebruiken dan voor be122

vloeiing en/of beregening. Daarbij gaat het voornamelijk om champignonbedrijven, die grondwater gebruiken voor koeling.
Behalve de heffing op grondwater zullen ook infrastructurele en
cultuurtechnische maatregelen moeten worden getroffen om de verdroging tegen te gaan. Vooral de waterafvoer uit natuurgebieden en de
daaromheen liggende bufferzones krijgt daarbij veel aandacht. Ook in
landinrichtingsprojecten zal meer dan voorheen rekening worden gehouden met de verdroging. Dit kan gevolgen hebben voor de agrarische bedrijven, met name in gebieden waar uit landbouwkundig oogpunt een
verlaging van het waterpeil gewenst is.
Reductiedoelstellingen gewasbescherming haalbaar
De eerste doelstelling van het beleid inzake de gewasbeschermingsmiddelen is om het verbruik in 1995 met 35% te verminderen ten opzichte van 1984-1988,terwijl in 2000 een reductie met 50% moet zijn gerealiseerd. In 1992 lag het verbruik ruim 20% lager dan in de genoemde
referentieperiode. In 1993 is het verbruik volgens voorlopige gegevens
met ruim 25% gedaald ten opzichte van 1992, waarmee de voor 1995
vastgestelde doelstelling al zou zijn gehaald (Brouwer et al., 1994:45).De
cijfers voor 1993 geven vermoedelijk echter een te gunstig beeld, omdat
door het natte weer grondontsmetting - met name in de Veenkoloniën nagenoeg onmogelijk was. Dit neemt niet weg dat de doelstelling voor
1995 zal worden gehaald, terwijl die voor 2000 globaal gesproken haalbaar lijkt te zijn. Alleen voor de glastuinbouw, de boomkwekerij en de
fruitteelt is de deze doelstelling waarschijnlijk moeilijk te realiseren
(Agrarisch Dagblad, 18december 1993).
De vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
hangt onder meer samen met zuiniger spuiten door de agrariërs - mede
onder invloed van gerichte voorlichting -, de introductie van andere
spuittechnieken, mechanische in plaats van chemische onkruidbestrijding,
het gebruik van resistente rassen, de toepassing van biologische bestrijdingsmethoden, beperkende regels ten aanzien van grondontsmetting
en in het bijzonder de komst van nieuwe middelen waarvan veel kleinere hoeveelheden nodig zijn. Vooral in de glasgroenteteelt worden op vrij
grote schaal biologische bestrijdingsmethoden toegepast (Loorij, 1994).
Daarnaast spelen de ontwikkelingen in het markt- en prijsbeleid een rol,
zoals prijsverlaging en braaklegging.
In de komende jaren zullen de eisenten aanzien van het gebruik en
de handel in gewasbeschermingsmiddelen verder worden aangescherpt.
Daarnaast wordt gespeeld met de gedachte van een regulerende heffing
op deze middelen. Brouwer et al. (1993) hebben uitgerekend dat een
heffing van 40 gulden per kilogram actieve stof op alle gewasbeschermingsmiddelen - behalve de middelen tegen aaltjes - ongeveer 360 miljoen gulden zou opbrengen, althans bij een gelijkblijvend gebruik. Ongeveer 60% van dit bedrag zou worden opgebracht door de akkerbouw.
Het is denkbaar dat de heffing wordt teruggesluisd naar de sectoren bij123

voorbeeld in de vorm van een bedrag per hectare of per standaardbedrijfseenheid (sbe), zodat globaal genomen de regeling inkomensneutraal is. Het is overigens waarschijnlijk dat bij een dergelijke heffing een
forse vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal
optreden. Volgens Van der Houwen (1993) leidt een heffing van 25 gulden per kilogram actieve stof op de akkerbouwbedrijven in Zuidelijk Flevoland tot een vermindering van het verbruik met ongeveer een derde,
terwijl een heffing van 10 gulden vrijwel geen effect zou hebben. De
werkelijke opbrengst van de heffing waar Brouwer et al. (1994) van uitgaan, zal daarom duidelijk lager zijn, zodat er ook minder geld beschikbaar is voor compensaties. Bij een forse vermindering van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen is de kans aanwezig dat de opbrengsten van de gewassen enigszins omlaag gaan,vooral bij minder gunstige
omstandigheden (Blom,1993).
Lozingenbesluit vankracht
Zoals aangegeven ziet het er naar uit dat de gebruiksdoelstellingen
voor bestrijdingsmiddelen voor hetjaar 2000wel min of meer zijn te realiseren. Moeilijker is het voor wat betreft de emissiedoelstellingen: de
emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de lucht moet in 2000 de
helft lager zijn dan in 1984-1988, die naar het grondwater 75% minder
en die naar het oppervlaktewater zelfs 90% minder. Vooral in glastuinbouwgebieden zijn deze emissies omvangrijk. Een belangrijke maatregel
in dat verband is het Lozingenbesluit, dat onder meer inhoudt dat glastuinbouwbedrijven, waar op substraat wordt geteeld, voor 1 januari
1996 moeten zijn aangesloten op het riool en bovendien het gebruikte
water moeten recirculeren. Een probleem hierbij is dat niet overal riolering met voldoende capaciteit aanwezig is. Voor in de grond telende
tuinders worden deze verplichtingen twee jaar later van kracht. Kleine
bedrijven, met minder dan 2.000 m2 glas,zijn tot 2000van dezeverplichtingen vrijgesteld. Dit besluit zal een aantal, vooral kleinere glastuinbouwbedrijven voor problemen plaatsen (Buurma et al.,1993).
Energieverbruik neemt toe
Het energieverbruik van de agrarische sector, dat voor ongeveer
driekwart voor rekening komt van de glastuinbouw, neemt de laatstejaren toe. Van 1990 op 1991 deed zich zelfs een stijging met meer dan
20% voor, maar in 1992 is,althans in de glastuinbouw, een beperkte daling opgetreden (Van der Velden en Van der Sluis, 1993:79). De toename
van het energieverbruik hangt samen met de vrij sterke uitbreiding van
het glasareaal in de afgelopen jaren en met de omschakeling naar produktiemethoden, die per vierkante meter meer energie vergen. De energie-efficiency, die tussen 1980 en 1985 met ruim 40% was verbeterd, is
sindsdien met circa 10% gedaald. Alleen wanneer deze tendens wordt
omgebogen zal de overeengekomen doelstelling om de energie-efficien124

cy in de periode 1980-2000 met 50% te verbeteren, kunnen worden bereikt. Hoewel onlangs werd besloten tot een beperkte verhoging van de
gasprijs, tekent zich nog geen forse stijging van de energieprijs af. Zo'n
prijsstijging zou enerzijds de tuinders stimuleren om zuiniger om te
springen met energie, maar anderzijds grote nadelen opleveren voor de
rentabiliteit van de bedrijfstak. Op grond van de afspraken tussen overheid en bedrijfsleven mag worden aangenomen dat de glastuinbouw
vooralsnog zal worden vrijgesteld van een eventuele energieheffing. De
invoering van zo'n heffing istrouwens nog tamelijk omstreden. In NMP2
(VROM, 1993) zijn geen voorstellen opgenomen voor een algemene
energieheffing. Wel wordt aangekondigd dat de Meerjarenafspraak voor
energiebesparing in de glastuinbouw op enkele punten zal worden aangescherpt en dat met andere agrarische sectoren soortgelijke afspraken
zullen worden gemaakt.
De C02-emissie van de glastuinbouw is tussen 1989 en 1992 met
12% toegenomen (Van der Velden en Van der Sluis, 1993:64). Dit wijst er
op dat de doelstelling van de overheid om deze emissie tussen 1990 en
2000 met 3 à 5% te verminderen, niet eenvoudig is te realiseren. Gelet
op de moeilijke financiële situatie in de glastuinbouw en de andere verplichtingen van de sector op milieugebied isaannemelijk dat de glastuinbouw de komende jaren een minder sterke groei zal laten zien dan in
het begin van de jaren negentig. Ook zijn er nogal wat mogelijkheden
voor energiebesparing op de glastuinbouwbedrijven. Zo iseen derde van
de verwarmingsketels onvoldoende geïsoleerd (Van der Velden en Van
der Sluis, 1993). Daarnaast vormen schermen, warmte-opslag, warmtepompen en dubbel glas technisch gezien mogelijkheden voor energiebesparing, maar de economische haalbaarheid daarvan isop zijn minst twijfelachtig. In de sfeer van warmte/krachtinstallaties en de aanwending
van rest- en afvalwarmte liggen duidelijke mogelijkheden, maar die zijn
onder meer om organisatorische redenen niet eenvoudig te realiseren.
Met een aandeel van ongeveer 20% isde intensieve veehouderij de
op een na grootste energieverbruiker binnen de agrarische sector. Het
indirecte energieverbruik is in deze sector - evenals in de melkveehouderij - overigens aanzienlijk groter dan het directe (Leijen et al., 1993 en
Weiten, 1994). Dit komt vooral doordat veel energie nodig is voor de
veevoederproduktie en voor het transport van het voeder, de dieren en
het vlees. Overigens is het totale energiegebruik (direct en indirect) per
kilo varkensvlees in Nederland ondanks de grote hoeveelheid energie die
het transport vergt, niet of nauwelijks hoger dan in andere Europese landen; vooral de gunstige voederconversie ishierop van invloed (Van Eerdt
en Oltshoorn, 1993). Leijen et al. (1993) verwachten dat het energieverbruik van de intensieve veehouderij de komende jaren zal toenemen,
vooral door mesttransport en mestverwerking. Aan de andere kant blijkt
uit diverse onderzoekingen (bijvoorbeeld Weiten, 1994 en Van Home,
1994) dat er zeer grote verschillen bestaan in zowel het directe als het
indirecte energieverbruik tussen de bedrijven. Daaruit valt af te leiden
dat er nog aanzienlijke mogelijkheden tot besparing liggen.
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3. PRODUKTIE, PRIJSVORMING ENAFZET

3.1 inleiding
In dit hoofdstuk wordt de landbouwproduktie vanuit een aantal invalshoeken beschouwd: volume-ontwikkeling, prijsvorming, verwerking,
verbruik en handel. De volume-ontwikkeling en de prijsvorming van de
afzonderlijke agrarische produkten in 1993 in de wereld, in de EUen in
Nederland worden in de volgende paragraaf toegelicht. Daarnaast wordt
in deze paragraaf ook aandacht besteed aan de lange-termijnontwikkeling van de landbouwproduktie in de EUen aan de afzetproblemen van
Nederlandse tomaten op de Europese markt.
Bijna de helft van de produkten van de Nederlandse landbouw ondergaat een bewerking in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In
paragraaf 3.3 wordt hier nader op ingegaan, waarbij ook enkele trends
in het verbruik vanvoedingsmiddelen in Nederland worden aangegeven.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de Nederlandse inen uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen. Vanwege de
verandering in de registratie van de buitenlandse handel, die samenhangt met de totstandkoming van de interne markt in de EUper 1januari 1993, kan de ontwikkeling van de agrarische handel in 1993 slechts
zeer globaal worden geschetst. Het aandeel van tuinbouwprodukten
neemt een steeds belangrijkere plaats in de Nederlandse agrarische handel in. De ontwikkeling vanaf 1980 van de Nederlandse in- en uitvoer
van tuinbouwprodukten en de samenstelling ervan komen in deze paragraaf nader aan deorde.
3.2 Produktie en prijsvorming
3.2.1 De produktie in de wereld
De volume-ontwikkeling van de landbouwproduktie in de wereld
gaf in 1993 een uiteenlopend beeld te zien: een inkrimping bij de produktie van granen, sojabonen, koemelk, rund- en schapevlees, een groei
van circa 1% bij de produktie van suiker, aardappelen, varkensvlees en
eieren en een wat grotere toename (ruim 3%) bij de produktie van peulvruchten en pluimveevlees. Er was in 1993 duidelijk sprake van een verschil in groeitempo tussen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde
landen: de produktie van vrijwel alle landbouwprodukten nam in de ontwikkelingslanden toe, terwijl de produktie in de ontwikkelde landen
daalde. Dewereldmarktprijzen waren in 1993 gemiddeld wat hoger dan
in hetjaar daarvoor.
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Minder voedergranen door overstroming Mississippi
De wereldgraanproduktie daalde in 1993 met bijna 4% tot 1,9 miljard ton en kwam daarmee weer op hetzelfde niveau als in 1991 (tabel 3.1). De afname werd voornamelijk veroorzaakt door de forse teruggang van 8% bij de produktie van voedergranen; de produktie van tarwe en rijst verminderde nauwelijks. In de VS leidden de overstromingen
van de Mississippi tot een daling van de produktie van voedergranen
met ruim 90 miljoen ton. In Zuidelijk Afrika herstelde de voedergraanproduktie zich weer na de slechte oogst van 1992, die het gevolg was
van droogte en onrust door burgeroorlogen. In Azië, Latijns-Amerika,
Oceanië, Europa en het GOSwasde graanproduktie in 1993vrijwel gelijk
aan die in het jaar daarvoor. Voor 1994 verwacht de FAO een beperkte
inkrimping van de tarweproduktie en een herstel van de voedergranenproduktie.
De kleinere omvang van de graanproduktie leidde tot een vermindering van de wereldgraanvoorraad met 12% tot 326 miljoen ton aan
het eind van het oogstjaar 1993/94. Deze voorraad komt overeen met
18% van de mondiale graanconsumptie, wat volgens de FAO voldoende
is om de voedselvoorziening in de wereld veilig te stellen. Het volume
van de wereldgraanhandel kromp in 1993 met 12%tot zo'n 180 miljoen
ton. Vooral de graanimporten van het GOS,Oost-Europa en Afrika bezuiden de Sahara verminderden sterk. De wereldmarktprijzen voor tarwe
veranderden per saldo nauwelijks in 1993, maar de wereldmarktprijzen
voor maisstegen in de loop van hetjaar met zo'n 30à40% (figuur 3.1).
Beperkte groei wereldproduktie suiker, aardappelen en peulvruchten
De omvang van de wereldsuikerproduktie in 1993 wordt geschat op
113 miljoen ton, wat een fractie hoger was dan in 1992 (tabel 3.1). Tegenover produktiedalingen in India, China,Thailand,Cuba en Zuid-Afrika
Tabel3.1

Ontwikkelingvandeplantaardigeproduktieinde wereld(inmiljoenton)

Produkt

1990

1991

1992

1993
(v)

1994
(P)

1993 in %
van 1992

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

1.948
593
834
521
111
268
108
58

1.880
547
813
520
112
258
103
56

1.965
566
870
529
112
270
113
56

1.890
565
799
527
113
274
111
58

1.947
550
857
540

96,2
99,8
91,8
99,6
100,9
101,5
98,2
103,6

-

58

Bronnen: FAO, Quarterly Bulletin of Statistics, 1993-4 en FAO, Food Outlook, april enjuni
1994.
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Figuur3.1 Prijsontwikkeling vanagrarische produktenop termijnmarkten (kwartaalgemiddelden)

stonden stijgingen in de EU en de Oekraïne. De suikermarkt werd vanaf
eind 1993 beheerst door onzekerheden over de precieze omvang van de
importen van India en China, en over de omvang van de suikerproduktie,
waarvan de schattingen een aantal malen naar beneden zijn bijgesteld.
Dit had een opwaarts effect op de wereldmarktprijzen voor suiker (figuur 3.1). De mondiale suikerconsumptie overtrof voor het tweede achtereenvolgende jaar de produktie, waardoor de wereldvoorraden suiker
verder afnamen. Vooral in de Aziatische landen groeit de suikerconsumptie per hoofd van de bevolking sneller dan elders.
De aardappelproduktie in de wereld ging in 1993 met 1,5% omhoog t o t 274 miljoen t o n (tabel 3.1). Een groot deel van de stijging
kwam voor rekening van Polen, waar ongeveer een tiende van de wereldproduktie van aardappelen wordt voortgebracht. Nadat de Poolse
produktie aan het begin van de jaren negentig fors was ingekrompen,
namen de opbrengsten per hectare in 1993 met 40% toe. De wereldproduktie van sojabonen verminderde in 1993 met bijna 2% t o t 111 miljoen
128

ton en de prijzen trokken met circa 10% aan (figuur 3.1). In de VS,waar
ongeveer de helft van de wereldproduktie van sojabonen wordt verbouwd, daalde de produktie met ruim 13%. Brazilië, 's werelds tweede
producent van sojabonen, zag zijn produktie daarentegen stijgen met
bijna 20%. Dewereldproduktie van peulvruchten gaf met een groei van
ruim 3,5% in 1993 de gunstigste ontwikkeling in de groep van plantaardige produkten te zien. Tegenover een afname van de peulvruchtenproduktie in de EUstond eentoename in Noord-Amerika en India.
Wereldproduktie koemelk enrundvleesomlaag
Dedaling van de wereldproduktie van koemelk, die zich sinds 1990
voordoet, zette zich in 1993 voort met een vermindering van ruim 2%
(tabel 3.2). Deze daling hangt samen met beleidsingrepen in de omvang
van de melkproduktie in onder andere de EUen Canada en met het economisch omschakelingsproces in het voormalige Oostblok. De VS, de EU
en het GOS produceren samen circa 60% van de wereldproduktie van
koemelk. In het GOSliep de melkproduktie in 1993 met 8% terug, terwijl
die in de VSen de EUnauwelijks veranderde in vergelijking met 1992.In
het GOSwas de beschikbaarheid van veevoeders onvoldoende, waardoor
de melkveestapel werd ingekrompen en de melkgift per koe verminderde. Zowel in de EUals in de VSwerd de melkveestapel in 1993 kleiner en
steeg de melkgift per koe. Door de toelating van het melkproduktieverhogend hormoon BSTvertoont de melkproduktie in de VS in 1994 een
stijgende lijn.
De wereldrundvleesproduktie verminderde in 1993 met bijna 1%
(tabel 3.2). In de ontwikkelde landen,waar 60% van de wereldproduktie
plaats vindt, trad een daling op van 3%. Inde EUliep de produktie terug
door een grotere export van levende runderen, terwijl de hoge veevoederprijzen tot een lagere produktie in Oost-Europa en het GOSleidden.
In de ontwikkelingslanden werd 3% meer rundvlees geproduceerd. De
stijging had vooral plaats in Argentinië, Brazilië, China en India, en werd
veroorzaakt door een groter aantal slachtingen.
Tabel3.2

Ontwikkelingvandedierlijkeproduktieinde wereld(inmiljoenton)

Produkt

Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schape-en geitevlees
Pluimveevlees
Eieren

1990

1991

1992

1993

1993 in %
van 1992

481,8
54,0
69,8
9,7
40,0
35,3

472,0
54,4
70,9
9,9
42,5
36,0

461,0
53,4
72,7
9,9
44,6
36,4

451,2
52,9
73,2
9,8
46,3
36,8

97,9
99,1
100,7
99,3
103,8
101,2

Bronnen: FAO, Production Yearbook 1992; FAO, Quarterly Bulletin of Statistics, 1993-4en
FAO, FoodOutlook,januari/februari 1994.
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Ontwikkelingslanden produceren steeds meer varkens- en schapevlees
De omvang van de varkensvleesproduktie in de wereld was in 1993
nauwelijks groter dan in 1992. Dit was het gevolg van een daling van de
produktie met 1,5% in de ontwikkelde landen en een stijging van 3% in
de ontwikkelingslanden. Door deze tegengestelde beweging, die zich al
meerdere jaren voordoet, is de varkensvleesproduktie in de ontwikkelingslanden nu even groot geworden alsdie in de ontwikkelde landen.In
Oost-Europa en het GOSverminderde de produktie onder invloed van de
hoge veevoederprijzen. Ook in de VS liep de produktie enigszins terug,
terwijl er in de EU sprake was van een stijging. In China, dat ruim een
derde van de mondiale varkensvleesproduktie voor zijn rekening neemt,
groeide de produktie met 4%.Omdat de Chinesevarkensstapel door epidemieën werd geteisterd, was deze groei aanzienlijk minder dan in de
voorgaandejaren.
De schapevleesproduktie in de wereld groeit de laatste jaren nauwelijks meer (tabel 3.2). China, Oceanië en Europa zijn de belangrijkste
schapevleesproducenten met elk een produktie van ongeveer 1,3 miljoen
ton. China is het enige land in deze groep waar de schapevleesproduktie
nog steeds toeneemt; in 1993 bedroeg de groei daar 5%. Het wegvallen
van de interprovinciale handelsbelemmeringen leverde een belangrijke
bijdrage aan deze groei. In Oceanië daalde de produktie in 1993 met
1,5%. In Nieuw-Zeeland werden veel lammeren aangehouden om de
schapenstapel, die in 1992/93 was getroffen door sneeuwstormen, weer
op te bouwen, terwijl de kleinere produktie in Australië werd veroorzaakt door de lagewolprijzen.
Trageregroei wereldproduktie pluimveevlees
Dewereldproduktie van pluimveevlees, die in het laatste decennium
veel sneller is gestegen dan die van de overige vleessoorten, is in 1993
met bijna 4% toegenomen (tabel 3.2). Deze stijging bleef wel achter bij
de groeicijfers van de afgelopen jaren. In 1993 bestond ongeveer een
kwart van de vleesproduktie in de wereld uit pluimveevlees; aan het begin van de jaren tachtig was dat nog zo'n 20%. Vooral in China (+11%)
en Brazilië (+8%) ging de produktie in 1993fors omhoog. In deVSgroeide de produktie met 4%, wat boven de gemiddelde groei van 1% in de
ontwikkelde landen lag. De eierproduktie in de wereld is in 1993 met
ruim 1% toegenomen. In de ontwikkelingslanden, waar meer dan de
helft van de eierproduktie tot stand komt, deed zich een uitbreiding
voor van 3%. China (+5%) en India (+6%) leverden hieraan de grootste
bijdrage. In de ontwikkelde landen verminderde de produktie met1%.
Het volume van dewereldhandel invlees isin 1993 met 1%gedaald
tot ruim 10 miljoen ton. Gemiddeld genomen lagen de wereldmarktprijzen voor vlees in 1993 boven die in 1992. Voor 1994 verwacht de FAO
een hogere produktie van alle vleessoorten en een uitbreiding van het
volume van dewereldhandel.
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3.2.2

De produktie in deEU

In 1993 kregen de Europese boeren voor het eerst te maken met de
beleidswijzigingen van de Mac Sharry-hervorming. Deze wijzigingen betekenen een verschuiving van prijsondersteuning naar directe inkomenstoeslagen, waarbij het verkrijgen vantoeslagen afhankelijk isvan de produktie-omvang en/of de produktie-intensiteit (zie ook Landbouw-Economisch Bericht 1992:49-59). De beleidsveranderingen zijn het meest ingrijpend voor granen, oliezaden, eiwithoudende gewassen, rundvlees en
schapevlees. De produktie-omvang in de EU in deze sectoren, met uitzondering van de eiwithoudende gewassen, liep in 1993 dan ook terug.
Ook werden er in de EU in 1993 minder aardappelen, groenten, fruit,
wijn en eieren geproduceerd. De EU-produktie van suikerbieten, peulvruchten, olijfolie, varkensvlees en pluimveevlees groeide daarentegen.
De produktie van melk tenslotte stabiliseerde zich op het niveau van
1992. Per saldo resulteerde dit in een inkrimping van het volume van de
totale EU-landbouwproduktie met 2,1%. Deze afname was de grootste
van de afgelopen twintig jaar. Ook in 1975, 1981 en 1985 was er sprake
van een vermindering van de produktie, maar die bleef beperkt tot 0,3 à
1%. De prijzen van de landbouwprodukten in de EU daalden in 1993
met 2à3%.
Tempo produktiegroei op langere termijn beïnvloed door beleidswijzigingen
In de periode 1973-1992 is de landbouwproduktie in de EU met gemiddeld zo'n 1,6% per jaar toegenomen, waarbij de groei tussen 1973
en 1983 ruim twee keer zo hoog was als die in de laatste tien jaar (tabel 3.3). Over de hele periode bezien groeide de produktie in de plantaardige sector jaarlijks met 2% en die in de dierlijke sector met 1%.
Technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke motor voor produktiegroei in de landbouw, maar vooral in de laatste tien jaar is het
tempo van de produktiegroei ook zichtbaar beïnvloed door wijzigingen
in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In het begin van dejaren tachtig werden de problemen van de produktie-overschotten en de
voortdurende stijging van de uitgaven van het EU-landbouwbudget
steeds nijpender. Dit leidde tot een reeks Commissiedocumenten, waarin
ideeën werden geformuleerd om de overproduktie in de EU in te dammen en/of de groei van de budgetuitgaven te beteugelen. De gedachten
uit deze documenten hebben concreet gestalte gekregen in onder meer
een restrictief prijsbeleid, de melkquotering, beperkingen van de interventie-aankopen, stabilisatoren, braaklegregelingen, een richtsnoer voor
de stijging van de landbouwuitgaven en tenslotte de Mac Sharry-hervorming (vergelijk Terluin, 1992:17-18 en Tracy, 1989:303 e.v. en de diverse
edities van het Landbouw-Economisch Bericht).
Melk is het meest sprekende voorbeeld van de invloed van beleidswijzigingen op de produktiegroei. Sindsde invoering van de melkquote131

Tabel3.3

Volume-ontwikkeling (in % per jaar) van de landbouwproduktie in deEU,
(exclusiefPortugal),1973-1992

Plantaardige produktie
Granen en rijst
Peulvruchten
Aardappelen
Suikerbieten
Industriële gewassen
Groenten
Fruit
Wijn
Olijfolie
Overige plantaardige produkten
Dierlijke produktie
Rundvlees (incl. kalfsvlees)
Varkensvlees
Schape- en geitevlees
Pluimveevlees
Melk
Eieren
Totale produktie

"1974""1991" a)

"1974""1979"

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

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

"1979""1983"
2,8
3,7
4,8
-0,8
1,1
9,4
1,5
2,2
3,2
0,3
3,2
1,6
0,9
2,0
2,0
2,7
1,9
0,3
2,2

"1983""1987"

"1987""1991"

2,1
1,6
21,2
0,5
0,2
14,4
1,9
0,3
-0,8
1,2
2,6
-0,2
-0,5
2,3
1,5
2,1
-1,2
-0,5
0,9

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

a) "1974" =gemiddelde van 1973, 1974en 1975,enz.
Bron: Eigen berekeningen op basisvan Eurostat, Landbouwrekeningen, diversejaren.

ring in 1984 en de verdere quotumkortingen in de jaren daarna, is de
EU-melkproduktie met ruim 1%per jaar verminderd (tabel 3.3). De stagnatie van de graanproduktie in de jaren 1987-1991 hangt voor een deel
samen met het stabilisatorenbesluit van 1988. Dit besluit heeft ook een
dempende werking gehad op de produktie van peulvruchten, industriële
gewassen (onder andere oliezaden, tabak en katoen) en olijfolie. Dedaling van de rundvleesproduktie in de periode 1983-1987 was voornamelijk een gevolg van het hoge produktieniveau in 1984,toen er als reactie
op de melkquotering extra veel melkkoeien werden geslacht. Overigens
is het groeicijfer van de rundvleesproduktie vanwege de produktiecyclus
erg gevoelig voor het begin- en eindjaar, waarop het is gebaseerd (Van
Leeuwen, 1992:27). Het is niet duidelijk in hoeverre de interventieregeling voor rundvlees, die in de loop van de jaren tachtig steeds restrictiever is geworden, een bijdrage aan de vertraging van de produktiegroei
van rundvlees heeft geleverd.
De relatief grote daling van de EU-landbouwproduktie in 1993
hangt gedeeltelijk samen met de Mac Sharry-hervorming. Of deze daling
een overgang markeert naar een periode met een tragere produktiegroei dan in de afgelopen jaren is vooralsnog onzeker (zie ook paragraaf 1.3.4). De expansie van de produktie isdoor de Mac Sharry-hervor132

ming weliswaar aan banden gelegd, maar technologische ontwikkelingen kunnen op termijn weer groei bewerkstelligen.
De volumegroei van produkten, die niet of nauwelijks door het
markt- en prijsbeleid van de EU worden ondersteund, liet in de jaren
1973-1992 een uiteenlopend beeld zien. De produktie van aardappelen,
f r u i t en eieren is in deze periode jaarlijks slechts met 0,1 à 0,5% toegenomen, terwijl de groei bij groenten, varkensvlees en pluimveevlees groter was dan het algemeen gemiddelde van 1,6% (tabel 3.3).
Minder granen, meer suikerbieten en meer peulvruchten
In het eerste jaar van de Mac Sharry-hervorming is het graanareaal
in de EU 8,2% kleiner geworden. Door de stijging van de produktie per
hectare met ruim 7% - die daarmee zelfs iets boven het topniveau van
1991 uitkwam - bleef de afname van de graanproduktie in 1993 beperkt
t o t 1,5% (tabel 3.4). De daling had vooral betrekking op tarwe (-4%); de
produktie van gerst en mais werd nauwelijks kleiner. In Denemarken,
Griekenland, Spanje en Portugal, waar de graanproduktie in 1992 met
circa 30% was ingekrompen, trad in 1993 een herstel op. Frankrijk en het
VK zagen hun graanproduktie met ruim 10% teruglopen. De graanprijzen in de EU daalden gemiddeld met bijna 1 1 % .Voor 1994 wordt een
beperkte uitbreiding (0,6%) van het EU-graanareaal verwacht.
De totale suikerbietenoogst in de EU was in 1993 iets groter dan in
het jaar daarvoor. Deze oogst leverde ruim 16 miljoen t o n suiker op,
waarvan een kwart als C-suiker zonder exportrestituties op de wereldmarkt moest worden afgezet. In Spanje en Denemarken deed zich een
forse groei voor door een uitbreiding van het areaal, terwijl de produktie in België en Duitsland toenam door hogere hectare-opbrengsten. In
Italië en het VK daarentegen ging de produktie omlaag door een inkrimping van het areaal en door vorstschade. Gemiddeld bleven de prijzen
voor suikerbieten gelijk aan die in 1992.
Ruim driekwart van de EU-peu!vruchtenproduktie vindt in Frankrijk
plaats. Daarnaast zijn Denemarken, het VK, Italië en Spanje belangrijke
producenten. De EU-peulvruchtenproduktie steeg in 1993 met 15% (tabel 3.4). In Frankrijk werd de stijging veroorzaakt door een uitbreiding
van het areaal; in de overige landen door hogere hectare-opbrengsten.
Forse daling EU-produktie aardappelen, oliezaden, groenten en fruit
Na de zeer lage aardappelprijzen in 1992 is het EU-aardappelareaal
in 1993 met ongeveer 14% ingekrompen, maar door de hogere hectareopbrengsten bleef de daling van de EU-aardappelproduktie beperkt t o t
zo'n 12% (tabel 3.4). Alleen in Duitsland (+11%) en Nederland (+1%) was
er sprake van een toeneming van de aardappelproduktie; in de overige
EU-lidstaten varieerde de daling van 5% in Denemarken t o t 20 à 25% in
Italië, Spanje en Portugal. Door de kleinere produktie trokken de aardappelprijzen in 1993 met 3 à 4 % aan.
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Tabel3.4

i Ontwikkeling vandeakkerbouwproduktie inde EUeninenkele lidstaten

Produkt

Granen
w.o.: tarwe
Suikerbieten
Aardappelen
Oliezaden
Peulvruchten

Produktiewaarde
1992
(mrd.gld.)
46,6
27,8
10,7
8,2
4,2
3,2

Volumemutatie 1993t.o.v. 1992 in
EU-12

Frankrijk

-1,5
-4,0
1,0
-11,5
-8,5
15,0

-11,0
-9,5
0,5
-9,0
-14,0
4,0

Duitsland
5,5
1,5
8,5
10,5
4,5

-

Veren.
Koninkr.
-11,0
-8,5
-8,0
-8,0
-1,0
3,5

Italië

-2,0
-10,5
-19,0
-20,0
-19,0
22,0

%
Denemarken

Spanje

48,0
26,0
-34,0
-5,5
0
47,0

28,5
14,5
14,0
-25,0
-12,5
3,0

Bronnen: Eurostat, Economie accounts for agriculture and forestry 1987-1992; Eurostat,
Agricultural income 1993; Eurostat, Crop production, 1994-1; Agrarwirtschaft 1994-1 en
FAO, Quarterly Bulletin of Statistics, 1993-4.

In de EU-lidstaten daalde het oliezadenareaal in 1993 gemiddeld
met ruim 10%, behalve in Spanje. Hier nam het areaal door een forse
uitbreiding van de teelt van zonnebloemen met meer dan 50% toe. De
vermindering van het areaal in de EUhangt enerzijds samen met de Mac
Sharry-hervorming, waardoor de teelt van oliezaden minder aantrekkelijk wordt, en anderzijds met de lage prijzen in 1992. De EU-oliezadenproduktie, die voor circa 60% uit raapzaad, voor 35% uit zonnebloemzaad en voor 5% uit sojabonen bestaat, daalde in 1993 met 8,5% (tabel 3.4). Alleen in Duitsland nam de produktie toe door een stijging van
de hectare-opbrengsten met 10%.De prijzen herstelden zich weer enigszins na de scherpe daling in 1992. Onder invloed van de gunstiger prijsontwikkeling wordt voor 1994rekening gehouden met een toename van
het oliezadenareaal met ruim 10%. Als deze schatting juist is, zal het
basisareaal in verschillende EU-lidstaten worden overschreden.Akkerbouwers worden dan gekort op de compensatiebetalingen per hectare. In
1993 werd 8% van het raapzaadareaal en 1%van het zonnebloemareaal
gebruikt voor de produktie van non-foodgewassen. Naar verwachting
zullen deze percentages in 1994toenemen tot respectievelijk 12%en 2à
3%. Deze stijging hangt samen met de verbouw van non-foodgewassen
op braakgelegde grond.
De fruitoogst in de EU was in 1993 ruim 11%kleiner dan de omvangrijke oogst van 1992. Vooral in Duitsland, Luxemburg en Portugal
deed zich een forse daling voor. De fruitprijzen gingen gemiddeld met
ruim 2,5% omlaag. De prijsontwikkeling in de verschillende lidstaten
week nogal af van dit gemiddelde: in Denemarken bedroeg de prijsdaling 16% en in Luxemburg werd een prijsstijging van 75% genoteerd. De
produktie van groenten in de EU liep in 1993 met 4% terug en de prijzen waren iets lager dan in 1992.
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Stabilisatie melkproduktie in EU
Bij de prijsbesluiten voor 1993/94 werd overgegaan tot een verruiming van de melkquota met 0,6% in alle EU-lidstaten, behalve in Spanje,
Italië en Griekenland. Deze drie landen, waar de melkproduktie aanzienlijk boven het toegekende quotum ligt, kregen tijdelijk een extra quotum toegewezen. De melkproduktie in de EU is in 1993 gelijk gebleven
aan die in het jaar daarvoor (tabel 3.5). De melkproduktie in Denemarken, Duitsland, Nederland en België nam met 1à 2% toe, terwijl zich in
Frankrijk en Italië een lichte daling voordeed. De afname in Italië hangt
samen met de pogingen om de overschrijding van het melkquotum terug
te brengen (zie ook paragraaf 1.3.4). Indejaren 1990-1993 isde melkgift
per koe in de EUmet ruim 11% toegenomen en isde melkveestapel met
meer dan 3 miljoen dieren verminderd tot ruim 21 miljoen stuks. Per saldo leidde dit tot een daling van de melkaanvoer in de EUvan ruim 5%
in deze periode. De boter- en kaasproduktie in de EUbleven in 1993 nagenoeg gelijk aan die van 1992, maar de produktie van magere-melkpoeder liet een stijging van ruim 4% zien. Deze toename werd veroorzaakt door de vermindering van de caseïneproduktie. De interventievoorraden van boter en magere-melkpoeder werden kleiner, en bedroegen
eind 1993 respectievelijk 160.000en 40.000ton.
Produktie vanrundvleesenschapevlees omlaag
De rundvleesproduktie van de EUbevindt zich in de neergaande fase van de produktiecyclus. Na een daling van 4% in 1992, nam de produktie in 1993 met 6% af (tabel 3.5). Deforse teruggang van 9% van de
rundvleesproduktie in het VK werd veroorzaakt door het langer aanhouden van ossen, om in het begin van 1994 de verhoogde EU-premie te
kunnen innen. De rundvleesprijzen stegen in 1993 met gemiddeld 7%.
Naar verwachting zal de EU-rundvleesproduktie in 1994 met ongeveer
0,5% stijgen en zullen de prijzen enigszins dalen. Eind 1993 telde deEUrundveestapel circa 78,5 miljoen dieren,wat 0,7% minder was dan in december 1992. De zoogkoeien vormden de enige categorie, die een substantiële uitbreiding van bijna 200.000 stuks liet zien. Deze toename was
het gevolg van een extra quotum premierechten voor zoogkoeien aan
kleine melkveehouders in het voorjaar van 1993. Het rundvleesverbruik
in de EUisin 1993 met 3,2% afgenomen. De belangrijkste oorzaken voor
de lagere consumptie zijn onder andere de economische recessie,de concurrentie van laaggeprijsd varkensvlees en imagoproblemen. Deze laatste
hebben te maken met de angst van met name Duitse consumenten voor
de "gekke koeienziekte" en voor het gebruik van hormonen. De interventievoorraden van rundvlees waren eind 1993 de helft kleiner dan in
december 1992, toen het piekniveau van meer dan 1 miljoen ton werd
bereikt.
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Tabel3.5

Ontwikkeling vande dierlijke produktie in de EU en in enkele lidstaten

Produkt

Melk
Rund- en
kalfsvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

Produktiewaarde
1992
(mrd. gld.)

Volumemutatie 1993 t.o.v. 1992 in '
EU-12

Frank- Duitsrijk
land

Veren.
Koninkr.

Italië

%
Denemarken

Spanje

74,4

0

-1,0

1,5

0,5

-1,5

2,0

0

53,7
9,3
52,6
21,4
10,9

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

-10,0
-2,0
10,0
1,0
1,0

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

-9,0
-1,0
3,0
1,0
-0,5

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

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

-2,0
-3,0
4,0
-3,5
-11,0

Bronnen: Eurostat, Economie accounts for agriculture and forestry 1987-1992; Eurostat,
Rapid Report 1994-8; Eurostat, diverse Werkdokumenten en Eurostat, Agricultural income
1993.

De omvang van de schapevleesproduktie in de EU is bescheiden in
vergelijking met de andere vleessoorten. Dewaarde van de schapevleesproduktie in de EUbedroeg in 1992 ruim 9 miljard gulden,wat overeenkomt met 2% van de waarde van de totale landbouwproduktie in deEU
(tabel 3.5). De schapevleesproduktie was in 1993 iets lager dan in het
jaar daarvoor en de prijzen waren gemiddeld zo'n 5% hoger. De schapenstapel in de EU,die bijna 100 miljoen dieren telt, is de laatste jaren
weinig in omvang veranderd. Ruim de helft van deze schapen bevindt
zich in het VK enSpanje.
Grotereproduktie varkensvlees en pluimveevlees
Devarkensvleesproduktie in de EUsteeg in 1993 met 4% en de prijzen daalden met meer dan 20%. De EU heeft in 1993 verschillende malen op de varkensmarkt ingegrepen om de prijzen te ondersteunen. Zo
werd in het tweede kwartaal van 1993 steun verleend aan particuliere
opslag van varkensvlees, waardoor er 70.000 ton vlees tijdelijk uit de
markt kon worden genomen. Verder werden er extra restituties beschikbaar gesteld voor de uitvoer van 60.000 ton varkensvlees naar het GOS.
De uitgaven voor de varkensmarktverordening stegen in 1993 door een
en ander met 50%tot zo'n kwart miljard ECU(zie paragraaf 1.3.2). Eind
1993 bestond de varkensstapel in de EU uit bijna 110 miljoen dieren;
ruim een half miljoen meer dan aan het einde van 1992. De grootste
aantallen varkens worden gehouden in Duitsland (26 miljoen), Spanje
(18 miljoen), Nederland (14 miljoen), Frankrijk (13 miljoen) en Denemarken (11 miljoen). Volgens schattingen is de varkensvleesproduktie in de
EUin de eerste helft van 1994verder toegenomen.Voor de tweede helft
van 1994wordt echter rekening gehouden met een produktiedaling,omdat er in 1993 minder zeugen zijn gedekt. Er kan dan een licht prijsherstel optreden.
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In de EU gingen zowel de produktie als de prijzen van pluimveevlees in 1993 met 1%omhoog (tabel 3.5). De grootste toename van de
produktie vond plaats in Italië (3,5%); in Spanje Was er daarentegen
sprake van een daling van 3,5%. Kalkoenevlees is een van de snelste
groeiers binnen de groep pluimveevlees.
In 1993 werden er 3% minder eieren geproduceerd in de EU (tabel 3.5). De eierprijzen stegen gemiddeld met 5%. De consumptie van
eieren stagneert de laatste jaren door allerlei commoties rond de besmetting van eieren met salmonellabacteriën. Voor 1994 wordt een stijging van de eierproduktie verwacht omdat er in 1993 meer leghennen
zijn aangehouden.
3.2.3

Deakkerbouwproduktie in Nederland

Het akkerbouwareaal in Nederland bedroeg in 1993 ruim
800.000 ha, wat overeenkomt met 40% van het totale landbouwareaal.
Ruim 20% van het akkerbouwareaal wordt gebruikt voor granen, 20%
voor aardappelen, 15%voor suikerbieten, 1,5% voor uien, bijna 1%voor
oliezaden, 0,5% voor peulvruchten en bijna 30% voor snijmais. Deresterende oppervlakte (circa 10%) wordt beteeld met andere akkerbouwgewassen, zoals graszaad, luzerne, groenbemestingsgewassen en korrelmais. In het kader van de Mac Sharry-hervorming werd er in 1993 zo'n
8.000 ha verplicht braak gelegd. Het areaal granen, oliezaden en eiwitgewassen is in 1993 echter slechts met 5.400 ha afgenomen. Gelet op de
inkrimping van het aardappel- en bietenareaal, is kennelijk een gedeelte
van de braakverplichting ten laste van deze gewassen gekomen. Daarnaast werd er ook 15.000 ha vrijwillig gebraakt. De totale akkerbouwproduktie in 1993 was iets groter (0,7%) dan in het jaar daarvoor. Gemiddeld gaven de prijzen van de akkerbouwprodukten na de aanzienlijke daling in 1992 een herstel van bijna 5%te zien.
Forse produktiestijging voedergranen,maarminder suikerbieten
Het graanareaal in 1993wasvrijwel gelijk aan dat in 1992.Deslechte weersomstandigheden belemmerden de uitzaai van wintertarwe,
waardoor de oppervlakte wintertarwe met bijna 15%verminderde. Deze
inkrimping werd gecompenseerd door een groter areaal zomertarwe, zomergerst en haver. Deopbrengsten per hectare lagen in 1993 aanzienlijk
boven het niveau van 1992. De gemiddelde hectare-opbrengsten van
wintertarwe, zomertarwe en zomergerst stegen met circa 10% tot respectievelijk 8,9 ton, 7,8 ton en 6,3 ton. De hectare-opbrengst van haver
was zelfs 18% groter en kwam uit op 6,0 ton. Door de hogere hectareopbrengsten groeide detarweproduktie in 1993 met bijna 2% en die van
voergranen met ruim 30% (tabel 3.6). De graanprijzen daalden, vooral
als gevolg van de MacSharry-hervorming, met meer dan20%.
Het areaal suikerbieten werd in 1993 met 3% ingekrompen tot bijna 117.000 ha. Dewortelopbrengst per hectare was 5ton lager dan in
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Tabel3.6

Volume-enprijsontwikkeling vanakkerbouwprodukten in Nederland (exclusiefsnijmais)
Waarde a)
(min.gld.)

Mutaties in % t.o.v. voorafgaande jaar
volume

Totaal akkerbouwprodukten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbieten b)
cons.-envoeraard.
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
peulvruchten
oliezaden
uien

prijs

1992/93
(v)

91/92 92/93
(v)

93/94
(r)

91/92

92/93
(v)

93/94
(r)

2.675
397
152
852
367
388
257
27
23
101

-4,4
5,2
-12,3
7,7
18,4
6,4
-15,5 10,5
10,0
2,5
4,0
2,5
-8,0
3,2
-38,6 -25,5
-9,6
-9,3
3,1 23,9

0,5
2,0
31,5
-2,5
-4,5
2,0
11,0
-26,5
3,5
-4,0

-3,8
0,8
-2,8
5,2
-16,0
-4,0
-0,4
2,6
-2,1
-25,0

-15,1
0,8
8,3
-8,0
-41,4
-30,4
-8,3
-9,1
-47,5
-30,0

4,5
-22,5
-21,5
-0,5
36,5
7,5
-2,0
-3,0
48,5
46,0

a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Veranderingen in het suikergehalte zijn
verdisconteerd indevolumemutatie.
Bron:LEI-DLO.

1992 en kwam uit op ruim 60 ton, daar stond tegenover dat het suikergehalte van 16,3% een vol procent lag boven dat van 1992. Een en ander leidde tot een afname van de suikerproduktie met bijna 3% (tabel 3.6) tot 1,13 miljoen ton. Ruim 20% van deze suiker moest als C-suiker tegen wereldmarktprijzen worden afgezet. De suikerprijzen op de
wereldmarkt zijn in de loop van 1993/94 aangetrokken (figuur 3.1),
waardoor de bietenprijs voor C-suiker steeg tot circa 36 gulden per ton.
De mengprijs van de bieten binnen het A- en B-quotum bedroeg
115gulden per ton (op basis van 16% suiker). De gemiddelde bietenprijs
bleef in 1993ongeveer op hetzelfde peil als in 1992.
Recordopbrengstaardappelenper hectare
Vanwege het lage prijsniveau in het oogstjaar 1992/93 werden er in
1993 aanzienlijk minder consumptie-aardappelen uitgepoot. Het areaal
liep met bijna 10%terug tot ruim 74.000 ha.Als gevolg van de gunstige
groeiomstandigheden stegen de opbrengsten per hectare in 1993 met
ruim 7% tot 46,2 ton, waarmee ze het recordniveau van 1987 nog iets
overtroffen. Deovervloedige regenval in het najaar en de vroeg invallende vorst leidden tot uiterst slechte oogstomstandigheden. Enkele duizenden hectares konden dan ook niet meer worden geoogst. De produktie
van consumptie-aardappelen nam in 1993 met bijna 5% af (tabel 3.6). De
prijzen gaven weliswaar een herstel van ruim 35% te zien, maar dit was
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onvoldoende om de forse dalingen in de drie voorafgaande jaren te
compenseren. Het prijspeil van 1993/94 bedroeg dan ook nauwelijks
meer dan de helft van dat in 1989/90. Het areaal pootaardappelen is in
1993 met ruim 9% ingekrompen tot 38.500 ha, maar door een gering afkeuringspercentage (4%) was het goedgekeurde areaal iets groter dan in
1992. Mede door een toename van de opbrengsten per hectare was de
produktie van pootaardappelen in 1993 bijna 2% groter dan in het jaar
daarvoor. Na de prijsval van 30% in 1992 was de prijsstijging van ruim
7% in 1993 teleurstellend klein. Een vermindering van het areaal met
bijna 3% enerzijds en een stijging van de opbrengsten per hectare met
meer dan 25% tot een recordhoogte van 47 ton anderzijds, leidden in
1993 tot een groei van de produktie van fabrieksaardappelen met ruim
10% (tabel 3.6). Deprijzen ervan gaven een lichte daling van 2%te zien.
Minder peulvruchten en uien;meeroliezaden
Nadat de Nederlandse peulvruchtenproduktie in de jaren 1986-1988
een hoogtepunt van circa 170.000 ton had bereikt, is ze sindsdien met
forse jaarlijkse sprongen van 25 à 35% gedaald tot 28.000 ton in 1993.
De prijzen liepen in 1993 met bijna 3%terug.
De produktie van oliezaden in Nederland, die slechts van geringe
betekenis is, ging in 1993 met 3,5% omhoog. Vooral de produktie van
blauwmaanzaad liet een forse stijging zien door zowel een vertienvoudiging van het areaal als hogere opbrengsten per hectare. De produktie
van koolzaad daarentegen halveerde bijna door een sterke vermindering
van het areaal. De prijzen van oliezaden gingen in 1993 met bijna 50%
omhoog. Dat betekende een aanzienlijk prijsherstel, in het jaar daarvoor
waren ze met eenzelfde percentage gedaald.
Het uienareaal werd in 1993 met bijna 12% ingekrompen. Dat ging
gepaard met een toename van de hectare-opbrengsten met zo'n 8%,
waardoor de daling van de uienproduktie in 1993 uitkwam op ruim 4%.
Na de teleurstellende ontwikkeling van de uienprijzen in de laatste drie
jaar, gaven de prijzen in 1993 een forse stijging van bijna 50% te zien,
die vooral het gevolg wasvan de verbetering van de afzetmogelijkheden
aan het einde van het oogstjaar.
3.2.4 Detuinbouwproduktie in Nederland
De produktie van groenten was in 1993 vrijwel gelijk aan die in het
jaar daarvoor, terwijl de produktie van fruit met 12% toenam. Voor zowel groenten alsfruit gingen de prijzen in 1993 met gemiddeld 5% omlaag. De slechte prijsvorming heeft te maken met het grote Europese
aanbod van groenten en fruit als gevolg van een hogere produktie per
hectare en een uitbreiding van het areaal. Dit laatste hangt voor een
deel samen met een verschuiving van akkerbouw naar groente- en fruitteelt. Zowel de produktie alsde prijzen van de sierteeltprodukten stegen
in 1993 met circa2%.
139

Stijgend aanbod op Europese tomatenmarkt drukt prijs
Het areaal glasgroenten is in 1993 met 3% uitgebreid t o t ruim
4.700 ha. De produktie van glasgroenten steeg in 1993 met 1,5% en de
prijzen daalden met 6,5% (tabel 3.7). Net als in de voorgaande jaren liet
het aanbod van paprika's en komkommers in 1993 een forse groei zien,
van respectievelijk 19% en 7,5%. Ook de prijzen van deze groenten gingen opnieuw omlaag. De paprikatelers zagen hun prijzen met 19% dalen, terwijl de komkommertelers met een prijsverlaging van 6% werden
geconfronteerd. De produktie van sla, die in 1992 met ruim een vijfde
was ingekrompen, werd in 1993 nog iets kleiner (-1,5%). Met een stijging van 13% ontwikkelden de slaprijzen zich in 1993 relatief gunstig.
De produktie van tomaten, het belangrijkste produkt in de groep glasgroenten, liep met 5% terug en de prijzen daalden met 3,5%. Omdat
Nederland ongeveer 85% van de tomatenproduktie exporteert, hangt de
prijsvorming van tomaten sterk af van de ontwikkelingen op de Europese markt. Op deze markt staan de prijzen onder druk, omdat het aanbod
van tomaten voor verse consumptie de laatste jaren veel sneller toe-

Tabel3.7

Volume- en prijsontwikkeling
Waarde a)
(min. gld.)

vangroenten en fruit in Nederland
Mutaties in % t.o.v. voorafgaande jaar
volume

Totaal groenten b)
w.v.: glasgroenten
w.o.: tomaten
komkommers
paprika
sla
champignons
wintergroenten c)
overige opengrondsgroenten d)
Totaal fruit
w.o.: appelen c)
peren c)
aardbeien

prijs

1992
(v)

1991

1992
(v)

1993
(r)

1991

1992
(v)

1993
(r)

4.130
2.499
946
540
623
103
468
481

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

7,6
6,4
2,2
8,4
18,8
-21,5
15,2
10,7

0,5
1,5
-5,0
7,5
19,0
-1,5
2,5
-8,5

0,5
9,0
16,1
1,3
12,3
-7,9
-5,5
-20,6

-14,2
-21,3
-27,2
-18,2
-15,8
-18,7
-8,9
-1,6

-5,0
-6,5
-3,5
-6,0
-19,0
13,0
5,0
1,5

681

5,5

5,6

0,5

-13,2

7,3

-11,5

525
258
96
134

-31,3
-47,4
7,4
-18,0

65,7
152,5
4,6
-3,3

12,0
0,0
48,0
19,0

37,6
67,1
3,0
20,8

-54,7
-73,3
-34,8
2,0

-4,5
5,0
-24,0
-6,5

a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Exclusief zelfvoorzieningsteelt (in 1992
ruim 160 miljoen gulden voor groenten en ongeveer 35 miljoen gulden voor fruit);
c) Deze gegevens hebben betrekking op oogstjaren (1991 is 1juli 1991 - 30 juni 1992,
enz.); d) Inclusief witlof, exclusief aardbeien.
Bron: LEI-DLO.
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neemt dan de vraag. Nederland istraditioneel de grootste aanbieder op
de Europesetomatenmarkt, gevolgd door Frankrijk. Deoverige belangrijke concurrenten op deze markt zijn België, Spanje, de Canarische Eilanden en Marokko. In de jaren 1985-1990 schommelde het Nederlandse
marktaandeel op de Europese tomatenmarkt rond de 30%. Sinds 1990
stagneert het Nederlandse aanbod van tomaten min of meer en is het
marktaandeel afgekalfd tot minder dan 25% in 1993 (tabel 3.8). Het aanbod van de concurrenten -vooral dat van België- is daarentegen de afgelopen jaren toegenomen.
Marokkaanse tomaat geenechtebedreiging voor Nederland
Marokko is de enige belangrijke partij op de Europese tomatenmarkt van buiten de EU.Detomatentelers in de EUworden met behulp
van het referentieprijsstelsel beschermd tegen goedkope invoer uit derde
landen. Als de invoerprijs lager is dan de referentieprijs, wordt er een
compenserende heffing ter grootte van het verschil opgelegd. De referentieprijs is gebaseerd op de gemiddelde produktiekosten in de EU.
Voor tomaten geldt een variabele referentieprijs in de periode tussen
1 april en 20 december. Omdat het EU-aanbod tussen 21 december en
31 maart erg klein is, bestaat er voor die periode geen referentieprijs.
Het referentieprijsstelsel zal naar verwachting met ingang van 1995 worden vervangen door een systeem met permanente invoerheffingen (zie
paragraaf 1.2.2).
De stroom Marokkaanse tomaten is de laatste jaren sterk toegenomen, maar desondanks nemen ze met een marktaandeel van 7,5% in
1993 een bescheiden plaats in op de Europese tomatenmarkt (tabel 3.8).
De Marokkaanse tomaten worden voornamelijk in de winter en in het
Tabel3.8

Aanbod van tomaten a)op de EU-markt (in 1.000ton)

Land van herkomst

Nederland
België
Frankrijk
Duitsland
Engeland
Spanje
Canarische Eilanden
Marokko
Totaal
Aandeel Nederland in %

1985

1990

1991

1992

1993
(v)

504,5
128,4
475,7
22,7
115,1
189,9
212,1
92,2

599,8
217,8
500,0
33,4
130,9
157,7
207,5
110,8

595,8
227,2
530,0
25,2
131,2
172,1
251,3
140,8

607,4
266,6
516,9
35,5
129,3
239,3
282,9
142,4

564
266
543
31
133
263
310
171

1.740,6
29,0

1.957,8
30,6

2.073,7
28,7

2.220,2
27,4

2.281
24,7

a) Exclusief tomaten bestemd voor industriële verwerking.
Bron: Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen.

141

vroege voorjaar -de periode waarin er geen referentieprijzen gelden op de Europese markt aangeboden. Dankzij het gunstige klimaat, de lage arbeidskosten, de produktie in onverwarmde plastic kassen en het
goedkope transport, zijn de produktiekosten van tomaten in Marokko
laag. Vooral door de introductie van de "longlife" tomaat - een tomaat
met een lange houdbaarheidsduur en een hoge produktie per hectarezijn de exportmogelijkheden voor Marokkaanse tomaten sterk toegenomen. Deze mogelijkheden worden echter aangetast door de watervoorziening, die de zwakke schakel is in het produktieproces in Marokko.
Vanwege een dreigend watertekort heeft de Marokkaanse overheid onlangs besloten dat de telers gedurende twee dagen per week geen water aan de gewassen mogen geven. Deze beperking zal leiden tot een
vermindering van de produktie. Gelet op de slechte watervoorziening,
op het relatief kleine marktaandeel, en vooral op de periode waarin de
Marokkaanse tomaten op de Europese markt verschijnen, vormt de Marokkaanse tomatenexport geen echte bedreiging voor de Nederlandse
tomaat. Deze situatie kan echter veranderen wanneer de voorgenomen
wijziging in het referentieprijsstelsel een dusdanig effect op de hoogte
van de invoerheffing heeft, dat ook Marokkaanse import na 1 april tot
de mogelijkheden gaat behoren. De echte bedreiging komt op dit moment uit de EU zelf, en wel met name van de Canarische Eilanden en
Spanje, waar de klimatologische omstandigheden voor de tomatenteelt
gunstiger zijn dan in Nederland. Deze landen namen in de periode 19901993 ongeveer twee derde van de groei van het aanbod op de Europese
tomatenmarkt voor hun rekening. Omdat Spanje en de Canarische Eilanden tot de EUbehoren,wordt hun aanbod niet gehinderd door het referentieprijsstelsel.
Campagnemoet imago Nederlandsetomaat op Duitsemarkt oppoetsen
De resultaten in de Nederlandse tomatenteelt zijn de laatste jaren
sterk teruggelopen door de slechte prijsvorming wegens de toegenomen
concurrentie op de Europese markt. Dit heeft er toe geleid dat in 1993
circa 5% van alle bedrijven met de teelt van tomaten isgestopt, tegen 2
à 3% normaal. Daarmee is het tomatenareaal van 1.600 ha in 1990 ingekrompen tot 1.400 ha in 1993. Eenverhoging van de kwaliteit van de tomaat, zoals kleur, vorm en stevigheid en een verbetering van de smaak
kunnen een bijdrage leveren aan het herstel van de positie van de tomatentelers (Bakker, 1993:45).Vooral de afzet op de Duitse markt, waar de
Nederlandse tomaat al geruime tijd kampt met een negatief imagoprobleem, zou hiervan kunnen profiteren. Het slechte imago is ontstaan
door de negatieve publiciteit in de Duitse media. Door suggestieve berichtgeving werd de Duitse consument voorgespiegeld dat de kwaliteit
en smaak van de Nederlandse tomaat te wensen overlaat. Bovendien zou
het produkt in ons land op milieu-onvriendelijke wijze worden geteeld
en worden bestraald.
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Tabel3.9

Import vantomateninDuitsland (in 1.000 ton)a)

Landvan herkomst

1985

1990

1991

1992

1993
(v)

Nederland
Canarische Eilanden
Spanje
België
Frankrijk
Overige landen

224,0
37.3
51,5
25,4
3,3
37,5

269,7
14,5
29,6
49,9
16,0
30,2

286,4
21,3
26,2
62,1
19,7
34,0

284,6
29,9
35,4
65,6
17,5
35,8

243
27
46
49
21
36

Totaal
Aandeel Nederland in%

379,0
59,1

409,9
65,8

449,7
63,7

468,8
60,7

422
57,5

a)Vanaf 1991 inclusief devoormalige DDR.
Bron:Centraal Bureauvan deTuinbouwveilingen.

Nederland is de grootste leverancier van tomaten op de Duitse
markt. In de tweede helft van de jaren tachtig groeide het Nederlandse
marktaandeel met circa 10% tot bijna 66% in 1990. Sindsdien is het
marktaandeel geslonken tot ruim 57% (tabel 3.9). De andere aanbieders
op de Duitse markt zagen hun positie daarentegen vanaf het begin van
de jaren negentig verbeteren. Om het vertrouwen van de Duitse consument te herwinnen is het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
(CBT) in het voorjaar van 1994 een grootscheepse campagne begonnen.
Hiertoe behoorde een uitnodiging aan een zestigtal Duitse journalisten
voor een bezoek aan de Nederlandse kassen, om hen te tonen hoe milieuvriendelijk de teelt van tomaten plaats vindt. Daarnaast gaat het CBT
meer inspelen op de wensen van het Duitse grootwinkelbedrijf, dat het
merendeel van de verkoop van tomaten voor zijn rekening neemt. Verder bevordert het CBThet onderzoek naar nieuwe rassen,die lang houdbaar zijn, resistent zijn tegen ziekten envooral goedsmaken.
Tragere groei champignonproduktie en kleinere produktie opengrondsgroenten
In 1993 is het hoge groeitempo van de produktie van champignons,
dat tussen 1989 en 1992 meer dan 10% per jaar bedroeg, danig afgezwakt. Het aanbod van champignons groeide in 1993 met 2,5% (tabel 3.7). Deteeltoppervlakte werd met 7% ingekrompen en kwam uit op
1 miljoen vierkante meter. Bijna 70% hiervan bestond uit doorgroeide
compost, wat ruim 100.000 vierkante meter meer was dan in 1992. De
champignonproduktie is voornamelijk geconcentreerd in de provincies
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Na de prijsdalingen in de voorgaande jaren gingen, vooral door de grote vraag uit het buitenland, de
champignonprijzen in 1993 met 5% omhoog.
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Het areaal opengrondsgroenten is in 1993 licht uitgebreid tot bijna
47.000 ha. Net als in 1992 werd circa 37% van dit areaal gebruikt voor
contractteelt. Het aanbod van wintergroenten daalde in 1993 met 8,5%
en de aanvoer van de overige opengrondsgroenten bleef nagenoeg gelijk aan die in 1992 (tabel 3.7). De prijzen van wintergroenten gingen
met 1,5% omhoog, maar de prijzen van de overige opengrondsgroenten
lieten een verlaging van ruim 11% zien.
Opnieuw grote fruitoogst
De overvloedige fruitoogst van 1992 werd in 1993 met een volumestijging van 12% ruimschoots geëvenaard (tabel 3.7). Door het grote
aanbod daalden de fruitprijzen gemiddeld met bijna 5%. Het appelareaal werd in 1993 met circa 2% ingekrompen, terwijl het areaal peren en
klein fruit, zoals aardbeien, bessen, bramen en frambozen, met 3 à 4%
werd uitgebreid. De grootste stijging van het aanbod deed zich voor bij
de peren: de oogst was in 1993 bijna de helft groter dan in het jaar
daarvoor. De prijzen van peren gingen in 1993 met zo'n 25% omlaag.De
produktie van appelen stabiliseerde zichop het hoge niveau van 1992en
de prijzen verbeterden met 5%. Nadat het aanbod van aardbeien in
1991 en 1992wasverminderd, steeg de produktie in 1993 met bijna 20%
tot 23 miljoen kilogram. Het areaal aardbeien bedroeg in 1993 ongeveer
1.900 ha, waarvan zo'n 125 ha overdekt met glas. De prijzen van aardbeien daalden in 1993 met ruim 6%.
Bos tulpen veelduurder
Het areaal bloemkwekerijgewassen is in 1993 met 75 ha uitgebreid
tot 7.700 ha. Hiervan bestaat 70% uit glasareaal. De aanvoer van snijbloemen was in 1993 slechts 1% groter dan het jaar daarvoor (tabel 3.10), wat het laagste groeicijfer sinds 1977 vormt. Vooral het aanbod van tulpen en anjers liep terug, terwijl dat van lelies en gerbera's
fors toenam. Rozen en anjerswerden in 1993circa 7% duurder en tulpen
zelfs ruim 17%.Fresia's en gerbera's werden daarentegen goedkoper. De
aanvoer van potplanten steeg in 1993 met zo'n 3% en de prijzen gingen
iets omhoog.
Het areaal boomkwekerijgewassen is in 1993 met 6% toegenomen
tot ruim 10.000 ha. De areaalsuitbreiding deed zich voor bij het gehele
assortiment. De oppervlakte pot- en containerteelt, dat in 1990 nog zo'n
400 ha bedroeg, isopnieuw sterk gegroeid en kwam in 1993 uit op ruim
700 ha. Het aanbod van boomkwekerijprodukten nam licht toe in 1993
en de prijzen veranderden niet.
Het bloembollenareaal was in 1993 iets groter dan in het jaar daarvoor en beliep bijna 17.000 ha.Ongeveer 70%van het areaal wordt voor
bollen van voorjaarsbloeiers gebruikt; de rest grotendeels voor gladiolen
en lelies. De produktie van bloembollen ging in 1993 met 4% omhoog
en de prijzen stegen met 2% (tabel 3.10). Ongeveer 70%van de produk144

Tabel3.10 Volume- en prijsontwikkeling vansierteeltprodukten in Nederland
Waarde a)
(min. gld.) -

Mutaties in % t.o.v.

voorafgaande jaar b)

volume

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

prijs

1992
(v)

1991

1992
(v)

1993
(r)

1991

1992
(v)

1993
(r)

6.025
3.825
787
616
166
280
155
239
137
2.200
739
938

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

3,4
4,2
2,0
5,0
-1,7
21,8
-4,2
-1,0
4,2
4,5
2,7
-2,2

2,0
1,0
-2,0
4,0
-9,0
-15,0
4,0
7,5
8,5
3,0
1,5
4,0

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

-4.9
-6.3
-2,1
-9,3
-2,5
-13,0
-8,6
0,2
-11,8
-3,9
1,5
4,1

2,5
3,5
7,0
0,5
7,5
17,5
-4,5
-2,5
-7,0
1,0
0,0
2,0

a) Totale produktiewaarde; voor afzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer;
b) Snijbloemen en potplanten op basis van binnenlandse veilingaanvoer; boomkwekerij
en bloembollen op basisvan exportgegevens.
Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland en Produktschap voor Siergewassen.

tie van bloembollen wordt afgezet in het buitenland. De bloembollenexport naar de EUstagneerde vanwege de economische recessie en de devaluatie van diverse valuta, maar die naar derde landen, met name de
VS,Japan, Korea enTaiwan vertoonde eenstijging.
3.2.5

Dedierlijke produktie in Nederland

De melkproduktie gaf in 1993 een bescheiden groei te zien en de
prijs ging iets omlaag. De totale produktie van vlees en eieren was vrijwel net zo groot als in 1992. Er werd minder rund- en kalfsvlees geproduceerd en meer pluimvee-, varkens- en schapevlees. De prijs van rundvlees ging iets omhoog, maar de overige vleesprijzen daalden fors. De
lage varkensprijzen waren vooral een gevolg van de verslechterde afzetmogelijkheden op de exportmarkten.
Produktie vanmelk enschapevlees omhoog, rundvleesproduktie omlaag
De melkproduktie in Nederland steeg met 1%in 1993 en de uitbetaalde melkprijs daalde met 1%(tabel 3.11). De kaasproduktie stagneerde in 1993, nadat deze in de jaren ervoor gestaag was toegenomen. De
produktie van boter, condens en overige melkprodukten liep wat terug
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en de produktie van voile- en magere-melkpoeder liet een stijging van
11à 15% zien. Ondanks de stagnatie in de produktie nam de kaasexport
toe en passeerde de mijlpaal van een half miljoen ton. De kaasexport is
de laatste tien jaar sterk gegroeid: in 1984werd er nog 300.000 ton uitgevoerd en in 1988400.000 ton. Degrootste groeimarkt voor de kaasexport in 1993 was het GOS,op deze markt werd 8.000 ton meer afgezet
dan in 1992.
In de runder- en kalversector werden in 1993 minder slachtingen
verricht. Deze teruggang hangt samen met een kleinere uitstoot van
koeien uit de melkveestapel en met een lager aanbod van vleesvee en
kalveren. De rundvleesproduktie in Nederland verminderde daardoor in
1993 met 7% en de produktie van kalfsvlees met 5% (tabel 3.11). De
rundvleesprijzen lagen 2,5% hoger dan in 1992, maar de prijzen van
kalfsvlees daalden met 7%. Dit was het gevolg van een stagnatie op de
Italiaanse markt, waar de devaluatie van de lire de afzet van kalfsvlees
bemoeilijkte.
De produktie van schapevlees lag in 1993 in Nederland 15% boven
het niveau van 1992 (tabel 3.11). Na de prijsdaling in 1992 gaf 1993 een
verdere teruggang in de prijs van schapevlees te zien. De lage rentabiliteit van de schapenhouderij zorgde voor een grote uitstoot van dieren,
waardoor de Nederlandse schapenstapel voor het eerst sinds 1985 niet
meer groeide. Door het grote aanbod stonden de prijzen van schape- en
lamsvlees onder druk en daalden ze gemiddeld met zo'n 7%. Frankrijk is
het belangrijkste afzetgebied voor het Nederlandse schapevlees: twee
derde van de produktie van levende dieren en ruim de helft van het
lamsvleesgaat naar dit land.
Tabel3.11 Volume- enprijsontwikkeling vanveehouderijprodukten in Nederland
Waarde a)
(min.gld.)

Mutaties in % t.o.v. voorafgaande jaar
volume

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

Pnjs

1992
(v)

1991

1992
(v)

1993
(r)

1991

1992
(v)

1993
(r)

8.735
14.378
2.432
1.899
207
6.621
1.460
1.065

-1,6
2,9
28,3
6,5
3,3
-5,2
4,0
0,0

-1,6
1,8
-1,5
3,7
-9,7
3,3
5,5
-3,4

1,0
0,5
-7,0
-5,0
15,0
4,5
1,0
-1,0

1,1
-1,6
-15,7
-1,0
5,7
4,1
-6,5
1,6

2,5
1,8
10,4
12,8
-5,4
-0,8
-2,3
-11,1

-1,0
-14,0
2,5
-7,0
-7,0
-27,0
-5,0
1,0

a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) De ontwikkeling van het vetgehalte is
terug te vinden inde volumemutatie.
Bron:LEI-DLO.
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Varkensprijzen zakken tot dieptepunt
De Nederlandse varkensvleesproduktie groeide in 1993 met ruim
4%. Deforse prijsdaling van gemiddeld zo'n 27%deed de varkensprijzen
op een historisch dieptepunt belanden. De biggenprijs bedroeg in 1993
gemiddeld 62gulden,terwijl de prijs vanvleesvarkens uitkwam op ƒ 2,60
per kilogram (figuur 3.2). Het verloop van de varkensprijzen wordt gekenmerkt door veel pieken en dalen. Zo werd er in 1991,toen zich op
grote schaal Abortus Blauw voordeed, bijna 120 gulden voor een big betaald tegen nog geen 75gulden in 1988.Omdat de Nederlandse varkenssector sterk op de export isgeoriënteerd, isde prijsvorming in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale markt. De
belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Op
de Duitse markt stonden de prijzen in 1993 onder druk door het grote
aanbod wegens de daar heersende varkenspest, op de Franse markt ondervond Nederland veel concurrentie van goedkoop Deens varkensvlees
en op de Zuideuropese markten werd de afzet bemoeilijkt door de "harde gulden". Dedevaluatie van de munten van deze landen heeft tot gevolg dat Nederlands varkensvlees daar verhoudingsgewijs duur is.In 1993
bestond de export voor 75à80% uit varkensvlees envoor de rest uit leguldens
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Figuur 3.2 Ontwikkeling vande prijzen voor biggen en varkensvlees in Nederland, 19651993 (in guldens)
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vende dieren (zowel op basisvan tonnen als in guldens). In 1992wasdeze verhouding 70% tegen 30%. Het aandeel van de levende export fluctueert nogal, omdat er regelmatig (tijdelijke) exportverboden worden
opgelegd als er varkensziekten worden geconstateerd. In zulke situaties
worden de dieren in Nederland afgemest. In 1993 gold er meerdere malen een exportverbod wegens het uitbreken van de blaasjesziekte.
Meer vleeskuikens en minder eieren
De Nederlandse pluimveevleesproduktie bestaat voor 87% uit vleeskuikens, ruim 6% uit kippen, 5% uit kalkoenen en ruim 1% uit eenden.
De produktie van pluimveevlees, die sinds 1990 jaarlijks met gemiddeld
5% is toegenomen, bleef in 1993 vrijwel gelijk aan die van 1992. De
produktie van vleeskuikens liet een stijging van 2,5% zien, terwijl de
produktie van de overige soorten pluimveevlees met 8,5% daalde. De
prijzen van pluimveevlees gingen in 1993 met gemiddeld 5% omlaag.Er
werden in 1993 9,37 miljard eieren gelegd, wat 1%minder was dan het
jaar daarvoor. Deeierprijzen lagen op een iets hoger niveau (tabel 3.11).
De Nederlanders aten in 1993 gemiddeld 171 eieren per persoon; 1 ei
minder dan in 1992 en 33 eieren minder dan in 1984. Het stagnerende
binnenlands verbruik en de verzadiging van de afzetmarkt van eieren in
de schaal in de EU veroorzaakte een stijging (7%) van de aanvoer van
eieren bij de eierverwerkende industrie.

3.3 Verwerking enverbruik in Nederland
Een groot deel van de door de land- en tuinbouw voortgebrachte
Produkten ondergaat een bewerking in de voedings- en genotmiddelenindustrie alvorens zij de consumenten bereiken. In 1990 werd 48% van
de Nederlandse landbouwproduktie in de binnenlandse voedings- en genotmiddelenindustrie bewerkt; in 1980 was dat nog 61%. Deze vermindering heeft te maken met het steeds groter wordende aandeel van de
tuinbouwprodukten in de totale agrarische produktie. Tuinbouwprodukten, en vooral sierteeltprodukten, vinden veelal in onbewerkte vorm hun
weg naar de consument of worden direct geëxporteerd. Sinds 1980 is het
aandeel van de agrarische produktie dat direct wordt geëxporteerd dan
ook toegenomen van 25% tot 34% in 1990. Ongeveer 10% van de produktie werd in 1990direct binnen de landbouw afgezet en de rest (circa
8%) ging in onbewerkte vorm naar de Nederlandse consument.
In 1992was de directe bijdrage van de voedings- en genotmiddelenindustrie aan het bruto-binnenlands produkt 3,2%, wat iets minder was
dan in 1980 (circa 3,5%). Samen met de bijdrage van de land- en tuinbouw kwam het aandeel van de agribusiness in het bruto-binnenlands
produkt in 1992 uit op 6,8%. Devolume-ontwikkeling van de bruto-produktie in de voedings- en genotmiddelenindustrie steekt gunstig af bij
die van de totale industrie. Ten opzichte van 1985 isde produktie met
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Tabel3.12 Enkelekengetallen vande voedings-en genotmiddelenindustrie
1985

1988

1990

1991

1992

1993

Volume-•indexcijfer bruto-produktie:
Voedings- en genotmiddelenindustrie
w.v.: veehouderijprodukten
overige voedingsmiddelen
dranken
tabak
Totale industrie

100
100
100
100
100
100

108
89
118
101
104
107

118
92
129
115
135
115

120
96
128
124
146
116

123
96
133
128
138
117

124
98
136
116
132
115

Werkgelegenheid voedingsen genotmiddelenindustrie
(x 1.000 arbeidsjaren)
Idem, in %totale industrie

162
18,2

162
17,6

160
17,2

160
16,7

159
16,8

157
17,1

Arbeidsinkomensquote voedingsen genotmiddelenindustrie (%)
Idem, totale industrie

88,8
82,3

84,0
76,4

74,8
74,0

75,8
76,5

73,4
80,1

74,0
82,6

Bronnen: CBSenCPB.

24% gestegen, terwijl die in de totale industrie slechts met 15% toenam
(tabel 3.12). Desectoren overige voedingsmiddelen en tabak leverden de
grootste bijdrage aan de relatief sterke groei van de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Wogsteeds overcapaciteit bij varkensslachterijen
Hoewel de groei van de produktie in de sector veehouderijprodukten de laatste jaren weer in de pas loopt met die van de gehele voedings- en genotmiddelenindustrie, is de ontwikkeling tussen 1985 en
1993 sterk achter gebleven bij de overige sectoren (tabel 3.12). Dit is
enerzijds veroorzaakt door de teruggang in de zuivelsector wegens de
melkquotering en anderzijds door de stagnatie in de groei bij deslachterijen en de vleesverwerkende industrie. Met name de varkensslachterijen
hebben nog steeds te kampen met een overcapaciteit aan slachthaken.
De Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen (SSV), die in 1989 is opgericht, beoogt door het opkopen en saneren van slachtcapaciteit de bezettingsgraad bij de resterende slachterijen te verhogen. Door de activiteiten van de SSVisde overcapaciteit weliswaar verminderd, maar er bestaat nog steeds een overcapaciteit van circa 20%. Naar verwachting zal
deze pas in het jaar 2000 zijn verdwenen. Verder ondervinden de varkensslachterijen steeds meer concurrentie op de Duitse afzetmarkt van
landen als Denemarken, Spanje en Frankrijk, en speelt het slechte imago
van Nederlands varkensvlees bij de Duitse consumenten hen parten.
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In de tweede helft van de jaren tachtig was de arbeidsinkomensquote (AIQ) van de voedings- en genotmiddelenindustrie, die de verhouding weergeeft tussen de loonsom en de toegevoegde waarde, duidelijk
hoger dan die van detotale industrie (tabel 3.12). De laatstejaren lag de
AIQ van de voedings- en genotmiddelenindustrie echter weer onder die
van de totale industrie, wat wijst op een gunstiger rendementsontwikkeling. Destijging vande AIQ in 1993 hangt samen met deslechte conjuncturele ontwikkeling (zie paragraaf 1.1.2). Dewerkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in de jaren 1985-1988 vrijwel stabiel. Sindsdien is er een daling van de werkgelegenheid opgetreden, die
in de drankensector wat groter was dan in de overige sectoren van de
voedings- en genotmiddelenindustrie. De afname van de werkgelegenheid blijft de laatste drie jaar achter bij die in de totale industrie, zodat
het aandeel van devoedings- en genotmiddelenindustrie in de werkgelegenheid van detotale industrie weer wat toeneemt.
Schaalvergroting eninternationalisering gaanverder
Het proces van fusies en overnemingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie gaat nog steeds door. Zo verwierf de grootste coöperatie van ons land, het zuivelconcern Campina-Melkunie, een meerderheidsbelang in het Duitse Südmilch. Campina-Melkunie, de marktleider
op de Nederlandse markt voor desserts, kreeg hiermee een sterke troef
in handen op de Duitse markt. Voorts vond er begin 1993 een fusie
plaats tussen de N.V. Koninklijke Distilleerderij Erven Lucas Bols en Koninklijke Wessanen N.V. Onder de nieuwe naam Koninklijke BolsWessanen N.V. wordt getracht om tot een versnelde autonome groei te komen. Bovendien komen acquisities en joint-ventures door het bredere financiële draagvlak eerder binnen handbereik. Ook richten tal van ondernemingen zich op uitbreidingen in Midden- en Oost-Europa, het Verre
Oosten en de VS. Dit internationaliseringsproces is zowel in binnen- als
buitenland gaande.
De detailhandel is de belangrijkste schakel tussen de producent van
voedings- en genotmiddelen en de consument. In het grootwinkelbedrijf
en het vrijwillig filiaalbedrijf isde laatste tijd een ontwikkeling naar concentratie, schaalvergroting en internationalisering merkbaar. Schaalvergroting is noodzakelijk om in een markt met kleine marges kostenvoordelen te behalen. Deze bestaan niet alleen op het terrein van de inkoop,
maar ook op gebieden alsautomatisering en distributie. Autonome groei
van de afzet in Nederland is mede door de toenemende marktverzadiging nauwelijks meer mogelijk. Voor groei is de detailhandel dan ook
aangewezen op expansie in het buitenland of op overneming van bestaande bedrijven. Zo heeft De Boer Winkelbedrijven uit Assen in het
begin van 1994 de regionale supermarktketen De Jong uit Zwijndrecht
overgenomen, waardoor De Boer een nagenoeg landelijke dekking heeft
gekregen en zich tot de grotere detailhandelsbedrijven van ons land
mag rekenen. Marktleider is Albert Heijn met een marktaandeel in de
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detailhandel van voedings- en genotmiddelen van bijna 27%. DeVendex
Foodgroep, die uit supermarktketens als Edah, Konmar, Torro en Dagmarkt bestaat, komt met een marktaandeel van nog geen 10% op de
tweede plaats.
Producent brengt produktiefouten steeds vakerzelf in openbaarheid
De laatste jaren heeft zich in de voedings- en genotmiddelenindustrie een aantal affaires voorgedaan, die zowel in de landelijke als in de
internationale pers vrij veel aandacht kregen en die voor de betrokken
producenten van voedings- en genotmiddelen de nodige negatieve publiciteit opleverden. Zo deden zich problemen voor met glasschilfers in
bier, ontsmettingsmiddelen en aluminiumdeeltjes in babyvoeding, reinigingsmiddel in chocolademelk en glas in saté. Ook snoep, bakmeel, melk
en bronwater bleken somsvervuild en voorts waren er in het begin 1994
problemen met salmonella in een ontbijtprodukt en in pindakaas. Deze
problemen kwamen veelal niet aan het licht door controles van de keuringsdiensten, maar werden door het betrokken bedrijf zelf in de openbaarheid gebracht. De producenten hebben geleerd van defouten die in
het verleden zijn gemaakt, en treden daarom steeds meer zelf naar buiten als er met één of meerdere van hun produkten iets mis is. Deze veranderde houding is noodzakelijk om het vertrouwen van de consument
in het produkt en het bedrijf zo min mogelijk te schaden. Bovendien is
gebleken dat er bij de consument waardering bestaat voor producenten,
die een mogelijk probleem zelf voortijdig in de openbaarheid brengen
en het betreffende produkt, al dan niet uit voorzorg, uit de schappen
van de winkels halen. Dat hiermee vaak grote bedragen zijn gemoeid en
de winstgevendheid van het betrokken bedrijf wordt aangetast spreekt
voor zich.
Aandeel voedings-engenotmiddelen in totale bestedingen daalt
De bestedingen aanvoedings- en genotmiddelen bedroegen in 1993
ruim 51 miljard gulden. Bijna twee derde van dit bedrag werd besteed
aan verse en bewerkte voedingsmiddelen, zoals brood, zuivel, groenten,
fruit en conserven en de rest aan genotmiddelen, zoals zoetwaren, dranken, tabak en consumptie-ijs. Deze bestedingen komen overeen met 15%
van de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen; in 1985 beliep het aandeel nog zo'n 17%.Aan deze relatieve vermindering ligt zowel een volume- alseen prijseffect ten grondslag. Het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen bleef achter bij dat van de
totale consumptieve bestedingen en de prijzen van voedingsmiddelen
stegen tussen 1985 en 1993 minder snel dan die van de gezinsconsumptie (tabel 3.13). De tragere prijsstijging bij de voedingsmiddelen hangt
voor een deel samen met de prijsdaling van de landbouwprodukten in
deze jaren, die een belangrijke kostenpost voor de voedings- en genotmiddelenindustrie vormen. Dat het prijsindexcijfer van voedingsmiddelen
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Tabel3.13 Volume- en prijsontwikkeling binnenlandse consumptieve bestedingen van
gezinshuishoudingen (1990=100)
1985

1988

1990

1991

1992

1993
(v)

Volume-indexcijfer:
Voedings- en genotmiddelen
w.v.: voedingsmiddelen
genotmiddelen
Totale consumptieve bestedingen

92
91
92
87

95
96
92
92

100
100
100
100

100
100
102
103

102
101
102
105

102
102
100
106

Prijsindexcijfer (nominaal):
Voedingsmiddelen
Gezinsconsumptie
Landbouw

100
96
107

97
97
98

100
100
100

103
104
101

105
108
99

105
110
90

Bron:CBS.

boven dat van de landbouwprodukten ligt, wordt veroorzaakt door de
prijsontwikkeling van andere onderdelen van het produktieproces, zoals
bewerking, verpakking en distributie. Deze diensten stijgen relatief sneller in prijs dan de landbouwprodukten.
Consumptievoedingsmiddelen stagneert
De laatste jaren tekent zich voor de meeste voedingsmiddelen een
zekere stabilisatie van het verbruik per hoofd van de bevolking af, behalve bij volle melk, margarine en rundvlees, waar een duidelijke daling kan
worden waargenomen (tabel 3.14). Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de voortdurende stijging in de jaren tachtig. Destabilisatie van
het verbruik betekent dat er voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, ook gelet op de langzame bevolkingstoename, weinig ruimte meer
bestaat voor volume-groei.
Tijdens de warme maaltijd eet de gemiddelde Nederlander steeds
minder aardappelen en vaker rijst, pasta en pizza.Toch ligt het verbruik
van aardappelen al jaren lang op ongeveer 83 kg per hoofd, omdat er
wel steeds meer aardappelen in bewerkte vorm (chips, aardappelkroketten etc.) worden gegeten. De consumptie van verse groenten loopt de
laatste jaren wat terug omdat de warme maaltijd gemiddeld minder
groenten bevat. Bovendien worden de porties tijdens de warme maaltijd
kleiner, doordat er steeds meer tussendoortjes worden gegeten (het zogenaamde grazen). Na een relatief sterke toename tussen 1970 en 1990
ligt het verbruik van groenten nu op 61 kg per hoofd van de bevolking.
Met name de consumptie van verse groenten door jongeren baart zorgen. Uit een voedselconsumptiepeiling van 1992 blijkt dat de dagelijkse
consumptie vanverse groenten door jongeren ver onder de norm van de
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Tabel3.14 Gemiddeld verbruikvaneen aantal voedingsmiddelen per hoofd vandebevolking(in kilogrammen)
Produktgroep

1980

1985

1990

1991

1992

1993
(v)

Brood
Aardappelen
Verse groenten
Vers fruit
Volle melk
Halfvolle melk
Magere melk
Boter
Margarine
Halvarine
Kaas
Eieren a)
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees

57,4
83,0
53,2
67,8
60,1
27,7
17,1
3,6
12,6
2,5
13,5
190
21,6
39,5
8,9

59,1
83,0
57,1
65,5
51,1
35,3
17,0
4,0
11,7
2,6
13,5
200
17,3
43,3
12,7

59,8
87,0
63,0
73,0
41,6
41,6
20,0
3,4
9,8
2,9
15,1
176
18,2
44,9
17,2

60,0
84,0
61,0
70,0
39,2
42,1
20,6
3,4
9,5
3,0
14,0
170
18,9
40,9
17,7

59,5
83,0
61,0
76,0
37,8
43,0
19,9
3,4
9,2
3,1
14,5
172
18,0
42,1
18,5

59,3
83,0

-

35,7
41,8
19,4
3,3
8,9
3,1
13,8
171
17,1
44,1
18,9

a) Instuks.
Bron: CBS.

Voedingsraad ligt (Kistemaker et al., 1993). Wat voor verse groenten
geldt, istot op zekere hoogte ook van toepassing op de consumptie van
vers fruit: de consumptie door jongeren neemt af, terwijl die door ouderen toeneemt.
De trend naar een gezondere levenswijze, waarbij een grote groep
consumenten in toenemende mate kritisch let op het aandeel van vet in
voedingsmiddelen, heeft zich de afgelopen jaren voortgezet. Dit is vooral merkbaar bij de consumptie van melk. Het aandeel van volle melk in
het totale melkverbruik is verder teruggedrongen en bedroeg in 1993
nog slechts 36 kg tegen zo'n 60 kg in 1980.Tegelijkertijd isde consumptie van halfvolle melk en in mindere mate die van magere melk toegenomen. Alle reclame-inspanningen voor melk ten spijt, loopt de totale
melkconsumptie langzaam maar gestaag terug. De laatste tijd bedroeg
de daling gemiddeld meer dan 1%per jaar. Per saldo neemt ook de consumptie van boter, margarine en halvarine wat af: in 1990 bedroeg deze
consumptie in totaal ruim 16 kg per hoofd tegen 15 kg in 1993. Binnen
deze groep stijgt het verbruik van halvarine licht. De consumptie van
kaas bevond zich aan het begin van de jaren negentig wat boven het niveau in de jaren tachtig van 13 à 14 kg per hoofd. In 1993 liep de consumptie van kaas weer terug tot zo'n 14 kg. Er worden steeds minder
eieren gegeten, wat onder meer te maken heeft met de angst bij consumenten om te veel cholesterol binnen te krijgen. In 1993 aten de Nederlanders gemiddeld 171 eieren; in 1985 was dat aantal nog 200. Het ver153

bruik van rundvlees isde afgelopen drie jaar gedaald. Erwerd daarentegen meer varkensvlees gegeten, wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het gebruiksgemak ervan en de gunstige prijs. Het verbruik van pluimveevlees neemt nog ieder jaar toe, zij het dat de stijging
sinds 1990 beperkter van omvang isdan in dejaren daarvoor. Deafgelopen vijftien jaar is de consumptie van pluimveevlees zonder onderbreking gestegen van minder dan 10kg per hoofd tot bijna 19kg in 1993.
3.4 DeNederlandse agrarische in-en uitvoer
Alle cijfers over de in- en uitvoer tussen de EU-lidstaten zijn vanaf
1993 minder volledig geworden en niet goed te vergelijken met cijfers
van voorgaande jaren. Inverband met detotstandkoming van de interne
markt in de EU zijn alle grensformaliteiten tussen de EU-lidstaten met
ingang van 1januari 1993 afgeschaft. Daarmee zijn ook de douanedocumenten vervallen, die ten grondslag lagen aan de registratie van de Nederlandse buitenlandse handel door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De handelsstatistieken worden nu gebaseerd op de rechtstreekse verstrekking van de handelsgegevens door ondernemers aan het
CBS. Bedrijven met een handelsomzet van minder dan 175.000 gulden
per jaar zijn echter vrijgesteld van het verstrekken van gegevens, en bedrijven met een jaarlijkse handelsomzet, die tussen 175.000 en 400.000
gulden ligt, kunnen met een vereenvoudigde opgave volstaan. Alleen
ondernemingen met een handelsomzet van meer dan 400.000 gulden
moeten een volledige statistische opgave aan het CBS doen. Door aanloopproblemen isde respons van het bedrijfsleven tot nutoe onvolledig.
De geregistreerde intra-EU-handel voor het jaar 1993 is dus kleiner
dan de totale handel. Volgens schattingen van het CBSbedraagt de geregistreerde invoer 86% van de totale Nederlandse invoer uit andereEUlidstaten en komt de geregistreerde uitvoer uit op 92% van de totale
Nederlandse uitvoer naar de EU-lidstaten. Voor de agrarische sector en
voor de afzonderlijke agrarische produkten is niet bekend hoeveel het
geregistreerde gedeelte afwijkt van het werkelijk verhandelde gedeelte.
De ontwikkeling van de in- en uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen kan dan ook alleen uiterst globaal worden geschetst.
Door de trendbreuk is een vergelijking van de volume-ontwikkeling van
het intra-EU-goederenverkeer tussen 1992 en 1993 niet mogelijk. Als
wordt verondersteld dat de prijzen van de geregistreerde handel niet
afwijken van die van de niet-geregistreerde handel, kan wel een indicatie van de prijsontwikkeling van de in-en uitvoer worden gegeven.Voor
de handel met niet-EU-landen zijn de douanedocumenten nog wel ingebruik en is de statistiek gelijk gebleven. Handelscijfers van 1993, die betrekking hebben op derde landen zijn dus wel vergelijkbaar met voorgaandejaren.
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Grotere uitvoer granen, fruit, zuivel en varkensvlees, invoer goedkoper
Uit de geregistreerde handelscijfers valt af te leiden dat het uitvoervolume van agrarische Produkten en voedingsmiddelen in 1993 istoegenomen en dat het volume van de invoer waarschijnlijk vrijwel niet isveranderd ten opzichte van 1992. Groeiende exportmarkten buiten de EU
waren in 1993 vooral de landen in Midden- en Oost-Europa, met name
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, de Baltische Staten en het GOS,
Noord-Afrika en de VS. De prijzen voor zowel de uitgevoerde als de ingevoerde produkten waren in 1993 over het algemeen wat lager dan in
1992 (tabel 3.15). De volume- en prijsontwikkeling van de in- en uitvoer
wijzen er op dat het agrarisch handelssaldo, dat in 1992 uitkwam op 26,2
miljard gulden,waarschijnlijk iets isverbeterd in 1993.
Het uitvoervolume van akkerbouwprodukten was in 1993 groter
dan in het jaar daarvoor maar de uitvoerprijzen lagen zo'n 6% lager (tabel 3.15). Vooral de uitvoer van tarwe, veevoedergrondstoffen en akkerbouwbereidingen, die voor een deel uit re-export bestond, nam fors in
omvang toe. Het uitvoervolume van verse groenten daalde in 1993 naar
schatting met 3%, terwijl dat van vers fruit met ruim de helft omhoog
ging (PVS en PGF, 1994:17). De gemiddelde prijzen van de uitgevoerde
tuinbouwprodukten (inclusief sierteelt) daalden met een paar procent en
die van de uitgevoerde veehouderijprodukten waren circa 7% lager. Dit
laatste werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitvoerprijzen van varkensvlees, die in 1993 zo'n kwart onder het niveau van 1992
lagen. Devarkenssector kreeg van eindfebruari tot 1april 1993 te maTabel3.15 Raming vande in- en uitvoer vanagrarischeprodukten en voedingsmiddelen
in 1993 a)
Produktgroep

Waarde (min. gld.)
wereld

w.v.
naar EU

Prijsmutaties in % t.o.v. 1992
wereld

EU

derde
landen

Totale uitvoer
w.v.: akkerbouwprodukten
tuinbouwprodukten
veehouderijprodukten
overige agr. produkten

62.492
10.880
14.076
19.299
18.237

47.732
7.259
11.284
15.602
13.588

-6
-6
-3
-7
-3

-7
-7
0
-9
-5

-3
-6
-20
4
5

Totale invoer
w.v.: akkerbouwprodukten
tuinbouwprodukten
veehouderijprodukten
overige agr. produkten

35.394
9.152
3.893
6.941
15.408

20.605
6.109
1.826
6.221
6.449

-3
-3
-2
-4
-3

-3
-4
-1
-3
-2

-3
0
-7
-8
-3

a) Cijfers betreffen alleen degeregistreerde handel.
Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel; Bewerking LEI-DLO.
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ken met een totaal exportverbod van levende varkens wegens de blaasjesziekte. Vervolgens gold in de maand april een exportverbod van levende varkens en varkensvlees naar Spanje. Desondanks lag het uitvoervolume van varkensvlees nog boven het niveau van 1992. De prijzen van
rund- en kalfsvlees waren wat hoger. De uitvoerwaarde van melk en zuivel nam toe, door zowel een groter volume als een hogere gemiddelde
prijs. Vooral het uitvoervolume van boter, kaas, volle en magere-melkpoeder groeide. De grootste prijsstijgingen vonden plaats bij mageremelkpoeder en boter. De uitvoerwaarde van de overige agrarische Produkten -onder meer margarine, vetten en oliën, uitheemse produkten
en tabak - nam in 1993 iets toe door een stijging van het volume, die de
prijsdaling ruimschoots overtrof.
De invoerprijzen waren in 1993 gemiddeld zo'n 3% lager dan in het
jaar daarvoor (tabel 3.15).Vooral de invoer van tuinbouw- en veehouderijprodukten uit derde landen daalde nogal in prijs (7 à 8%). Naar schatting werden er in 1993 meer veevoedergrondstoffen, aardappelen, verse
groenten, tuinbouwbereidingen, rund- en kalfsvlees, pluimveevlees, eieren, volle- melkpoeder, boter en uitheems fruit ingevoerd.
In- en uitvoer tuinbouwprodukten sinds1980 meerdan verdubbeld
Het aandeel van de tuinbouwprodukten (exclusief zaden en tuinbouwbereidingen) in de Nederlandse uitvoer van agrarische produkten
en voedingsmiddelen was 21% in 1992. Detotale uitvoerwaarde van de
tuinbouwprodukten bedroeg 13,1 miljard gulden,waarvan 60% sierteeltprodukten en 40% groenten en fruit. Aan het begin van dejaren tachtig
was het aandeel van detuinbouwprodukten in de agrarische export nog
slechts 15%. Het aandeel van de sierteelt in de uitvoer van tuinbouwprodukten was toen met 55% iets lager dan in de laatste jaren. De uitvoer
van tuinbouwprodukten is in de afgelopen tien jaar dus sneller gegroeid
dan de rest van de agrarische uitvoer, en binnen de groep tuinbouwprodukten heeft de export van sierteeltprodukten zich iets gunstiger ontwikkeld dan die van groenten en fruit. In 1992 bedroeg de invoerwaarde
van tuinbouwprodukten 2,9 miljard gulden, waarvan bijna twee derde
uit verse groenten en fruit bestond en ruim een derde uit sierteeltprodukten. Het handelssaldo van de tuinbouwprodukten kwam in 1992 uit
op 10,2 miljard gulden; in het begin van de jaren tachtig was dat nog
iets minder dan 5 miljard gulden. Met deze saldi levert de tuinbouwsector een belangrijke bijdrage aan het agrarisch handelssaldo, dat in 1992
een waarde van 26,2 miljard gulden had en dat aan het begin van dejarentachtig bijna 17miljard gulden beliep.
Helft uitvoer sierteeltprodukten bestaatuit snijbloemen
Ongeveer 80% van de uitvoer van sierteeltprodukten heeft de EU
als bestemming en zo'n 20% gaat naar derde landen. Deze aandelen zijn
sinds 1980vrij constant (tabel 3.16). Aan het begin van dejaren tachtig
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Tabel3.16 DeNederlandse uitvoer vansierteeltprodukten a), 1981-1992

Waarde uitvoer (min. gld.)
Bestemming (aandeel in %)
w.v.: EU-12
w.o.: Duitsland c)
België/Luxemburg
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italië
Derde landen
w.o.: Noorwegen
Zweden
Finland
Zwitserland
Oostenrijk
Verenigde Staten
Japan

"1981" b)

"1984"

"1987"

"1990"

1992

3.217,7

4.353,5

5.547,9

7.027,9

7.866,3

81,0
49,3
5,4
12,1
7,1
4.6

77,6
43,2
4,4
12,1
8,6
6,0

79,0
38,9
4,6
13,6
10,0
7,5

79,5
38,1
4,7
13,6
10,5
7,8

79,4
40,8
4,4
12,1
9,5
7,5

19,0
0,7
3,9
1,0
3,4
3,0
3,8
0,2

22,4
0,8
3,1
1,0
3,6
2,9
7,0
0,3

21,0
0,9
2,9
1,0
3,8
2,9
5,8
0,8

20,5
0,7
2,6
0,9
3,6
3,1
4,5
1,9

20,6
0,7
2,5
0,7
3,4
3,1
3,9
2,4

a) Bloembollen, bomen en heesters, snijbloemen en overige sierteelt; b) "1981" = gemiddelde van 1980, 1981 en 1982, enzovoort; c) Inclusief voormalige DDR vanaf september
1990.
Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel; Bewerking LEI-DLO.

ging bijna de helft van de uitvoer van sierteeltprodukten naar Duitsland.
Daarna is het Duitse aandeel gedaald tot 38% rond 1990. Sindsdien vertoont het weer een lichte stijging. Frankrijk is na Duitsland het belangrijkste bestemmingsland in de EUmet eenvrij stabiel aandeel in de totale uitvoer van 12à 13%.Deaandelen van het VK en Italië zijn in de loop
van de tijd iets toegenomen tot respectievelijk 9,5% en 7,5%. Buiten de
EU zijn de VS de belangrijkste bestemming van sierteeltprodukten. Hun
marktaandeel beloopt de laatste tijd zo'n 4%; in het midden van de jarentachtig,toen de dollar duur was, lag dit iets hoger. Het gezamenlijke
aandeel van de vier kandidaat-lidstaten van de EU - Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk - isvan 8,6% aan het begin van dejaren tachtig gedaald tot 7% in 1992. De vorming van de Europese Economische
Ruimte en de vergroting van de interne EU-markt (zie paragraaf 1.1.3)
bieden kansen om de export uit te breiden. Het aandeel van Japan vertoonde de laatste jaren een forse groei en kwam in 1992 uit op 2,4%.
Het aandeel van Japan nadert daarmee dat van deVS.
Aan het begin van de jaren negentig bestond de uitvoer van sierteeltprodukten voor ongeveer de helft uit snijbloemen, voor circa 15%
uit bloembollen en voor 7% uit bomen en heesters (tabel 3.17). De rest
van de uitvoer (bijna 30%) werd gevormd door overige sierteeltprodukten, zoals kamerplanten, stekken en plantgoed.Aan het begin van dejaren tachtig waren de aandelen van snijbloemen en van bomen en heesters ongeveer gelijk aan die aan het begin van dejaren negentig, maar
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Tabel3.17 Samenstelling en bestemming van de Nederlandse uitvoer van sierteeltproduktenin '1991' a)
Produktgroep

Waarde in
min. gld.

Als % van de
totale uitvoer

Aandeel in uitvoer (%)
EU

derde landen

Bloembollen
Bomen en heesters
Verse snijbloemen
Overige sierteelt

1.142
491
3.697
2.167

15,2
6,5
49,3
28,9

57,6
82,7
83,1
84,2

42,4
17,3
16,9
15,8

Totaal

7.497

100,0

79,5

20,5

a) "1991" = gemiddelde van 1990, 1991en 1992.
Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel; Bewerking LEI-DLO.

was het aandeel van de bloembollen wat groter (21%) en dat van de
overige sierteeltproducten wat kleiner (20%). Van de verse snijbloemen,
bomen en heesters en overige sierteeltprodukten wordt bijna 85% uitgevoerd naar andere EU-lidstaten. Voor de bloembollen ligt dit percentage
veel lager: zo'n 45% van de uitvoer ervan gaat de laatste jaren naar derde landen. Aan het begin van de jaren tachtig was dat nog 35%. Zwitserland en Oostenrijk importeren vooral snijbloemen, overige sierteeltprodukten en bomen en heesters; de VS en Japan vooral verse snijbloemen en bloembollen. Het aandeel van de laatste twee landen in de
bloembollenexport is toegenomen van 12% aan het begin van de jaren
tachtig tot bijna 25% in 1992.
Israëlgrootste leveranciersierteeltprodukten aanNederland
In 1992 werd er voor een bedrag van ruim 1 miljard gulden aan
sierteeltprodukten ingevoerd. Ruim40%van deze produkten was afkomstig uit de EU en de rest uit derde landen (tabel 3.18). Een groot deel
van deze import wordt gereëxporteerd.Van de snijbloemenimport wordt
circa 70% weer uitgevoerd; bij de potplanten ligt dat percentage op 40
(Hack en Heybroek, 1992:19). Buitenlandse bloementelers maken op deze
manier gebruik van de diensten van de Nederlandse veilingen. Israël isal
jarenlang Nederlands grootste leverancier van sierteeltprodukten, hoewel zijn aandeel wel afneemt: van ruim 22% aan het begin van de jaren
tachtig tot 15% in 1992. België/Luxemburg en Duitsland hebben ieder
een aandeel in de Nederlandse import van circa 10% en Spanje en deVS
nemen elk zo'n 7% van de invoer voor hun rekening. Kenia, Zimbabwe
en Costa Rica, nieuwkomers op de Nederlandse importmarkt, hebben in
betrekkelijk korte tijd elk een aandeel van circa 5% weten te veroveren.
Geïmporteerde snijbloemen uit derde landen moeten aan bepaalde kwaliteitsnormen van de EU voldoen. Voor de import van planten bestaan
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Tabel3.18 DeNederlandse invoervan sierteeltprodukten a), 1981-1992

Waarde invoer (min.gld.)
Herkomst (aandeel in %)
w.v.: EU-12
w.o.: Duitsland b)
België/Luxemburg
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italië
Denemarken
Spanje
Derde landen
w.o.: Kenia
Zimbabwe
Zuid-Afrika c)
Verenigde Staten
Guatemala
CostaRica
Colombia
Israël

"1981"

"1984"

"1987"

"1990"

1992

331,6

449,5

617,2

826,1

1.048,4

40,4
11,1
7,6
6,3
2,8
6,2
3,8
2,0

42,2
10,1
9,9
6,0
3,4
6,0
2,5
3,6

47,3
11,2
12,4
5,8
3,7
4,6
2,2
6,8

46,0
10,8
11,9
5,7
2,7
4,2
2,8
7,4

42,1
9,2
11,0
5,8
2,6
3,8
3,2
6,2

59,6
1,1
0,0
4,0
8,7
3,4
1,2
2,8
22,6

57,8
2,3
0,1
3,7
6,9
4,0
4,1
1,9
20,9

52,7
3,5
1,1
2,2
5,7
2,6
5,1
0,9
18,1

54,0
4,7
2,3
1,3
7,5
2,3
7,6
1,0
15,2

57,9
5,8
4,1
1,6
7,1
2,2
7,3
2,7
15,0

a) Bloembollen, bomenen heesters,snijbloemen en overigesierteelt;b) Inclusief voormalige DDRvanaf september 1990;c)Inclusief Namibiët/m 1989.
Bron:CBS,Statistiek van de buitenlandse handel;Bewerking LEI-DLO.

zulke normen niet. Voor de invoer van snijbloemen uit derde landen
geldt een invoerrecht van 20% van de waarde gedurende de zomerperiode en van 15% gedurende de winterperiode. Veel landen profiteren
echter van een voorkeursbehandeling ten aanzien van de douanerechten. Daardoor wordt meer dan 80% van alle snijbloemen met lagere of
zonder invoerrechten ingevoerd.
De invoer van sierteeltprodukten bestond in 1992 voor 40% uit snijbloemen en voor 47% uit overige sierteeltprodukten. In 1980 waren deze aandelen iets kleiner. De aandelen van bomen en heesters en van
bloembollen waren in 1992 ieder zo'n 7%; aan het begin van de jaren
tachtig waren deze aandelen iets groter. Het merendeel van de import
van snijbloemen (ruim 70%) komt uit Israël, Kenia, Spanje en Zimbabwe.
De import uit België/Luxemburg en Duitsland bestaat vooral uit overige
sierteeltprodukten, bomen, heesters en bloembollen, en de invoer uit de
VSen Costa Rica bestaat vooral uit overige sierteeltprodukten.
Merendeel export groenten enfruit nog steeds naar Duitsland
De Nederlandse uitvoer van verse groenten en fruit is nog sterker
op de EU-markt gericht dan die van sierteelt. Ruim 85% van de uitvoer
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Tabel3.19 DeNederlandse uitvoer vanverse groenten en fruit a),1981-1992

Waarde uitvoer (min. gld.)
Bestemming (aandeel in %)
w.v.: EU
w.o.: Duitsland b)
België/Luxemburg
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italië
Ierland
Denemarken
Spanje
Derde landen
w.o.: Noorwegen
Zweden
Finland
Zwitserland
Oostenrijk
Polen
Verenigde Staten

"1981"

"1984"

"1987"

"1990"

1992

2.584,7

3.181,8

3.711,9

4.865,8

5.205,3

90,6
58,1
4,4
9,2
15,2
0,9
0,9
1.9
0,0

89,9
51,2
5,0
11,4
17,8
1,2
1,1
2,1
0,0

88,9
48,4
5,4
10,9
18,1
1,4
1,3
3,0
0,3

87,1
47,3
5,4
9,0
17,1
2,1
1,4
2,6
1,9

86,7
51,9
5,3
7,0
13,6
2,5
1,3
2,4
2,2

9,4
0,9
3,3
0,9
1,3
0,9
0,0
0,1

10,1
0,9
2,7
0,8
1,7
1,0
0,0
0,6

11,1
1,0
3,1
1,0
1,8
1,2
0,0
1,1

12,9
0,9
3,5
1,2
1,7
1,3
0,4
1,2

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

a) Tomaten, komkommers, kropsla, uien, overige verse ook in Nederland geteelde
groenten, appels, peren, overig vers ook in Nederland geteeld fruit; b) Inclusief voormalige DDRvanaf september 1990.
Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel; Bewerking LEI-DLO.

van groenten en fruit was in 1992 bestemd voor de andere EU-landen
(tabel 3.19). Sinds het begin van dejaren tachtig isdit aandeel overigens
wel iets gedaald. Binnen de EU is Duitsland onze grootste klant: in 1992
namen de Duitsers 60%van de Nederlandse export naar de EUvoor hun
rekening. Dit was iets minder dan aan het begin van de jaren tachtig.
Hierbij moet worden bedacht dat de "neue Bundesländer" in 1992 wel
en in 1980 nog niet waren opgenomen in de Duitse cijfers. Ook het VK
en Frankrijk zijn relatief grote afnemers. Het merendeel van de overige
export blijft ook binnen Europa: bijna 9% gaat naar de EFTA-landen en
sinds het eind van de jaren tachtig is Polen een nieuwe afzetmarkt met
een aandeel in de uitvoer van ruim 1%.De VSnemen ook ruim 1%van
onze export af.
Aan het begin van de jaren negentig bestond ruim een kwart van
de Nederlandse uitvoer van groenten en fruit uit tomaten, een vijfde uit
vers fruit en een derde uit overige verse groenten, zoals opengrondsgroenten, paprika's, asperges en champignons (tabel 3.20). Aan het begin van de jaren tachtig was het aandeel van tomaten groter (33%) en
dat van vers fruit en overige verse groenten wat kleiner (respectievelijk
15% en 20%). Binnen de EUisDuitsland voor alle produkten de grootste
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Tabel3.20 Samenstelling en bestemming van de Nederlandse uitvoer van verse groenten en fruit in "1991"
Produkt(groep)

Waarde in
min. gld.

Als % van de

Aandeel in uitvoer (%)

+/v+^lö il i + w n a r

EU

derde landen

Tomaten
Komkommers
Kropsla
Uien
Overige verse groenten a)
Appels
Peren
Overig vers fruit a)

1.367
659
187
258
1.740
408
183
393

26,4
12,7
3,6
5,0
33,4
7,9
3,5
7,6

85,5
92,9
88,6
79,2
83,6
93,5
90,7
90,9

14,5
7,1
11,4
20,8
16,4
6,5
9,3
9,1

Totaal

5.193

100,0

86,8

13,2

a) Produkten ook in Nederland geteeld.
Bron: CBS,Statistiek van de buitenlandse handel; Bewerking LEI-DLO.

afzetmarkt. Het VK importeert vooral tomaten, uien en peren uit Nederland en Frankrijk met name appels. Buiten de EU importeren Zweden en
de VS relatief veel overige verse groenten. Daarnaast worden er ook veel
tomaten en kropsla in Zweden afgezet.
Veel Spaanse groenten en Chileens fruit naar Nederland
Aan het begin van de jaren tachtig was de helft van de Nederlandse
invoer van verse groenten en fruit afkomstig uit de EU-lidstaten en de
andere helft uit derde landen. In de loop van de tijd is het aandeel van
de EUtoegenomen en in 1992 kwam het uit op 57,5% (tabel 3.21). Vooral het aandeel van Spanje in de Nederlandse invoer van verse groenten
en fruit is sterk gegroeid: van 6% in "1981" t o t 20% in 1992. Ook België/Luxemburg wist het aandeel op de Nederlandse markt geleidelijk te
verhogen t o t ruim 13% in 1992. Frankrijk en Italië zagen hun aandelen
daarentegen dalen, maar blijven met een aandeel van 9% en 7% toch
belangrijke importeurs. Chili is buiten de EU het grootste herkomstland
van verse groenten en fruit, en had in 1992 een aandeel van 17%. Door
de jaren heen wist dit land zijn positie op de Nederlandse markt te versterken. De aandelen van de Canarische Eilanden en Zuid-Afrika kalfden
in de loop van de tijd enigszins af.
De invoer van verse groenten en fruit bestond in 1992 voor bijna
60% uit fruit, voor ruim 20% uit overige verse groenten, voor 13% uit
tomaten en voor 8% uit kropsla, komkommers en uien. Aan het begin
van de jaren tachtig was het aandeel van fruit in de invoer iets groter en
dat van tomaten iets kleiner. De waarde van de fruitimport bedroeg in
1992 ruim 1 miljard gulden. Een derde hiervan bestond uit appels, een
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Tabel3.21 DeNederlandse invoervanverse groentenen fruit a), 1981-1992

Waarde invoer (min.gld.)
Herkomst (aandeel in %)
w.v.: EU
w.o.: Duitsland b)
België/Luxemburg
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italië
Griekenland
Spanje
Derde landen
w.o.: Canarische Eilanden
Polen
Zuid-Afrikac)
Verenigde Staten
Brazilië
Chili
Argentinië
Israël
Nieuw-Zeeland

"1981"

"1984"

"1987"

"1990"

1992

814,3

986,6

1.215,7

1.582,7

1.848,3

49,5
6,3
5,0
18,3
1,6
10,1
2,0
6,0

54,5
5,2
7,9
16,1
1,6
10,2
3,2
10,1

57,5
4,4
11,1
13,9
1,5
8,6
4,1
13,2

59,8
4,4
13,1
12,2
1,1
7,6
4,6
16,4

57,5
3,1
13,4
9,1
1,1
7,1
3,2
19,9

50,5
13,8
0,6
3,3
2,3
0,0
12,6
8,6
1,3
2,0

45,5
13,2
0,9
2,2
1,4
0,3
10,7
6,7
0,8
3,7

42,5
10,4
0,9
1,2
1,1
0,5
12,6
4,0
0,7
4,8

40,2
9,7
1,4
0,8
1,4
1,0
15,0
4,0
0,6
0,4

42,5
10,4
0,7
0,5
1.4
1,7
16,7
3,2
0,8
0,7

a) Tomaten, komkommers, kropsla, uien, overige verse ook in Nederland geteelde
groenten, appelen, peren en overig versook in Nederland geteeld fruit; b) Inclusief voormalige DDR vanaf september 1990;c)Inclusief Namibiët/m 1989.
Bron:CBS,Statistiek vande buitenlandse handel;Bewerking LEI-DLO.

tiende uit peren en de rest uit overig versfruit (pruimen, bessen,kersen,
perziken etc). Chili is met een importaandeel van bijna 40% het belangrijkste herkomstland van appels. Het buurland Argentinië weet ook grote
hoeveelheden naar Nederland af te zetten. Inde EUzijn Frankrijk en België/Luxemburg de grote appelleveranciers. Peren worden vooral geïmporteerd uit Chili, Argentinië en België/Luxemburg. De overige soorten
vers fruit zijn met name afkomstig uit Spanje, Italië, België/Luxemburg,
Griekenland, Frankrijk en Chili. Ruim een derde van de invoer van verse
groenten kwam in 1992 uit Spanje. Het Spaanse groentenpakket bestaat
vooral uit tomaten, komkommers, kropsla en overige verse groenten. De
Canarische Eilanden namen in 1992 circa 70% van de tomatenimport en
20% van de komkommerimport voor hun rekening. België/Luxemburg levert vooral tomaten en overige versegroenten.
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4. RESULTATEN VAN SECTOREN EN
BEDRIJVEN
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn, voor zover mogelijk, de resultaten van de
diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en van de overeenkomstige bedrijfstypen in de betreffende sectoren weergegeven. In de volgende 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 gemiddelde boerderij en daarna wordt aandacht besteed aan de diverse bedrijfstypen en regio's. In de derde paragraaf
wordt op overeenkomstige wijze de gang van zaken in de glastuinbouw
beschreven. Daarna komen de uitkomsten van opengrondstuinbouw- en
champignonbedrijven aan de orde. Daarvoor zijn geen resultaten op sectorniveau beschikbaar, zodat moet worden volstaan met uitkomsten op
bedrijfsniveau.
Bij de uitkomsten op bedrijfsniveau worden, althans voor zover het
de algemene tabellen betreft, onder meer cijfers gegeven over de bedrijfsopbrengsten en -kosten alsmede over het ondernemers- en het
gezinsinkomen. In het volgende hoofdstuk - dat handelt over inkomen,
financiële positie en investeringen - wordt de draad weer opgepakt bij
het gezinsinkomen uit bedrijf.
4.2 Resultatenvanakkerbouw en veehouderij
4.2.1 Uitgangspunten en berekeningswijze 1)
De resultatenrekening van de landbouwsector (akkerbouw en veehouderij) en de resultaten van de bedrijven in deze sector zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens uit het boekhoudnet van LEI-DLO. De uitkomsten op sectorniveau omvatten ook de opbrengsten en kosten van
kleine, niet in dit boekhoudnet vertegenwoordigde bedrijven. Voor de
raming van het laatste afgesloten boekjaar worden ook andere bronnen
geraadpleegd. Zowel de resultaten op sectorniveau als die op bedrijfsniveau hebben betrekking op boekjaren lopend van mei tot en met april.
Bij de sectorrekening worden de interne leveringen tot de opbrengsten van de landbouw gerekend, voor zover zij geen betrekking hebben
op leveringen binnen dezelfde produktierichting. In de praktijk betekent

1)

Zieook bijlage:Begripsomschrijvingen.
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dit bijvoorbeeld dat nuchtere kalveren voor de kalvermesterij worden
meegeteld in de opbrengstwaarde van de melkveehouderij en in de kosten van de kalvermesterij. Daarentegen is de levering van 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 interne
leveringen van de veehouderijsector worden gerekend. Voor zover in de
opbrengstwaarde van de landbouwsector wel interne leveringen zijn begrepen, is de tegenhanger daarvan onder de kosten te vinden in (een
deel van) de post "uitgangsmateriaal" (zietabel 4.2).
Rente,afschrijvingen, arbeidskostenengrondkosten
De produktiefactoren arbeid, grond en kapitaal worden voor een
belangrijk deel geleverd door het bedrijfshoofd en diens gezin. Bij de
waardering hiervan hanteert LEI-DLO in grote lijnen de volgende uitgangspunten.
Rente en afschrijving worden berekend op basisvan de vervangingswaarde, die bij werktuigen gelijk isaan de nieuwprijs van het produktiemiddel in het betreffende boekjaar. Bij nieuwe gebouwen is de vervangingswaarde gelijk aan de boekwaarde, dat wil zeggen de nieuwwaarde
verminderd met de afschrijvingen en met een correctie voor de ontwikkeling van de bouwkosten. Voor 1993/94 werd een rentevoet ingecalculeerd van 2,5% (1992/93: ook 2,5%) voor vermogen vastgelegd in grond
en van 5,5% (1992/93: 6,5%) voor vermogen vastgelegd in duurzame
produktiemiddelen (inclusief vee) en in vlottende middelen in de veehouderij. Bij de berekening van de rentevoet voor vlottende middelen in
de akkerbouw wordt, in tegenstelling tot in deveehouderij, niet gecorrigeerd voor inflatie. De rentevoet voor vlottende middelen in de akkerbouw kwam voor 1993/94 uit op 6,5% (1992/93:8,0%) 1).
De kosten van arbeid door de ondernemer zijn gebaseerd op het
CAO-uurloon van een agrarische werknemer, inclusief de werkgeversbijdrage in de sociale lasten. Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht voor bedrijfsleiding, omdat de hoogte hiervan zeer arbitrair is. In
1992/93 bedroegen de CAO-loonkosten bij een normale werktijd 67.200
gulden per jaar en in 1993/94 68.400 gulden. Onder een normale werktijd wordt een bruto-arbeidstijd van 2.237 uren per jaar verstaan. Per
netto gewerkt uur, dus na aftrek van de uren voor vakantie, ziekte en
dergelijke, kwamen de loonkosten in 1992/93 neer op ƒ 34,24 en in
1993/94op ƒ35,08.

1)
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Voor de berekeningswijze van de rentevoet, zie Poppe et al., Bedrijfsuïtkomsten en Financiële Positie (BEF); Samenvattend overzicht van landbouwbedrijven tot en met 1991/92, Den Haag, 1993, LEI-DLO, Periodieke
Rapportage 13-91/92,blz. 100.

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. Op bedrijven die volledig eigendom zijn van de ondernemer
liggen de werkelijke kosten voor grond hoger dan op gepachte bedrijven. In 1992/93was dit verschil voor de grotere akkerbouwbedrijven gemiddeld circa 375gulden per hectare en op de grotere weidebedrijver)
circa 460 gulden per hectare. Het onderscheid tussen de berekening op
pachtbasis en op basis van werkelijke verhoudingen heeft alleen betekenis voor de rentabiliteitscijfers en is niet van invloed op de hoogte van
het ondernemers- of gezinsinkomen. De op pachtbasis berekende bedragen worden immers weliswaar bedrijfseconomisch tot de kosten gerekend, maar vormen tegelijkertijd een inkomensbestanddeel voor de eigenaar/exploitant.
4.2.2 Resultaten van akkerbouw enveehouderij op sectorniveau
Op de volume- en prijsontwikkelingen van de agrarische produktie
in 1993 is in het vorige hoofdstuk vrij uitvoerig ingegaan. De daar weergegeven ontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op kalenderjaren. In tabel 4.1 wordt de ontwikkeling van de opbrengsten weergegeven voor de laatste boekjaren.
In 1992/93 verminderde de ip^mpnlijkf; pmr l l l ktiffW a a r H p van akkerbouw en veehouderij met 5%. Dit was vrijwel geheel het gevolg van
de bijna 6% lagere prijzen; het produktievolume nam met ongeveer 1%
toe ten opzichte van 1991/92 (tabel 4.1). Degroei van het produktievolume deed zich vooral voor in de varkenshouderij, de vleeskuikenhouderij
en de akkerbouw. In de rundveehouderij was sprake van een lichte daling van het volume: de melkproduktie stabiliseerde zich op het niveau
van het vorige jaar en de rundvleesproduktie vertoonde een teruggang.
De daling van de gemiddelde opbrengstprijs kwam vooral voor rekening
van de varkenshouderij (-18,5%), de akkerbouw (-14,5%), de legpluimveehouderij (-8,5%) en de vleeskuikenhouderij (-3%). De opbrengstprijzen van melk, rundvlees en kalfsvlees gaven daarentegen een stijging te
zien. Voor rundvlees betekende dit echter nog geen volledig herstel ten
opzichte van de twee zeer slechte jaren 1990/91 en 1991/92, toen de
prijzen met respectievelijk 15%en 8% omlaag gingen.
De ramingen voor 1993/94 geven aan dat de totale produktiewaarde opnieuw is gedaald (tabel 4.1). Net als in 1992/93 was dit het gevolg
van lagere prijzen (-4%), terwijl het produktievolume vrijwel gelijk bleef.
De teruggang in produktiewaarde ten opzichte van het topjaar 1989/90
kwam daarmee op bijna vier miljard gulden (ruim 14%). De opbrengstprijzen in de varkenshouderij daalden voor het tweede achtereenvolgendejaar zeer sterk, maar die in de akkerbouw herstelden zich weer enigszins. De hectaretoeslagen in het kader van de Mac Sharry-hervorming
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Tabel4.1
Produktierichting

Opbrengstwaarde landbouwproduktie (inclusief interne leveringen)
Waarde (miljoenen guldens)

Mutaties in % t.o.v.
volume

voorgaand jaar
P"js

1991/92

1992/93
(v)

1993/94
(r)

92/93
(v)

93/94
(r)

92/93
(v)

93/94
(r)

Rundveehouderij
11.330
8.430
w.o.: melk
vlees
2.665
Kalvermesterij
1.660
Varkenshouderij
6.920
Legpluimveehouderij 1.215
Vleeskuikenhouderij
1.260
Akkerbouw
3.170

11.565
8.620
2.740
1.665
5.880
1.080
1.270
2.830

11.235
8.405
2.700
1.705
4.955
1.110
1.275
3.015

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

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

3,5
2,5
8,5
1,5
-18,5
-8,5
-3,0
-14,5

-1,0
-2,0
2,5
4,0
-18,0
2,0
-4,5
5,5

Totaal

24.290

23.295

1,0

0,0

-6,0

-4,0

25.555

zijn in de prijzen van de desbetreffende akkerbouwprodukten verwerkt.
Voor melk, rundvlees en kalfsvlees was er sprake van een afname van
het produktievolume. In de overige sectoren nam het produktievolume
met 1 à 5% toe. De vleeskuikenhouderij vertoont al sinds 1983/84 een
onophoudelijke groei van het produktievolume, waardoor de totale stijging in de afgelopen tien jaar op ruim 50% uitkomt. Deopbrengstprijs is
in die periode weliswaar met bijna 25% gedaald, maar per saldo resteert
toch een vrij grote stijging vande produktiewaarde van pluimveevlees.
Non-factorkosten in 1992/93 omhoog, in 1993/94 weer omlaag
De totale non-factorkosten vertoonden in 1991/92 voor het eerst
sinds 1983/84 weer een toename. Deze stijging zette zich in 1992/93
voort. Zowel het volume als de gemiddelde prijs zijn met ongeveer 0,5%
gestegen (tabel 4.2). In de volumesfeer gaven alleen de inzet van werktuigen en het verbruik van meststoffen een daling te zien, waarbij de
volumevermindering van de laatste zich al sinds 1985/86voordoet. Bij de
overige onderscheiden kostencategorieën was sprake van een toename
in het verbruik, wat voor een belangrijk deel samenhing met de groei
van de produktie. De prijzen van veevoer (-1,5%) en meststoffen (-9,5%)
zijn in 1992/93 gedaald. De prijzen van de meeste andere non-factorkosten gaven een stijging te zien, variërend van 1,5% bij werktuigen tot 4%
bij uitgangsmateriaal en 5% bij deoverige grondstoffen endiensten.
In 1993/94 isvolgens de raming dewaarde van detotale non-factorkosten afgenomen (-2,5%). Bij alle belangrijke kostenposten daalde het
verbruik, met uitzondering van het uitgangsmateriaal. Dit resulteerde in
een totale volumedaling van ongeveer 0,5%. Degemiddelde prijs van de
non-factorkosten is met 2% omlaag gegaan. Zowel het veevoer als de
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meststoffen werden zo'n 6% goedkoper. Voor wat betreft het veevoeder, is de prijsverlaging van granen in het kader van de hervorming van
het landbouwbeleid hierop van invloed geweest. Deprijs van werktuigen
steeg met 8%. Dit werd veroorzaakt door de overgang van werktuigen
van het lage BTW-tarief (6%) naar het hoge BTW-tarief (17,5%) met ingang van 1januari 1993. De boekwaarde van de werktuigen en, daarmee samenhangend, de afschrijvingen namen hierdoor fors toe.
Tabel4.2

Kosten vande landbouw (inclusief interne leveringen, exclusief tuinbouw)
Waarde (miljoenen guldens)

Mutaties in % t.o.v. voorgaand jaar
prijs

volume
1991/92

1992/93
(v)

1993/94
(r)

92/93
(v)

93/94
(r)

92/93
(v)

! 93/94
(r)

8.275
1.090
580
2.165
1.820

8.195
1.150
510
2.185
1.855

7.670
1.155
465
2.320
1.780

0,5
1.0
-3,0
-1,0
1,5

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

-1,5
4,0
-9,5
1,5
0,0

-6,0
0,0
-6,0
8,0
-3,0

3.740

3.960

4.010

1,0

0,0

5,0

1,5

17.670

17.855

17.400

0,5

-0,5

0,5

-2,0

Arbeid
8.230
Vermogen en grond a) 3.460

8.490
3.410

8.450
3.165

-1,0
2,0

-3,0
-0,5

4,5
-3,0

2,5
-6,5

Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Overige grondstoffen
en diensten
Totaal non-factorkosten

Totale factorkosten

11.690

11.900

11.615

-0,5

-2,0

2,0

-0,5

Totale kosten

29.360

29.755

29.015

0,0

-1,0

1,0

-1,5

a) Grondkosten op pachtbasis; de prijsmutatie van het vermogen betreft de rentevoet en
de prijzen van de kapitaalgoederen.

Dalende factorkosten in 1993/94
De totale factorkosten zijn tussen 1989/90 en 1991/92 met bijna
11% gestegen. Ook in 1992/93 was sprake van een toeneming van deze
kosten, nu met zo'n 1,5% (tabel 4.2). De hoeveelheid arbeid verminderde
met 1%,maar de prijs ervan steeg met 4,5%. Het volume van de kapitaalgoederen nam als gevolg van de aantrekkende investeringen in
1992/93 met 2% toe. De daling van de rentetarieven kan daarop een
positief effect hebbengehad.
Voor 1993/94 is een vermindering van de waarde van de totale factorkosten geraamd. De arbeidskosten namen onder invloed van een for167

seafname van het volume (-3%) enerzijds en een beperkte toename van
loonkosten per uur (2,5%) anderzijds, met ongeveer 0,5% af. De kosten
van de kapitaalgoederen daalden opnieuw. Evenals in 1992/93 speelde
de daling van de rentevoet, die in 1993/94eenvol procentpunt lager was
dan in hetjaar daarvoor, hierbij een belangrijke rol.
In 1992/93 resulteerde de stijging van de non-factorkosten en de
factorkosten in eentoename van detotale kosten met ongeveer 1%. Deze stijging kwam bijna volledig voor rekening van de hogere prijzen van
de produktiemiddelen. Voor 1993/94 is een daling van de totale kosten
van zo'n 2,5% geraamd. Prijs-en volume-ontwikkeling waren hiervoor in
nagenoeg gelijke mate verantwoordelijk (tabel 4.2).
Sterkedaling toegevoegde waarde in 1992/93 en 1993/94
Door de forse daling van de opbrengsten enerzijds en de lichte stijging van de non-factorkosten anderzijds ging de netto-toegevoegde
waarde van de landbouwsector in 1992/93 met ruim 1,4 miljard gulden
omlaag (tabel 4.3). Deze afname werd veroorzaakt door een verslechtering van de prijsverhouding: de opbrengstprijzen daalden met bijna 6%,
terwijl de prijzen van de non-factorkosten met gemiddeld met 0,5% stegen. Doordat de toename van het volume van de produktie iets groter
was dan dat van de non-factorkosten, gaf het volume van detoegevoegde waarde een lichte stijging te zien.
In 1993/94 deed zich opnieuw een daling van de netto-toegevoegde
waarde voor, en wel, volgens de raming, van 8,5%. De prijsverhouding
tussen opbrengsten en non-factorkosten verslechterde verder doordat de
opbrengstprijzen sterker daalden dan de gemiddelde prijs van de aangekochte produktiemiddelen. Het volume van de netto-toegevoegde waarTabel4.3

Resultatenrekening vande landbouw (exclusief tuinbouw)
Waarde (miljoenen guldens)

Mutaties in % t.o.v.
volume

1991/92 1992/93 1993/94
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten a)
Totale kosten
a) Zie noot tabel 4.2.
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voorgaand jaar
prijs

92/93
(v)

93/94
(r)

92/93
(v)

93/94
(r)

25.555
17.670

24.290
17.855

23.295
17.400

1,0
0,5

0,0
-0,5

-6,0
0,5

-4,0
-2,0

7.885

6.435

5.895

1,5

1,5

-20,0

-10,0

11.690
29.360

11.900
29.755

11.615
29.015

-0,5
0,0

-2,0
-1,0

2,0
1,0

-0,5
-1,5

de gaf echter opnieuw een lichte stijging te zien. Deze was volledig het
gevolg van een daling van de inzet van produktiemiddelen, want het volume van de opbrengsten stabiliseerde zich op het niveau van 1992/93.
Ten opzichte van het relatief gunstige boekjaar 1989/90 was de toegevoegde waarde van de totale landbouw in 1993/94 zo'n 3,5 miljard gulden (35%) lager. De prijsverhouding tussen opbrengsten en non-factorkosten verslechterde in die periode met ruim 40%.
De verhouding van de toegevoegde waarde en de factorkosten
- het zogenaamde dekkingspercentage, dat in 1991/92 nog ruim 68% bedroeg - is de laatste jaren sterk verslechterd. In 1992/93 zakte het dekkingspercentage t o t 54, om in 1993/94 verder te dalen t o t bijna 51. Dit
was het laagste percentage sinds de aanvang van de opstelling van deze
sectorrekening aan het eind van de jaren zestig. De afname van het dekkingspercentage in 1992/93 was het gevolg van de combinatie van stijgende factorkosten, met name arbeidskosten, en een dalende netto-toegevoegde waarde. In 1993/94 werd de achteruitgang van het dekkingspercentage veroorzaakt doordat de netto-toegevoegde waarde sterker
afnam dan de totale factorkosten. De netto-produktiviteit gaf in beide
jaren een verbetering te zien. Zo steeg het volume van de netto-toegevoegde waarde per eenheid factorkosten in 1992/93 met 2 % en in
1993/94 met 3 à 4 % .
Eerst verbetering resultaten rundveehouderij,

daarna stabilisatie

In 1992/93 steeg de opbrengstwaarde van de rundveehouderij
(melkvee, vleesvee en schapen) met ruim 2% (tabel 4.4). Met name de
opbrengstprijzen zorgden voor dit herstel: zowel de prijs van melk als
die van rundvlees vertoonde een stijging. Hier waren echter wel vier opeenvolgende jaren van teruggang aan voorafgegaan. In 1992/93 namen
de non-factorkosten van de rundveehouderij af als gevolg van een prijsdaling van 0,5% en een volumevermindering van 1 % .Vooral de prijsdaling van veevoer (-5%) en meststoffen (-9,5%) was opvallend. Het resultaat was een stijging van de toegevoegde waarde met bijna 8,5% (tabel
4.4). Dat was meer dan de toename van de factorkosten, waardoor het
dekkingspercentage een stijging te zien gaf van 54 in 1991/92 naar 57 à
58 in 1992/93.
Voor 1993/94 veranderde het beeld van de rundveehouderij per saldo nauwelijks. De opbrengstwaarde nam onder invloed van dalende prijzen en een geringere produktie volgens de raming met ongeveer 3% af.
Daar stond een afname van de non-factorkosten met een nagenoeg gelijk percentage tegenover. Vooral veevoer (-6%) en meststoffen (-6,5%)
werden opnieuw goedkoper. Onder invloed van de sterk gedaalde rentevoet verminderden ook de totale factorkosten met ruim 3%. Het dekkingspercentage kon zich daardoor handhaven op het niveau van het
voorafgaande jaar.
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Tabel4.4

Resultaten perproduktierichting indelandbouw(inmiljoenen guldens)

Produktierichting

1991/92

1992/93
(v)

1993/94
(r)

Rundveehouderij
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

11.330
7.140
4.190
7.775
14.915

11.565
7.020
4.545
7.890
14.910

11.235
6.830
4.405
7.670
14.500

Intensieve veehouderij
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

11.055
8.395
2.660
2.105
10.500

9.895
8.615
1.280
2.130
10.745

9.045
8.350
690
2.100
10.450

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

3.170
2.140
1.030
1.810
3.950

2.830
2.220
610
1.875
4.095

3.010
2.220
790
1.845
4.065

Drastische verslechteringresultaten intensieveveehouderij
In 1991/92 was er in de intensieve veehouderij sprake van een zeer
hoog dekkingspercentage (126%). Een dergelijk hoog percentage was
sinds 1973/74 niet meer bereikt. In 1992/93 heeft zich echter een sterke
vermindering van detoegevoegde waarde in deze sector voorgedaan. De
opbrengstwaarde daalde met ruim 10%(tabel 4.4) alsgevolg van de eerder vermelde lagere prijzen in de varkenshouderij, de vleeskuikenhouderij en de legpluimveehouderij (tabel 4.1). Daarbij stegen de totale nonfactorkosten van de intensieve veehouderij met ruim 2,5%. Dit resulteerde in een halvering van de toegevoegde waarde. Omdat de totale factorkosten nagenoeg gelijk bleven, is het dekkingspercentage ten opzichte van 1991/92meer dan gehalveerd en kwam het uit op ongeveer 60.
In 1993/94werd het beeld niet gunstiger. Opnieuw hadden de varkenshouderij en de vleeskuikenhouderij te maken met een scherpe prijsdaling (tabel 4.1). Detotale opbrengstwaarde van de intensieve veehouderij ging met zo'n 8% omlaag. Ook de non-factorkosten namen af en
wel met ongeveer 3%. Met name krachtvoer werd nogal wat goedkoper
(-6%). De toegevoegde waarde daalde door deze ontwikkelingen opnieuw met bijna 50%. De factorkosten bleven nagenoeg gelijk en het
dekkingspercentage zakte tot bijna 33. In de intensieve veehouderij komen de non-factorkosten overeen met een zeer groot percentage van de
opbrengsten. Zelfs in de gunstige jaren 1989/90-1991/92 ging het om
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zo'n 80%, terwijl de non-factorkosten in bijvoorbeeld de rundveehouderij zo'n 60% van de opbrengsten omvatten. Een daling van de opbrengsten in de intensieve veehouderij heeft door die smalle marges grotere
gevolgen voor de toegevoegde waarde en het dekkingspercentage dan
in degrondgebonden produktierichtingen.
Licht herstel akkerbouw in 1993/94
De opbrengstwaarde van de akkerbouw daalde in 1992/93 met ongeveer 11% (tabel 4.4). Deze afname kwam volledig voor rekening van
de prijzen, die ruim 14% lager waren dan het jaar ervoor. Tegenover
deze prijsdaling stonden hogere hectare-opbrengsten. Zowel de prijs als
het volume van de non-factorkosten is in 1992/93 gestegen. De toegevoegde waarde van de akkerbouw daalde door deze ontwikkelingen met
ruim 40%. Het dekkingspercentage liep drastisch terug, namelijk van 57
in 1991/92 en naar 32 à 33 in 1992/93. Dit was nauwelijks hoger dan het
dieptepunt van 30% in 1987/88.
In 1993/94 waren de resultaten in de akkerbouw iets beter dan in
het jaar daarvoor. De opbrengstprijzen (waarin de hectaretoeslagen zijn
verdisconteerd) stegen met gemiddeld 5,5%. Ondanks een uitbreiding
van het areaal braakgelegde gronden nam het productievolume met bijna 1%toe. Doordat de non-factorkosten gelijk bleven, steeg de toegevoegde waarde met bijna 30%. Detotale factorkosten vertoonden onder
invloed van een lagere rentevoet een geringe daling. Het dekkingspercentage kon zich door een en ander weer enigszins herstellen tot ongeveer 43. Het bleef daarmee evenwel nog ver achter bij dat in de periode
1988/89 - 1991/92,toen het gemiddeld 60bedroeg.
Verwachtingen voor 1994/95
Evenals in voorgaande jaren vormt de inflatie een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van het prijspeil van de produktiemiddelen in
de landbouw in 1994/95. Volgens het Centraal Planbureau heeft het inflatiecijfer in 1993 met 2,6% zijn laagste punt bereikt (zie tabel 1.2).
Voor 1994 wordt met een iets hogere inflatie rekening gehouden. De
loonkosten zullen evenwel naar verwachting minder sterk stijgen dan in
voorgaandejaren.
Omdat veevoer de belangrijkste kostenpost voor de dierlijke sectoren vormt, is de ontwikkeling van de veevoerprijzen in dit verband van
groot belang. In de eerste maanden van 1994/95 zijn de prijzen vanveevoer - en vooral die van rundveevoeder - nogal gestegen ten opzichte
van het jaar daarvoor. Door de lagere dollarkoers en de gunstige perspectieven voor de soja-oogst in de Verenigde Staten zal deze prijsstijging naar verwachting niet doorzetten. Volgens de prijsbesluiten van de
Europese Landbouwministers voor 1994/95 wordt het melkquotum in het
melkjaar 1994/95 niet gekort en wordt de interventieprijs voor boter met
3% verlaagd (zie paragraaf 1.3.4).In de eerste maanden van het lopende
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boekjaar was de zuivelwaarde al fors lager dan in dezelfde periode van
1993/94, wat werd veroorzaakt door de lagere prijzen voor kaas. Daar
komt bij dat de prijzen van rundvlees lager zijn dan eènjaar geleden.De
vermindering van de opbrengsten zal waarschijnlijk slechts ten dele worden gecompenseerd door een daling van de kosten, zodat de melkveehouderij per saldo rekening moet houden met slechtere resultaten.
De varkenshouderij had in de eerste maanden van het boekjaar
1994/95 nog te maken met zeer lage vlees- en biggenprijzen. Voor de
tweede helft van het boekjaar worden iets betere prijzen verwacht.
Daarbij komt dat het varkensvoer opnieuw wat goedkoper zal zijn, zodat
met enig herstel van de resultaten rekening kanworden gehouden.
Voor de vleeskuikenhouderij worden enigszins betere resultaten
verwacht dan in 1993/94. De opbrengstprijs was in het begin van het
boekjaar 1994/95 hoger en de voerprijs iets lager. Er is geen reden om
voor de rest van hetjaar somberder gestemd te zijn. De legpluimveehouderij werd in de eerste maanden van het boekjaar 1994/95 geconfronteerd met veel lagere eierprijzen dan in dezelfde periode van het afgelopen boekjaar. Er wordt zelfs gesproken van een historisch dieptepunt.
Tegenover deze zeer lage eierprijs staat een wat lagere voerprijs. Naar
verwachting zal de daling van de voerprijs die van de eierprijs niet compenseren, zodat de resultaten in deze sector zullen verslechteren.
In 1993/94 schoten de Mac Sharry-toeslagen tekort om de verlaging
van de graanprijs te kunnen compenseren. In 1994/95 zal dit niet het
geval zijn zodat uit dien hoofde geen daling van de geldelijke opbrengsten van de granen behoeft te worden verwacht. Wel moet rekening
worden gehouden met lagere fysieke opbrengsten alsgevolg van de droge zomer. Belangrijker voor de resultaten van de akkerbouw is het verloop van de aardappelprijzen, die een sterke verbetering ten opzichte
van vorig jaar te zien geven. Deaardappelen zijn door het natte voorjaar
vrij laat gepoot en vanwege de droogte in de zomer zijn de oogstverwachtingen niet hoog gespannen.Voor suikerbieten worden hogere hectare-opbrengsten verwacht omdat de grote hoeveelheid zonneschijn tijdens de groei een positieve invloed heeft op het suikergehalte. De toename van de kosten blijft waarschijnlijk beperkt, zodat de akkerbouw
althans in de kleigebieden, in 1994/95verder uit het dal kan kruipen.
4.2.3

Bedrijfsresultaten in akkerbouw en veehouderij 1)

De opbrengsten van het gemiddelde landbouwbedrijf kwamen in
1992/93 bijna 5% lager uit dan in 1991/92 (tabel 4.5). De non-factorkos-

1)
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Voor uitvoerige informatie kanworden verwezen naar devolgende Periodieke Rapportagesvan LEI-DLO: "Actuele ontwikkeling vanbedrijfsresultaten en inkomens in 1993" (PR3-93), "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw
(BUL)" (PR 11-92/93) en "Bedrijfsuitkomsten en financiële positie (BEF)"
(PR13-92/93).

ten namen toe met 2%, voornamelijk door een stijging van de kosten
voor de veestapel, zaai- en pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen.
De betaalde factorkosten gaven een daling te zien van bijna 7%. Als resultaat van een en ander daalde het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met bijna een kwart tot 64.500gulden per bedrijf entot 50.000 gulden per ondernemer. Het voor de arbeid van gezinsleden in rekening
gebrachte loon ging met 5,5% omlaag en kwam uit op 13.800 gulden.
De incidentele bedrijfsopbrengsten stegen met 17%, terwijl als gevolg
van de lagere berekende rente het saldo van berekende en betaalde rente 10% lager uitkwam. Door deze ontwikkelingen en door de toename
van het aantal ondernemers werd de arbeidsopbrengst per ondernemer
bijna gehalveerd ten opzichte van 1991/92, en bedroeg deze gemiddeld
nog slechts 18.600 gulden. Devoor de ondernemer(s) berekende arbeidskosten gingen met bijna 4% omhoog, waardoor het netto-bedrijfsresultaat van het gemiddelde landbouwbedrijf verder verslechterde, namelijk
van ruim 39.000 negatief in 1991/92 tot 57.000 gulden negatief in
1992/93. Slechts 9% van de bedrijven behaalde een positief netto-bedrijfsresultaat, tegen 16% in 1991/92. Op de gemiddelde boerderij werd
84% van de kosten gedekt door de opbrengsten.
Tabel4.5

Uitkomsten gemiddelde landbouwbedrijf (exclusief tuinbouwbedrijven)
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94(r)

Aantal ondernemers per bedrijf

1,21

1,20

1,29

1,27

1,30

x 1.000 gulden per bedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

402,2
244,7

Netto-toegevoegde waarde
(=factoropbrengsten)
Af: betaalde factorkosten

157,5
43,9

134,5
47,7

133,4
48,9

110,1
45,6

106,0
44,0

Gezinsinkomen uit bedrijf

113,6

86,8

84,5

64,5

62,0

376,1
241,6

396,4
263,0

378,5
268,4

373,0
267,0

x 1.000 gulden per ondernemer
Gezinsinkomen uit het bedrijf
Af: berekend loon gezinsleden

93,9
16,3

72,3
15,8

66,5
14,6

50,0
13,8

48,0
14,0

Ondernemersinkomen
Af: incidentele bedrijfsopbrengst
saldo berekende en betaalde rente

77,6
1,9
17,3

56,5
2,2
18,0

51,9
4.1
14,2

36,2
4,8
12,8

34,0
3,0
14,0

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondernemer

58,4
68,6

36,3
71,7

33,6
73.0

18,6
75,8

17,0
77,0

Netto-bedrijfsresultaat (pb)

-10,2

-35,4

-39,4

-57,2

-60,0
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Bedrijfsresultaat gemiddelde boerderij in 1993/94 naar dieptepunt
Volgens de raming zijn de bedrijfsresultaten in 1993/94 voor het
vierde achtereenvolgende jaar verslechterd. De daling was evenwel veel
minder sterk dan in 1992/93. Iets lagere bedrijfsopbrengsten gingen gepaard met dalende factor- en non-factorkosten, wat resulteerde in een
achteruitgang van het gezinsinkomen uit bedrijf met 4% tot gemiddeld
62.000 gulden per bedrijf (tabel 4.5). Lagere incidentele bedrijfsopbrengsten, een hoger saldovan berekende en betaalde rente en een hoger berekend loon voor de ondernemer leidden tot een verdere verslechtering
van het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat tot 60.000 gulden negatief
per ondernemer (-78.000 gulden per bedrijf). Dit komt erop neer dat op
de gemiddelde boerderij in 1993/94slechts 83%van de kosten - een procentpunt minder dan in 1992/93- werd gedekt door de opbrengsten.
Zo'n mager resultaat werd door LEI-DLOnog niet eerder geregistreerd.
Licht herstel uitkomsten melkveebedrijven in 1992193
De bedrijfsresultaten in de melkveehouderij zijn in 1992/93 licht verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar (tabel 4.6). De gemiddelde
melkprijs ging iets omhoog, evenals de melkproduktie per koe (+2,5%).
Het aantal kilogrammen melk per hectare daalde licht vanwege een lagere veebezetting. Op de melkveebedrijven werden hogere opbrengsten
uit omzet en aanwas gehaald vanwege de hogere prijzen voor melkkoeien en nuchtere kalveren. Gemiddeld lagen de totale geldopbrengsten
per hectare op de grotere melkveebedrijven op hetzelfde niveau als in
1991/92. Aan de kostenkant leidden prijsstijgingen tot hogere uitgaven
voor arbeid,werktuigen enwerk door derden, maar de kosten voor stikstof en voer daalden. Gunstig was de verlaging van de berekende rentevoet. De prijzen van zowel aangekocht als gehuurd melkquotum gaven,
na een daling in het voorafgaande jaar, in 1992/93 weer een stijging te
zien. Gemiddeld gingen de prijzen van de produktiemiddelen met bijna
1% omhoog. De ontwikkelingen in de volumesfeer waren wisselend: tegenover eenvermindering van het stikstofverbruik met 1à 2% stond een
toename van het krachtvoerverbruik met 2,5%. De bruto-produktiviteit
namtoe met1%.
Deverbetering van de prijsverhouding en detoename van de brutoproduktiviteit leidden samen tot een kleine verbetering in de opbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde melkveebedrijf met één procentpunt (tabel 4.6). Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van alle onderscheiden groepen melkveebedrijven was in 1992/93 negatief. Van de
grotere melkveebedrijven behaalde 11% een positief resultaat, van de
kleinere 2%.
In samenhang met de lichte verbetering van de rentabiliteit gaf ook
de arbeidsopbrengst per ondernemer een toename te zien. Gemiddeld
genomen bedroeg deze op de melkveebedrijven 32.000 gulden, wat
7.000 gulden meer wasdan in 1991/92. De bedrijven in het Westelijk
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Tabel4.6

Uitkomsten van melkveebedrijven
Algemeen
gemiddelde

Grotere bedrijven
Nrd.kleiWest.
enveenweideweidegeb. gebied

Aantal bedrijven (1992/93)
Bedrijfsoppervlakte inha
Bedrijfsomvang insbe
Bedrijfsomvang innge
Opbrengst per 100gulden kostena)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)
Arbeidsopbrengst,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94 (r)
Ondernemersinkomen,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94 (r)

Kleinere
bedrijven

Zandgebieden
den

32.433
29,6
245
70

5.836
40,9
310
86

4.809
32,5
266
76

15.603
30,2
267
77

6.185
15,0
114
32

95
85
83
84
84

103
93
91
91
90

97
87
86
86
86

98
88
85
85
84

77
67
68
67
66

56,7
30,0
25,1
32,1
32,0

80.3
55,0
49,1
50,4
49,0

66,1
38,0
39,8
44,5
45,0

64,7
33,1
23,0
29,8
28,0

23,2
3,8
4,9
5,4
6,0

77,4
51,1
40,3
49,2
49,0

103,7
78,9
59,9
66,6
65,0

90,1
63,7
60,5
61,5
63,0

87,3
55,2
38,6
48,7
46,0

37,3
19,2
19,2
18,1
21,0

a)

a)Pachtbasis.

Weidegebied en in de Zandgebieden kenden een sterkere groei van de
arbeidsopbrengst dan die in het Noorden. Van alle grotere melkveebedrijven behaalde 47% een arbeidsopbrengst van meer dan 40.000 gulden
per ondernemer; voor de kleinere bedrijven lag dat percentage op 18.
Het gemiddelde ondernemersinkomen van alle melkveebedrijven nam
met ruim 22% toe en kwam uit op iets meer dan 49.000 gulden per ondernemer. Voor het ondernemersinkomen op de kleinere melkveebedrijven werd echter een daling van 6% geregistreerd, wat samenhangt met
het feit dat als gevolg van een aanpassing van de nge-normen een deel
van de kleinere melkveebedrijven uit 1991/92 het jaar daarop moest worden ingedeeld bij de grotere bedrijven.
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Stabiele situatie melkveebedrijven in 1993/94
In 1993/94 werden op de melkveebedrijven gemiddeld nagenoeg
dezelfde resultaten geboekt als in het jaar daarvoor. De post omzet en
aanwas nam door de gunstige prijzen iets toe, terwijl de melkprijs w a t
omlaag ging. De voederkosten namen bij gelijkblijvende hoeveelheden
met een paar procent af. Volgens de raming stegen de totale kosten
licht. Voor het gemiddelde melkveebedrijf leidde een en ander ertoe dat
de verhouding van de opbrengsten en kosten gelijk bleef aan die in
1992/93. Ook de gemiddelde arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen bleven nagenoeg stabiel. De grotere bedrijven in het Noorden en in
de Zandgebieden gaven bij alle drie de kengetallen een beperkte terugval te zien, terwijl de arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen op
de grotere melkveebedrijven in het Westelijk Weidegebied en op de kleinere bedrijven wel iets verbeterden (tabel 4.6).
Resultaten akkerbouwbedrijven

nog verder omlaag in 1992/93....

Na het "topjaar" 1989/90 behaalden de akkerbouwbedrijven in
1992/93 voor het derde achtereenvolgende jaar een slechter resultaat. De
belangrijkste oorzaak hiervan was de daling van de gemiddelde opbrengstprijs met 15%. Deze daling kwam vooral voor rekening van consumptie- en pootaardappelen, uien en suikerbieten (zie tabel 3.6). De
prijzen van de produktiemiddelen gingen gemiddeld met 2% omhoog,
waarbij kunstmest goedkoper werd en gewasbeschermingsmiddelen
duurder. De ontwikkeling van de fysieke opbrengsten was dooreen genomen gunstig: hogere hectare-opbrengsten bij suikerbieten, granen,
uien en consumptie-aardappelen tegenover iets lagere opbrengsten bij
pootaardappelen. Het verbruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen per hectare nam af. Al met al verbeterde de bruto-produktiviteit met circa 3,5%.
Deze ontwikkelingen resulteerden voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf in 1992/93 in een opbrengsten-kostenverhouding van 76%, een
verslechtering met maar liefst elf punten (tabel 4.7). Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van alle akkerbouwbedrijven daalde van bijna 50.000
gulden negatief naar ruim 92.000 gulden negatief per bedrijf. Van de
grotere akkerbouwbedrijven behaalde slechts 4 % een positief netto-bedrijfsresultaat; alle kleinere bedrijven realiseerden een negatief resultaat.
Er waren aanzienlijke regionale verschillen in de rentabiliteitsontwikkeling. De sterkste verslechtering deed zich voor op de grotere akkerbouwbedrijven in het Noordelijke en Centrale Kleigebied. De bedrijven in het
Centrale Kleigebied zagen ook in de twee voorafgaande jaren hun resultaat al fors teruglopen. De kleine akkerbouwbedrijven konden slechts 59
gulden opbrengsten boeken tegenover 100 gulden kosten. Alleen de
bedrijven in de Veenkoloniën realiseerden een - overigens geringe - verbetering in de opbrengsten-kostenverhouding (tabel 4.7).
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Tabel4.7

Uitkomsten van akkerbouwbedrijven
Grotere bedrijven

Algemeen
gemiddelde

kleigebieden
Noord Centraal Zuidwest

Aantal bedrijven (1991/92)
Bedrijfsoppervlakte in ha
Bedrijfsomvang in sbe
Bedrijfsomvang in nge

10.322
49,5
235
83

Opbrengst per 100gulden kosten a)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

1.254
68,8
327
114

2.422
44,2
269
91

2.484
55,3
250
90

Kleinere
bedrijven
Veenkoloniën
1.621
62,9
247
88

1.534
21,3
83
30

99
94
87
76
81

97
95
93
78
81

112
108
95
79
83

98
92
85
75
83

96
88
83
84
85

77
70
67
59
65

Arbeidsopbrengst,
x 1.000 gulden per ondernemer a)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

55,7
44,8
23,9
-7,3
8,0

49,7
49,9
40,4
-12,2
2,0

96,4
89,1
49,9
-13,2
5,0

53,2
38,8
21,1
-6,4
17,0

46,8
26,3
8,4
13,0
17,0

10,2
0,4
-6,0
-13,7
-5,0

Ondernemersinkomen,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

73,2
63,4
43,7
9,7
25,0

73,6
76,5
66,0
7,2
21,0

114,1
108,3
71,6
14,6
30,0

70,1
55,5
42,2
13,3
37,0

67,1
45,7
30,5
24,1
31,0

24,9
11,7
4,7
-5,7
4,0

a) Pachtbasis.

Gemiddeld daalde de arbeidsopbrengst van de akkerbouwbedrijven
ten opzichte van 1991/92 met 30.000 gulden tot 7.300 gulden negatief.
De sterkste daling vond plaats op de grotere bedrijven in het Centrale
Kleigebied, waar de arbeidsopbrengst per ondernemer met 63.000 gulden omlaag ging en uitkwam op 13.200 negatief. Alleen de Veenkoloniale akkerbouwbedrijven behaalden dooreen genomen een positieve arbeidsopbrengst. Deze is in 1992/93 zelfs iets toegenomen. Het ondernemersinkomen van de akkerbouwbedrijven was, met uitzondering van de
kleinere bedrijven, nog wel positief. Met een gemiddelde van nog geen
10.000 gulden per ondernemer was dit inkomen weliswaar iets hoger
dan het lage peil van 1987/88 (4.000 gulden), maar wel heel ver verwijderd van het niveau van 1989/90 (73.000 gulden).
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.. maar licht herstel in 1993/94
De raming voor 1993/94 laat zien dat de resultaten van de akkerbouwbedrijven na drie jaren van verslechtering iets gunstiger uitvielen.
Vooral het herstel van de prijs voor consumptie-aardappelen leverde
hieraan een bijdrage. In het kader van de herziening van het landbouwbeleid isde graanprijs fors verlaagd (-22%). Door de compenserende toeslagen en de hogere hectare-opbrengsten bleef de daling van de geldelijke opbrengsten van graan echter beperkt tot 5%. De prijzen van suikerbieten en van fabrieksaardappelen bleven onder druk staan. Gemiddeld genomen stegen de opbrengstprijzen van de akkerbouwprodukten
met zo'n 5%. De prijzen van de produktiemiddelen bleven dooreen genomen vrijwel constant. Hierdoor herstelde de ruilvoet met 6%, terwijl
de bruto-produktiviteit met 0,5% terugliep.
De opbrengsten-kostenverhouding verbeterde met bijna zes procentpunten, waarmee de rentabiliteit zich voor de helft herstelde van
het verlies dat sinds 1991/92 was opgelopen. Degrotere bedrijven in het
Zuidwesten en de kleinere bedrijven lieten het sterkste herstel zien, terwijl voor de Veenkoloniën slechts een geringe verbetering in de verhouding van opbrengsten en kosten werd geraamd. Een en ander leidde ertoe dat de gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer voor de diversegroepen akkerbouwbedrijven in 1993/94 weer positief was. De kleinere bedrijven, die een arbeidsopbrengst van 5.000 gulden negatief realiseerden, vormden hierop een uitzondering. Al met al heeft de Nederlandse akkerbouw zich licht hersteld van het desastreus verlopen boekjaar 1992/93, maar bleven de resultaten van 1993/94 desondanks ver achter bij die van 1991/92 en een aantal jaren daarvoor en waren de bedrijfsreserveringen voor het vierde achtereenvolgende jaar negatief.
Resultatenvarkenshouderij in diep dal
Tabel 4.8 geeft een indruk van de rentabiliteit van de verschillende
takken van de intensieve veehouderij in de vorm van de arbeidsopbrengst per dier. De kalvermesterij ontbreekt in deze tabel omdat hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Ter toelichting kan worden
vermeld dat op een gespecialiseerd bedrijf een arbeidskracht een normale dagtaak heeft bij een veestapel van ongeveer 120fokzeugen,
1.200vleesvarkens, 25.000 leghennen of 50.000vleeskuikens (580.000 kg
afgeleverd gewicht per jaar). De ontwikkeling van de arbeidsopbrengst
per bedrijf toont een iets ander verloop dan die per dier, doordat het
aantal dieren per bedrijf in de loop van detijd toeneemt.
Na de goede resultaten op de intensieve-veehouderijbedrijven in
1991/92 - die als een hoogtepunt zijn aan te merken - is het beeld in
1992/93 volstrekt gewijzigd. Door een prijsdaling van circa 20% voor varkensvlees en van 30% voor biggen zakten de resultaten in de varkenshouderij tot een laag niveau, dat vergelijkbaar is met dat in de periode
1986-1988. Devoerprijzen bleven op hetzelfde peil, maar de andere pro178

Tabel4.8

Resultaten van de intensieve veehouderij (arbeidsopbrengst in guldens per
dier per jaar)

laar

1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

Produktietak
fokzeugen

vleesvarkens

leghennen

vleeskuikens a)

720
430
760
170
-230

78
65
78
33
15

4,18
4,93
2,94
1,13
3,30

127
244
95
53
35

a) Per 1000 kg afgeleverd gewicht.

duktiemiddelen werden iets duurder. De gemiddelde arbeidsopbrengst
van 170 gulden per zeug in de varkensfokkerij in 1992/93 (tabel 4.8)
komt overeen met 20.000 gulden per arbeidskracht bij het hiervoor genoemde "standaardaantal" dieren. Daarmee werd het netto-resultaat
van de varkensfokkerij weer sterk negatief. Ook de vleesvarkenshouderij
was verliesgevend, maar dankzij de daling van de biggenprijs bleef de
teruggang van de gemiddelde arbeidsopbrengst per dier nog enigszins
beperkt. Per dier daalde de gemiddelde arbeidsopbrengst naar 33 gulden, wat minder dan de helft was van het niveau van de drie voorgaande jaren. Bij 1.200 vleesvarkens per arbeidskracht komt het genoemde
bedrag per dier neer op een kleine 40.000gulden.
Het beeld voor 1993/94 is nog minder opwekkend dan dat van
1992/93: fors dalende prijzen en verder verslechterende resultaten in de
varkenshouderij. De gemiddelde arbeidsopbrengst in de varkensfokkerij
in 1992/93 wordt op min 230 gulden per zeug geraamd. Daarmee is het
slechtste resultaat tot nu toe - een arbeidsopbrengst per zeug van min
132 gulden in 1987/88 - ruimschoots in negatieve zin overtroffen. Ook de
vleesvarkenshouders zagen de resultaten verder verslechteren, maar in
iets beperktere mate dan de varkensfokkers. De gemiddelde arbeidsopbrengst daalde tot 15gulden per vleesvarken, minder dan een vijfde van
het niveau vantwee jaar eerder.
Wisselende resultaten pluimveehouderij
De neergang die in 1991/92 in zowel de legpluimveesector als de
vleeskuikenhouderij werd ingezet, heeft zich in 1992/93 gecontinueerd.
Dezeontwikkeling werd vooral bepaald door het verloop van de prijsverhoudingen. In de leghennenhouderij daalde de eierprijs met 8%. Ook de
kosten gingen omlaag, vooral die van voer, maar slechts met 4%. Deongunstige ontwikkeling van de bruto-produktiviteit droeg eveneens bij
aan de lagere uitkomsten. In de vleeskuikenhouderij werd de verslechtering van het resultaat ook grotendeels bepaald door lagere opbrengstprijzen voor vleeskuikens en een zeer beperkte daling van de kosten.
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Een en ander leidde ertoe dat de gemiddelde arbeidsopbrengst per
leghen in 1992/93 met ruim 60%daalde ten opzichte van het niveau van
1991/92, dat al 40% lager was dan in het daaraan voorafgaande jaar. De
arbeidsopbrengst van ruim één gulden per leghen komt overeen met iets
meer dan 28.000 gulden bij het "standaardaantal'' van 25.000 leghennen
per arbeidskracht. In 1992/93werden slechts 92%van de kosten goedgemaakt door de opbrengsten tegen 98% in het voorafgaande jaar. In de
vleeskuikenhouderij was de teruggang ten opzichte van 1991/92 kleiner
dan in de legsector. De arbeidsopbrengst per 1.000 kg afgeleverd gewicht nam af van 95 gulden tot 53gulden. Bij 50.000 vleeskuikens per
arbeidskracht komt dat neer op ongeveer 26.500gulden.
Voor de leghennensector is voor 1993/94 een fors herstel geraamd,
vooral door de combinatie van iets hogere eierprijzen (+2%) en lagere
voerprijzen. Degemiddelde arbeidsopbrengst per leghen isongeveer verdrievoudigd en kwam op 3,30 gulden. Daarmee bereikt de legsector
weer een kostendekkende exploitatie. De prijsdaling voor vleeskuikens
Tabel4.9

Uitkomsten van varkens-en pluimveebedrijven
Algemeen
gemiddelde

Grotere
bedrijven

Kleinere
bedrijven

8.703
5,1
211
68

6.395
6,1
253
82

2.308
2,5
93
29

102
99
102
89
83

103
100
103
90
84

96
93
95
83
78

Arbeidsopbrengst,
x 1.000 gulden per ondernemer a)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

87,7
66,1
86,4
10,4
-20,0

100,6
77,2
100,7
13,9
-23,0

38,9
23,6
34,8
-0,8
-12,0

Ondernemersinkomen,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

106,5
88,5
107,8
26,7
-7,0

123,4
103,8
122,7
34,5
-8,0

42,3
30,5
54,1
2,2
-4,0

Aantal bedrijven (1992/93)
Bedrijfsoppervlakte in ha
Bedrijfsomvang in sbe
Bedrijfsomvang in nge
Opbrengst per 100gulden kosten a)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

a) Pachtbasis.
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overtrof in 1993/94 die van het voer, zodat volgens de raming de arbeidsopbrengst verder verslechtert t o t 35 gulden per 1.000 kg afgeleverd
gewicht. Dat was het slechtste resultaat in tien jaar.
Resultaten varkens- en pluimveebedrijven

naar beneden

De boven geschetste gang van zaken is terug te vinden in de resultaten van de varkens- en pluimveebedrijven. Daarbij moet worden bedacht dat de varkenshouderij binnen deze groep qua opbrengstwaarde
verreweg de belangrijkste bedrijfstak is. De slechte resultaten in de varkenshouderij bepalen dan ook het beeld van de groep varkens- en
pluimveebedrijven als geheel. De gemiddelde arbeidsopbrengst op deze
bedrijven daalde van zo'n 86.000 gulden per ondernemer in 1991/92 naar
ruim 10.000 gulden in 1992/93. Op de kleinere bedrijven was de arbeidsopbrengst zelfs negatief. De verdergaande verslechtering van de verhouding tussen opbrengsten en kosten die zich vooral voordeed in de varkenshouderij, leidde in 1993/94 t o t een drastische vermindering van arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen: beide kengetallen waren zowel
voor de grotere als de kleinere bedrijven negatief.

4.3 Resultaten van de tuinbouw
4.3.1

Inleiding

In deze paragraaf komen de resultaten van de glastuinbouw op sector- en op bedrijfsniveau aan de orde en daarna de bedrijfsresultaten
van de opengrondstuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven. Voor
de uitgangspunten en berekeningswijze kan worden verwezen naar paragraaf 4.2.1. Voor de tuinbouw wijken ze echter op de volgende punten
af van die voor akkerbouw en veehouderij:
de resultaten worden, met uitzondering van die van de boomkwekerij, berekend op kalenderjaarbasis;
de ondergrens van de in het overzicht betrokken bedrijven is met
ingang van 1989 voor de meeste takken van tuinbouw gesteld op
16 nge;
bij de berekening van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijke
situatie van eigendom en pacht en dus niet van pachtbasis;
de ingecalculeerde rentevoet voor vermogen in duurzame produktiemiddelen was 5,5% in 1993 (in 1992: 6,5%) en voor de vlottende
middelen 6,5% in 1993 (in 1992: 8,5%);
de CAO-loonkosten bij een normale werktijd, die in deze sector tegenwoordig overeenkomt met netto circa 1.748 uren per jaar, bedroegen 63.000 gulden in 1992 en 65.300 gulden in 1993. Per netto
gewerkt uur komt dit neer op een bedrag van respectievelijk
ƒ 36,20 en ƒ 37,40.
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4.3.2 Resultaten van de glastuinbouw op sectorniveau
De produktiewaarde van de glastuinbouwsector bleef in 1992 net
boven de 8 miljard gulden. Dat was ruim 6% lager dan de recordwaarde
die in 1991werd behaald (tabel 4.10). Deafname werd veroorzaakt door
prijsdalingen in alle sectoren. Vooral de glasgroenteteelt werd geconfronteerd met een forse prijsdaling (-21%), die maar voor een klein deel
werd gecompenseerd door de volumestijging van ruim 6%. In de snijbloementeelt ging een prijsdaling van 6% gepaard met een toename van
het volume met zo'n 4,5%, wat resulteerde in een geringe vermindering
van de opbrengstwaarde. De potplantenteelt realiseerde een nagenoeg
ongewijzigde produktiewaarde als gevolg van een prijsdaling van 4% en
eenvolumestijging van4,5%.
Tabel4.10 Opbrengstwaarde glastuinbouwsector
Waarde a)
(miljoenen guldens)

Mutaties in % t.o.v. voorafgaand jaar
volume

prijs

1991

1992

1993
(r)

1991 1992 1993
(r)

1991 1992 1993
(r)

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt

3.010
3.540
2.075

2.535
3.480
2.070

2.405
3.640
2.155

5,5
1,5
6,5

6,5
4,5
4,5

1,5
1,0
3,0

10,0 -21,0
6,5 -6,0
1,5 -4,0

-6,5
3,5
1,0

Totale opbrengsten

8.625

8.085

8.200

4,0

5,0

1,5

6,5 -10,5

-0,5

a) Inclusief BTW.

Volgens de raming herstelde de totale produktiewaarde in de glastuinbouw zich in 1993 met een toename van 1%enigszins van deterugval in 1992. Dit gold echter niet voor de glasgroenteteelt, waar de produktiewaarde 5% verder omlaag ging als gevolg van een prijsdaling van
6,5% bij een gematigde volumegroei van 1,5%. Hiermee was de opbrengstwaarde van de glasgroenteteelt weer terug op het niveau van
1989. Een gunstige prijsontwikkeling en een bescheiden toename van de
volumes resulteerden voor zowel de snijbloemen- als de potplantenteelt
in een stijging van de opbrengstwaarde van zo'n 4%. Door deze ontwikkelingen is het aandeel van de glasgroentensector in de totale produktiewaarde van de glastuinbouw beneden 30%gekomen.
Non-factorkosten en factorkosten omhoog
De non-factorkosten in de glastuinbouw waren in 1992 zo'n 2,5%
hoger dan in 1991, wat veel minder was dan de stijging van 10% in 1991
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(tabel 4.11). Bij de geringere groei van de kosten speelden met name de
lagere energiekosten een rol. Vooral door een kleiner verbruik (-5,5%),
maar ook door iets lagere prijzen (-1,0%) nam de energierekening van
de glassector voor het eerst sinds 1987 af. De kosten voor zaai-, plant- en
pootgoed stegen nogal fors door eentoename van het volume met 10%.
Volgens de raming zijn de non-factorkosten in 1993 gestegen met 5%,
als gevolg van het grotere volume van materialen en andere produktiemiddelen. Deenergiekosten gingen nauwelijks omhoog.
Tabel4.11 Kosten vande glastuinbouwsector
Waarde a)
(miljoenen
guldens)

Mutaties in % t.o.v. voorafgaand jaar
volume

prijs

1991

1992

1991

1992

1991

1992

Energiekosten
Zaai-, plant- en pootgoed
Meststoffen en overige
materialen
Afleveringskosten
Duurzame produktiemiddelen
Overige kosten

1.290
980

1.205
1.085

13,5
1,0

-5,5
10,0

2,0
2,0

-1,0
1,0

620
635

655
640

3,0
5,5

2,5
4,5

2,5
4,0

2,5
-3,5

1.575
435

1.620
460

8,0
6,0

3,0
-0,5

2,0
6,0

0,0
6,0

Totaal non-factorkosten

5.535

5.665

7,0

2,0

2,5

0,5

Arbeid
Vermogen b)

2.570
795

2.735
780

3,0
7,5

0,5
4,5

6,0
-14,0

6,0
-6,0

Totaal factorkosten

3.365

3.515

4,5

1,0

0,5

3,0

Totale kosten

8.900

9.180

6,0

1,5

2,0

1,5

a) Inclusief BTW; b) De prijsmutaties betreffen de rentevoet en de prijzen van de kapitaalgoederen.

De factorkosten van de glastuinbouw gaven in 1992 een stijging te
zien van 4,5% (tabel 4.11). De arbeidskosten namen met 6,5% toe door
de forse verhoging van de loonkosten per uur en ondanks de zeer geringe groei van het arbeidsvolume (0,5%). Sinds 1986 is de groei van het
arbeidsvolume niet meer zo laag geweest. De kosten voor het vermogen
daalden ietsvanwege de lagere rentevoet.
Voor 1993 iseentoename van defactorkosten geraamd van 5%. De
uitbreiding van het areaal en - opnieuw - de stijging van de arbeidskosten per gewerkt uur met bijna 4% speelden hierbij de belangrijkste rol.
De daling van de rentevoet had daarentegen een neerwaarts effect op
de ontwikkeling van defactorkosten.
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Sterke daling toegevoegde waarde en dekkingspercentage in 1992en
1993
Doordat de opbrengstwaarde daalde en de non-factorkosten toenamen, verminderde de netto-toegevoegde waarde van de glastuinbouw in
1992 met bijna 22% (tabel 4.12). Vooral in de glasgroenteteelt was de
terugval van de toegevoegde waarde dramatisch: bijna 40%. Daarbij
vergeleken was de daling van de toegevoegde waarde in de snijbloementeelt (-14%) en de potplantenteelt (-4%) beperkt. De volume-ontwikkeling van de opbrengsten in de glastuinbouw was gunstiger dan die
van de non-factorkosten. De daling van de toegevoegde waarde komt
dan ook geheel voor rekening van de verslechterde prijsverhoudingen.
Voor 1993 kan nog geen precieze uitsplitsing naar sectoren worden
gemaakt. Voor de totale glastuinbouw daalde de toegevoegde waarde
volgens de raming met 7% ten opzichte van 1992.Aannemelijk isdat de
toegevoegde waarde van de snijbloemensector en de potplantenteelt
tenminste gelijk is gebleven. De hele vermindering kwam dusvoor rekening van de glasgroenteteelt, waar opnieuw een daling van enkele tientallen procenten heeft plaatsgevonden. Deteruggang van detoegevoegde waarde van de hele glastuinbouw was vooral het gevolg van de ontwikkelingen in het volume, dat bij de opbrengsten minder toenam dan
bij de kosten. Weliswaar verbeterde de prijsverhouding iets, maar te
weinig om een daling van detoegevoegde waarde in 1993te vermijden.

Tabel4.12 Resultatenrekening vande glastuinbouwsector
Waarde a)
(miljoenen guldens)

Mutaties in % t.o.v. voorafgaand jaar
volume

Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
waarvan:
glasgroenteteeit
snijbloementeelt
potplantenteelt
Factorkosten
Totale kosten
a) Inclusief BTW.
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1991

1992

1993
(r)

8.625
5.535

8.085
5.665

8.200
5.945

3.090

2.420

2.255

1.230
1.235
625

750
1.065
600

3.365
8.900

3.515
9.180

3.690
9.635

1991 1992

prijs
1993
(r)

1991 1992 1993
(r)

5,0
2,0

1,5
6,5

6,5 -10,5
2,5
0,5

-0,5
-1,5

-1,0 13,0

-9,5

13,5 -30,5

2,5

4,0
7,0

4,5
6,0

1,0
1,5

2,5
5,0

0,5
2,0

3,0
1,5

2,5
0,0

Zoals aangegeven verminderde in 1992 de toegevoegde waarde van
de glastuinbouw, terwijl defactorkosten toenamen (tabel 4.12). Hierdoor
verslechterde de verhouding van die twee kengetallen (het zogenaamde
dekkingspercentage) van 92% in 1991 tot bijna 69% in 1992. In 1993
ging de daling van de toegevoegde waarde verder, evenals de stijging
van de factorkosten. Het dekkingspercentage zakte daardoor tot circa
60. In de glasgroenteteelt tekende zich de scherpste achteruitgang van
het dekkingspercentage af: in 1991 bedroeg het nog 101,maar in 1992
kwam het uit op 58. Zo'n laag dekkingspercentage was voor de glasgroenteteelt nog nooit geregistreerd, maar gezien de ontwikkelingen in
de toegevoegde waarde en de factorkosten moet worden aangenomen
dat het in 1993 nog verder is gezakt en ergens tussen 40 en 50 is uitgekomen. De snijbloementeelt behaalde in 1992 een dekkingspercentage
van 73, een daling van twaalf procentpunten ten opzichte van 1991.In
de potplantenteelt werd in 1992 een dekkingspercentage van 81 gerealiseerd, wat een daling met zo'n tien procentpunten inhield. Dit was voor
de potplantenteelt, die in 1988 nog een dekkingspercentage van meer
dan 100 had, de vierde achtereenvolgende daling. Het ziet er naar uit
dat zowel in de potplantenteelt als in de snijbloementeelt het dekkingspercentage in 1993 iets hoger isgeweest dan in 1992.
Herstelin1994
De eerste acht maanden van 1994leverden voor de glasgroenteteelt
een duidelijk prijsherstel op na de bijzonder slechte ontwikkelingen in
1993. De veilingomzet van glasgroenten was ruim 10% hoger dan in dezelfde periode van 1993. Het aanbod van de belangrijkste glasgroenten
(komkommers, paprika en tomaten) was aanzienlijk lager vooral als gevolg van lagere opbrengsten per m2.Zo daalde de aanvoer van tomaten
met bijna 50%,die van paprika's met 10à20% en die van komkommers
met 6%. Mede als gevolg hiervan stegen de prijzen van alle genoemde
glasgroenten ruim boven het peil van 1993.
De veilingomzetten van snijbloemen en potplanten namen in de
eerste acht maanden van 1994 met respectievelijk 3% en 4 à 5% toe ten
opzichte van dezelfde periode in 1993. Bij de snijbloemen ging zowel de
prijs als het volume omhoog, terwijl aan de omzetstijging van de potplanten een groter volume en ongeveer gelijkblijvende prijzen ten
grondslag lagen.
Aannemende dat de kostenstijging in 1994 beperkt zal zijn tekent
zich dus voor de glasgroenteteelt een duidelijk herstel van de resultaten
af ten opzichte van 1993. Daarbij moet worden bedacht dat zelfs bij een
forse verbetering nog sprake is van een slecht resultaat. Voor de beide
sierteeltsectoren ziet het er naar uit dat de uitkomsten in 1994 niet veel
zullen afwijken van die van 1993.
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4.3.3

Resultaten van glastuinbouwbedrijven

Het verloop van de bedrijfsresultaten vertoont vanzelfsprekend grote overeenkomsten met de hiervoor besproken ontwikkelingen op sectorniveau. Van 1991op 1992 namen de opbrengsten van het gemiddelde
glastuinbouwbedrijf met 8,5% af, terwijl de non-factorkosten vrijwel gelijk bleven (tabel 4.13). Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat de nettotoegevoegde waarde per bedrijf met 22% daalde ten opzichte van1991.
De betaalde factorkosten gingen met zo'n 7,5% omhoog, vooral door de
stijgende uurlonen. Dit alles hadtot gevolg dat het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf naar beneden dook en uitkwam op nog geen 35.000
gulden per ondernemer (tabel 4.13). De berekende kosten voor de arbeid van gezinsleden gingen iets omhoog. Door de lagere rentetarieven
is het saldo van berekende en betaalde rente voor het tweede achtereenvolgende jaar relatief sterk afgenomen, terwijl het voor de arbeid
van de ondememer(s) berekende loon met ongeveer 5% omhoog ging.
Tabel4.13 Uitkomsten vanhet gemiddelde glastuinbouwbedrijf

Aantal ondernemers per bedrijf

1989

1990

1991

1992

1993 (r)

1,39

1,38

1,40

1,43

1,40

x 1.000 gulden pei ' bedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

717,3
437,2

813,1
497,0

893,4
542,7

817,5
546,6

823,9
562,3

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

280,1

316,1

350,7

270,9

261,6

160,2

185,8

208,0

221,2

236,0

Gezinsinkomen uit bedrijf

119,9

130,3

142,7

49,7

25,6

X

1.000 gu Idenper ondernemer

Gezinsinkomen uit bedrijf
Af: berekend loon gezinsleden

86,3
12,5

94,4
13,2

101,7
13,2

34,8
13,7

18,3
13,7

Ondernemersinkomen
Af: saldo berekende en netto
betaalde rente

73,8

81,2

88,5

21,1

4,6

17,4

25,7

16,1

10,2

1,7

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondernemer

56,4
71,7

55,5
76,8

72,4
79,1

10,9
83,3

2,9
85,4

-15,4

-21,3

-6,7

-72,4

-82,5

Netto-bedrijfsresultaat

a) Rente, loonvreemd personeel, netto-pacht enwerk door derden (gedeeltelijk).

186

Een en ander leidde ertoe dat het ondernemersinkomen van de gemiddelde glastuinder in 1992zo'n 75% lager uitkwam dan in 1991en dat de
arbeidsopbrengst nog slechts 15% van die van 1991 bedroeg. Hiermee
werd, na de - historisch gezien uitzonderlijke - positieve uitkomsten in
1987 en 1988, het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat voor het vierde
achtereenvolgende jaar negatief. Het kwam uit op 72.400 gulden negatief per ondernemer of wel ruim min 100.000gulden per bedrijf. Dat was
het slechtste resultaat dat ooit werd geregistreerd.
Resultatengemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1993 verderverslechterd
De opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen in
1993 slechts met 0,8% toe ten opzichte van 1992 (tabel 4.13). De nonfactorkosten stegen met 3% en de betaalde factorkosten met 7%, waardoor het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf bijna halveerde tot ruim
18.000 gulden per ondernemer. Vergeleken met de 100.000 gulden in
1991 isdit wel een zeer snelle daling. Devoor gezinsleden ingecalculeerde loonkosten bleven gelijk. Doordat het saldo van berekende en betaalde rente opnieuw sterk daalde, bleef de arbeidsopbrengst van de ondernemer nog net positief. Het netto-bedrijfsresultaat van de gemiddelde
glastuinder was in 1993 volgens de raming ruim 82.000 gulden negatief
(per bedrijf ruim 115.000 gulden negatief), een daling van 11%. Hiermee
werden de slechte resultaten van het voorgaande jaar in negatieve zin
overtroffen.
Resultatenglasgroentebedrijven in 1992 en 1993 omlaag
De eerder aangegeven ontwikkelingen van prijzen en volumes leidden voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 1992 tot een vermindering van de opbrengsten per vierkante meter met ruim 20%. De totale
kosten per vierkante meter daalden met minder dan 1%. Van de belangrijkste produktiemiddelen werd vooral arbeid duurder, terwijl de kosten
van rente, afschrijvingen en brandstof (aardgas) daalden. Door deze ontwikkelingen verslechterde de verhouding van opbrengsten en kosten van
103% in 1991 tot 84% in 1992. Van alle glasgroentebedrijven had 17%
in 1992een positief netto-bedrijfsresultaat, tegen 53% in1991.
De bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict, die gemiddeld anderhalf maal zo groot zijn als die in overig Nederland, zagen voor het eerst
sinds 1986 de opbrengsten lager uitkomen dan de kosten (tabel 4.14).
Een vergelijkbaar slecht resultaat - 85 gulden opbrengsten per 100 gulden kosten - werd voor het laatst gerealiseerd in 1979.Onder meer door
verschillen in het produktiepakket daalde het netto-bedrijfsresultaat van
de glasgroentebedrijven in overig Nederland minder dan in het Zuidhollands Glasdistrict; toch zakte het resultaat ook in overig Nederland naar
een niveau dat sinds 1982 niet meer wasvoorgekomen.
De gemiddelde arbeidsopbrengst van de glasgroentetelers was in
1992 negatief, een situatie die zich in de glasgroenteteelt nog niet eer187

der had voorgedaan. Van alle glasgroentetelers behaalde 47% een positieve arbeidsopbrengst. Eveneens 47% van de glasgroentetelers kwam
uit op een negatieve arbeidsopbrengst van meer dan 25.000 gulden. Het
gemiddelde ondememersinkomen dook naar beneden van 110.000 gulden in 1991tot ruim 8.000 gulden negatief per ondernemer in 1992 (tabel 4.14). In het Zuidhollands Glasdistrict, waar het gemiddelde ondernemersinkomen in 1991 ruim anderhalf maal zo hoog was als daarbuiten, wasdeterugval nog groter dan in de rest van Nederland.
Volgens de raming verslechterden de resultaten van de glasgroentebedrijven in 1993 ten opzichte van de al bijzonder slechte uitkomsten
van 1992, vooral door de genoemde verdere daling van de prijzen. Aan
de kostenkant was sprake van een zeer kleine daling van nog geen
0,5%. Deze relatief kleine daling wasde uitkomst van lagere rentekosten
en een kleiner volume van de ingezette produktiemiddelen enerzijds en
van hogere prijzen voor arbeid en overige produktiemiddelen anderzijds.
Tabel4.14 Uitkomsten van glastuinbouwbedrijven
Overwegend groenten
totaal Zuidh. overig
Neder- Glas- Nederland
distr. land
Aantal bedrijven 1992
Bedrijfsomvang 1992 (sbe)
Glasoppervlakte 1992 (are)

3.362
519
115

Overwegend
totaal Zuidh. overig potNeder- Glas- Neder- planten
land
distr. land
Overw. snijbloemen

1.695
625
138

1.667
411
91

3.408
540
106

1.587
606
118

1.822
482
95

903
700
103

99
99
103
84
76

101
102
105
85

95
93
98
82

96
94
98
92

91
92
94
89

-

-

94
93
96
91
93

-

-

102
101
99
96
99

Arbeidsopbrengst ondernemer,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989
1990
1991
1992
1993 (r)

65,1
69,6
95,6
-18,3
-66,5

77,2
87,8
115,1
-20,2

48,5
43,3
67,8
-16,1

49,3
39,0
62,1
30,9

30,8
34,3
47,1
24,6

-

-

39,9
36,6
54,2
27,5
41,8

-

-

Ondememersinkomen,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989
1990
1991
1992
1993 (r)

81,2
92,6
111,6
-8,4
-63,6

95,9
112,0
133,2
-10,4

61,0
64,7
80,8
-6,1

68,1
66,8
77,5
40,0

45,5
58,6
60,6
32,9

-

-

56,6
62,6
68,6
36,2
42,0

-

-

Opbrengst per 100 gulden kosten
1989
1990
1991
1992
1993 (r)
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87,4
83,3
67,6
44,7
70,5

112,8
116,8
89,9
61,9
73,8

Het uiteindelijke resultaat van deze ontwikkelingen was dat de opbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde glasgroentebedrijf in 1993
circa acht procentpunten slechter uitkwam dan in 1992 (tabel 4.14). Dit
komt overeen met een negatief bedrijfsresultaat van ongeveer 200.000
gulden. De gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer is op 66.500
gulden negatief geraamd en het gemiddelde ondernemersinkomen op
64.000 gulden negatief.
Wisselende resultaten snijbloemenbedrijven
Na een opleving in 1991behaalden de snijbloemenbedrijven in 1992
gemiddeld genomen een slechter bedrijfsresultaat. De opbrengsten per
vierkante meter daalden met 2,5%, terwijl de kosten met 1à 1,5% 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 verslechtering van hun onderlinge verhouding met vijf punten (tabel 4.14). Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat was 87.500 gulden negatief en slechts
17% van de snijbloemenbedrijven behaalde een positief resultaat. Gezien
de verschillen in prijsontwikkeling zullen vooral de telers van gerbera's,
fresia's, chrysanten en tulpen slechtere uitkomsten hebben behaald. De
gemiddelde arbeidsopbrengst van de snijbloementelers bedroeg in 1992
circa 27.500 gulden, de helft minder dan in het jaar daarvoor. Zo'n 36%
van hen had een negatieve arbeidsopbrengst en 16% kwam uit op een
arbeidsopbrengst tussen nul en 30.000gulden.
De ramingen voor 1993 laten een kleine verbetering zien naar een
opbrengsten-kostenverhouding die vergelijkbaar is met die van 1990. De
hoofdoorzaak van de verbetering was een lichte stijging van het prijsniveau; de kostenontwikkeling verschilde nauwelijks van die in 1992. Door
deze gang van zaken stegen de opbrengsten van 91 gulden per 100 gulden kosten in 1992 naar 93 gulden in 1993. De gemiddelde arbeidsopbrengst is volgens de raming uitgekomen op een kleine 42.000 gulden
per ondernemer, ruim 50% meer dan in 1992. Het gemiddelde ondernemersinkomen nam toe met circa een zesde tot eveneens 42.000 gulden
(tabel 4.14). Hoewel 1993 dus een iets beter resultaat te zien gaf, blijven
de uitkomsten van de snijbloemenbedrijven op eenvrij laag peil.
Beterresultaat in 1993 voor potplantenbedrijven
Voor het tweede achtereenvolgende jaar bleven - najaren van positieve resultaten - de opbrengsten van de potplantenbedrijven in 1992
achter bij de kosten. De opbrengsten per vierkante meter verschilden
nauwelijks van die in 1991:de daling van de opbrengstprijzen werd nagenoeg geheel goedgemaakt door de uitbreiding van de produktie. De
kosten stegen echter wel, zodat de opbrengsten-kostenverhouding met
drie punten terugliep tot 96% (tabel 4.14). Er was een sterke spreiding
van de arbeidsopbrengst tussen de bedrijven, die gemiddeld naar bene189

den ging van ruim 67.000 gulden per ondernemer in 1991tot een kleine
45.000 gulden in 1992. Bijna een kwart van de potplantentelers had in
1992 een negatieve arbeidsopbrengst, terwijl ruim 10% van de telers op
een arbeidsopbrengst van meer dan 150.000gulden kwam. Het gemiddelde ondernemersinkomen van de potplantentelers daalde in 1992 met
bijna een derdetot zo'n 62.000 gulden.Sinds 1984isdit inkomen niet zo
laag geweest.
Het beeld van de potplantenbedrijven voor 1993 was iets gunstiger
dan dat voor 1992. De opbrengstprijzen stegen licht en de aanvoer nam
met zo'n 3% toe, vooral door areaaluitbreiding. Als gevolg daarvan gingen de geldelijke opbrengsten per vierkante meter enigszins omhoog.
Doordat de kosten bijna 1% lager uitkwamen, verbeterde de verhouding
van opbrengsten en kosten met drie punten (tabel 4.14). In samenhang
hiermee isde gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer geraamd op
71.000 gulden en het gemiddelde ondernemersinkomen op ongeveer
74.000 gulden, een stijging met respectievelijk zo'n 60% en circa 20%.
Met deze ontwikkelingen kwamen de resultaten van de potplantenteelt
weer op nagenoeg hetzelfde peil als in 1991,het eerste jaar waarin het
sinds lange tijd duidelijk minder goed ging in deze sector.
4.3.4 Resultaten van opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven
Sterkeneergang resultaten opengrondsgroentebedrijven
In 1992 hebben de opengrondsgroentebedrijven voor het tweede
achtereenvolgende jaar slechtere resultaten geboekt. De geldelijke opbrengsten bleven iets achter bij die van 1991 en de kosten namen licht
toe. Dit laatste werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere arbeidskosten per gewerkt uur. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat daalde
van bijna 70.000 gulden negatief tot ruim 86.000 gulden negatief. Hierdoor werd in 1992 18% van de kosten niet door de opbrengsten goed
gemaakt, tegen 17% in 1991 (tabel 4.15). In 1992 had slechts 23%van de
opengrondsgroentebedrijven een kostendekkende exploitatie. Degemiddelde arbeidsopbrengst nam toe met ruim 1.000 gulden tot 25.300 gulden per ondernemer en het gemiddelde ondernemersinkomen kwam uit
op zo'n 31.600 gulden, een daling met 3.000 gulden. Daarmee kwamen
de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven in 1992, na de historisch gezien zeer gunstige uitkomsten in 1989 en 1990,weer in de buurt
van die van 1988.
In 1993 zette de neergaande lijn in de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven zich volgens de raming voort, en wel in zo'n
vorm dat het vorige "rampjaar" - 1986- werd geëvenaard. De opbrengsten verminderden met 10% als gevolg van lagere prijzen en een kleinere produktie per hectare. Daartegenover stond een kostendaling van circa 1%, ofschoon de arbeidskosten wel ietstoenamen. Door deze ontwikkelingen verslechterde de verhouding van opbrengsten en kosten met
zesprocentpunten tot 76% (tabel 4.15). Het netto-bedrijfsresultaat zakte
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Tabel4.15 Uitkomsten vanenkele groepen tuinbouwbedrijven
Opengr.
groentebedr.

Boomkwekerijbedr.

Fruitteeltbedr.

Bloembollenbedr.

1.080
353

1.038
371

1.323
261

1.315
481

585
418

90
98
83
82
76

97
95
95
95

84
92
95
58
63

88
90
97
100
103

101
93
88
86
91

Arbeidsopbrengst ondernemer.
x 1.000 gulden per ondernemer
1989
1990
1991
1992
1993 (r)

41,3
67,7
24,0
25,3
3,7

60,9
57,3
68,5
68,8

16,3
40,4
55,4
-61,4
-40,1

16,3
25,3
59,1
78,1
98,3

81,3
46,4
21,9
2,2
35,0

Ondernemersinkomen,
x 1.000 gulden per ondernemer
1989
1990
1991
1992
1993 (r)

53,3
80,9
34,7
31,6
4,3

84,6
90,0
94,0
93,6

41,3
71,1
79,2
-37,0
-26,4

46,7
64,5
89,0
105,1
123,7

92,8
63,2
31,1
7,1
33,6

Aantal bedrijven 1992
Bedrijfsomvang 1992 (sbe)
Opbrengst per 100gulden kosten
1989
1990
1991
1992
1993 (r)

-

-

-

Champignonbedrijven

a)Voor boomkwekerijen geldt: 1989= 1989/90 enzovoort.

verder weg van ruim 88.000 gulden negatief naar 117.000 gulden negatief. Hoewel de gemiddelde arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen, met respectievelijk 3.700 en 4.300 gulden per ondernemer, nog
juist positief bleven,waser wel sprakevan een zeer slecht resultaat.
Stabieleresultaten boomkwekerijbedrijven
De boomkwekerijbedrijven hebben in 1992 eenzelfde bedrijfseconomisch resultaat geboekt als in de twee voorafgaande jaren: de opbrengsten bleven 5% achter bij de kosten (tabel 4.15). Daarmee slaagden de
boomkwekers er voor de vierde achtereenvolgende keer niet in om de
totale kosten van de produktie volledig door de opbrengsten te dekken,
iets dat in de periode 1985 tot en met 1988 wel lukte. Zowel de totale
kosten als de totale opbrengsten stegen in 1992 met zo'n 20% ten opzichte van 1991.De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten waren
hogere prijzen van arbeid en materialen en meer uitgaven voor overige
kosten. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam op bijna 18.000
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gulden negatief uit, hetzelfde bedrag als in 1991.Slechts een kwart van
de boomkwekerijen behaalde een positief resultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen weken met respectievelijk
69.000 gulden en bijna 94.000 gulden per ondernemer nauwelijks af van
het niveau van 1991.Ongeveer een kwart van de boomkwekers verdiende een ondernemersinkomen van meer dan 100.000gulden.
In 1993 was er sprake van een iets grotere produktie en ongeveer
gelijk blijvende prijzen van boomkwekerijprodukten (tabel 3.7). Aannemende dat er een beperkte stijging van de kosten heeft plaatsgevonden,
zullen de uitkomsten van de boomkwekerijbedrijven in 1993 niet veel
zijn veranderd.
Zeerslechteuitkomsten fruitteelt in 1992 enlicht herstel in1993
De bedrijfsresultaten in de fruitteelt zijn in 1992 zeer slecht geweest. De extreem hoge produktie van appelen en peren in de EUen de
daaruit voortvloeiende zeer lage prijzen (zietabel 3.7) vormden daarvoor
de belangrijkste reden. De financiële opbrengsten per hectare gingen
met bijna 35% omlaag. Er traden nauwelijks veranderingen op in het
kostenniveau. De opbrengsten/kostenverhouding zakte met maar liefst
37 punten naar 58% (tabel 4.15). Defruittelers konden voor het laatst in
1983 de kosten uit de opbrengsten goedmaken. Per hectare pit- en
steenvruchten bedroeg het verlies in 1992 gemiddeld 17.500 gulden en
per bedrijf ruim 200.000gulden.
De gemiddelde arbeidsopbrengst daalde zeer sterk en werd voor
het eerst sinds het eind van de jaren zeventig negatief. Per ondernemer
werd een arbeidsopbrengst van 61.000 gulden negatief gerealiseerd,
tegen ruim 55.000gulden positief in 1991.Het gemiddelde ondernemersinkomen maakte een soortgelijke duikeling: van bijna 80.000 gulden
positief in 1991 naar 37.000gulden negatief in 1992. Naar schatting had
ongeveer twee derde van de fruittelers een negatief ondernemersinkomen. Opmerkelijk was dat het gemiddelde ondernemersinkomen op de
grote fruitteeltbedrijven (boven 350 sbe) sterker negatief was dan op de
kleinere.
De raming voor 1993 van de bedrijfsresultaten in de fruitteelt laat
een licht herstel zien ten opzichte van 1992.Voor de opbrengsten iseen
stijging van circa 7% geraamd, terwijl de kosten enigszins zijn gedaald.
Daardoor waren de bedrijfsuitkomsten minder extreem negatief dan in
1992. Het gemiddelde verlies wordt geraamd op 37% van de kosten. De
arbeidsopbrengst van de ondernemer en het ondernemersinkomen lieten
een herstel zien ten opzichte van 1992 en werden eveneens minder negatief. Hiermee werd weliswaar een iets beter resultaat behaald dan in
1992 maar ook 1993 kan als een slecht jaar voor de fruitteeltsector in de
boeken worden bijgeschreven.
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Stijgende lijn resultaten bloembollenbedrijven zet door
Het herstel van de resultaten van de bloembollenbedrijven, dat na
1989 is ingezet, heeft zich in 1992 voortgezet. De opbrengsten per bedrijf waren in 1992 iets lager (2%) dan in 1991.Daartegenover stond een
kostendaling van ruim 9%, vooral door lagere arbeids- en rentekosten.
Deze ontwikkelingen zorgden er voor dat opbrengsten en kosten nagenoeg aan elkaar gelijk werden: het netto-bedrijfsresultaat was gemiddeld bijna 3.000 gulden positief. Van alle bloembollenbedrijven was37%
winstgevend. De gemiddelde arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen per ondernemer zijn met respectievelijk 32% en 18% gestegen tot
78.000 gulden en 105.000 gulden (tabel 4.15). Hiermee waren de resultaten van de bloembollenteelt, na een aantal wat minder gunstige jaren,
weer terug op het niveau van 1986.
De ramingen voor 1993 wijzen op een verdere verbetering van de
resultaten van het gemiddelde bloembollenbedrijf. Door een kleine prijsverbetering en een groter volume namen de geldelijke opbrengsten van
bloembollen met 7% toe. De kosten zijn slechts met 3% gestegen, waardoor de opbrengsten de kosten met drie procentpunten overtroffen. In
de periode na 1980werd alleen in 1983 en 1984een hogere rentabiliteit
behaald. Het gemiddelde netto-resultaat wordt geraamd op 32.000 gulden per bedrijf. De gemiddelde arbeidsopbrengst nam toe met bijna
20.000 gulden tot ruim 98.000 gulden per ondernemer (tabel 4.15) en
het gemiddelde ondernemersinkomen kwam uit op 124.000 gulden per
ondernemer (+18%). Zulke hoge nominale bedragen werden nog niet
eerder door LEI-DLOgeregistreerd.
Terugvaluitkomsten champignonbedrijven in 1992, herstel in1993
Sinds 1989 vertonen de uitkomsten van de champignonbedrijven
een neergaande lijn, die in 1992 werd voortgezet als gevolg van lagere
prijzen (zie tabel 3.7). De totale kosten per bedrijf stegen, vooral door
hogere uitgaven voor teeltmaterialen (doorgroeide compost) en hogere
uurlonen. Al met al namen de kosten toe met ruim 9%. Hierdoor is de
rentabiliteit van de champignonteelt verder verslechterd: in 1992 werd
86% van de kosten door opbrengsten gedekt en in 1991 nog 88% (tabel 4.15). Op slechts 8% van de bedrijven werd een positief resultaat
bereikt. De arbeidsopbrengst per ondernemer daalde met bijna 20.000
gulden tot ruim 2.000 gulden per ondernemer. Bijna twee derde van de
ondernemers moest genoegen nemen met een negatieve arbeidsopbrengst, maar 9% (op 5à 6% van de bedrijven) behaalde een arbeidsopbrengst van meer dan 125.000gulden. Het ondernemersinkomen bedroeg gemiddeld ruim 7.000 gulden, bijna 25.000 gulden minder dan in
het voorgaande jaar.
De ramingen voor 1993 wijzen op een omslag in de ontwikkelingen
van de resultaten:voor het eerst sinds 1988viel er weer een verbetering
in de opbrengsten-kostenverhouding te constateren. Door een grotere
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produktie en betere prijzen stegen de opbrengsten met 13%.De stijging
van de kosten per vierkante meter bedroeg circa 8%, wat vooral door de
overgang van verse naar doorgroeide compost werd veroorzaakt. Deberekende kosten voor duurzame produktiemiddelen namen aanzienlijk af
vanwege lagere investeringsactiviteiten en lagere rentekosten. Volgens
de raming kwam de verhouding van opbrengsten en kosten in 1993 vijf
punten hoger uit dan in het voorgaande jaar. De gemiddelde arbeidsopbrengst wordt geschat op 35.000 gulden per ondernemer en het ondernemersinkomen op ruim 33.000 gulden. Het is zeer uitzonderlijk dat het
ondernemersinkomen lager is dan de arbeidsopbrengst. Dit kan alleen
wanneer de aan de hand van de normen van LEI-DLO berekende rente
lager is dan de betaalde rente, en dus wanneer er sprake isvan een ongunstige vermogenssituatie.
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5. INKOMEN, FINANCIERING EN
VERMOGENSPOSITIE
5.1 Inleiding
In aansluiting op de in het vorige hoofdstuk besproken rentabiliteit
van de landbouw- en tuinbouwbedrijven, worden in dit hoofdstuk de
samenstelling en de besteding van de gezinsinkomens behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de herkomst en aanwending van de financieringsmiddelen en op debalans.
De analyses in dit hoofdstuk zijn, evenals die in het vorige, voorzover het gaat om landbouwbedrijven gebaseerd op een steekproef uit de
bedrijven groter dan 20 nge. Omdat voor een klein deel van de landbouwbedrijven uit deze steekproef geen volledige financieringsboekhouding beschikbaar is, wijkt deze steekproef iets af van die in het vorige
hoofdstuk. Daardoor heeft de informatie in dit hoofdstuk betrekking op
in totaal 60.800 landbouwbedrijven. Het totale aantal akkerbouw- en
veehouderijbedrijven met een omvang van tenminste 20 nge bedroeg
volgens de Landbouwtelling in 1992ongeveer 64.000.
De gegevens over de glastuinbouw zijn gebaseerd op ongeveer
8.900 gerepresenteerde bedrijven met een omvang van tenminste 16
nge. Voor de niet op glasteelten gespecialiseerde tuinbouwbedrijven kan
geen geaggregeerd beeld van de inkomens- en vermogenssituatie worden gegeven. In paragraaf 5.3 is echter wel een aantal financiële gegevens van deze bedrijven opgenomen. Bij de tuinbouwbedrijven bestaat
er geen verschil in de steekproeven voor het rentabiliteitsonderzoek en
voor het financieringsonderzoek.
5.2 Inkomens enfinanciële positie vanlandbouwbedrijven 1)
5.2.1 Gezinsinkomen, gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf (zie paragraaf 4.2.3) is het inkomen
dat de ondernemer en zijn meewerkende gezinsleden uit het landbouwbedrijf halen. Dit bedrag vormt samen met het door de ondernemer(s)
en diens partner (dus niet door eventuele meewerkende kinderen) behaalde inkomen van buiten het bedrijf het totale gezinsinkomen.

1)

Voor uitvoeriger gegevens wordt verwezen naar dejaarlijks verschijnende
Periodieke Rapportages: "De financiële positie van de landbouw" (PR12)
en "Bedrijfsuitkomsten en financiële positie" (PR13).
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Tabel5.1

Inkomen, gezinsbestedingen en besparingen van landbouwbedrijven
1.000 gulden per ondernemer)
1990/91

1991/92

Aantal ondernemers per bedrijf a)

1.18

1.25

1,27

1,28

Gezinsinkomen uit bedrijf a)

71,3

67,4

49,8

47,0

Inkomen van buiten bedrijf:
- via (sociale) uitkeringen
- uit arbeid
- uit vermogen
- overige

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

1992/93

(in

1993/94 (r)

6,2
5,7
6,8
0,5

6,3
4,5
7.2
0,6

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

Totaal

18,5

18,6

19,2

18,0

Totaal gezinsinkomen
Af: persoonlijke belastingen
en premies volksverzekeringen
Bij: ontvangen WIR-premies

89,8

86,0

69,0

65,0

18,3
2,2

21,6
1,6

16,5
0,5

14,0

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

73,7
49,4

66,0
49,2

53,0
47,8

51,0
47,0

Besparingen (q)
Spaarquote (q in % van p)

24,3
33

16,8
25

5,2
10

4,0
7

a) De cijfers wijken iets af van die in hoofdstuk 4,alsgevolg van een kleinere steekproef.

7abe/ 5.2

Verdeling van de ondernemers op landbouwbedrijven naar gezinsinkomen
uit bedrijf per ondernemer (in %)

Inkomensklasse (guldens)
Minder dan 25.000
25.000 - 50.000
50.000 - 75.000
75.000 - 100.000
100.000 - 150.000
Meer dan 150.000
Gemiddeld inkomen (guldens)
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1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

10
18
20
16
20
16

17
23
23
15
14
8

21
27
19
14
10
9

31
25
20
13
7
4

94.400

71.300

67.400

49.800

In 1992/93 bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf op de landbouwbedrijven gemiddeld circa 64.000 gulden per bedrijf. Omdat op deze bedrijven gemiddeld 1,27 ondernemers aanwezig waren, komt dit overeen
met een bedrag van bijna 50.000 gulden per ondernemer (tabel 5.1). Dit
was ruim 25% minder dan in het voorafgaande jaar. De bijdrage van de
arbeid van de partner van de ondernemer en van de overige gezinsleden
aan dit gezinsinkomen bedroeg 30%. Bijna een derde van de landbouwers behaalde in 1992/93 een gezinsinkomen uit het bedrijf van minder
dan 25.000 gulden. In detwee voorgaande jaren waren dit er beduidend
minder, namelijk zo'n 20% (tabel 5.2). In 1992/93 behaalde slechts een
op de negen landbouwers een inkomen van meer dan 100.000 gulden
uit het bedrijf, tegen een op de vijf in het jaar daarvoor. Evenals in andere jaren behaalde zo'n 60% van de landbouwers een gezinsinkomen
uit bedrijf tussen 25.000 en 100.000gulden.
Neveninkomstenstabiel
Naast inkomen uit het bedrijf worden ook inkomsten uit andere
bronnen behaald. In 1992/93 ging het hierbij voor het gemiddelde landbouwbedrijf om ruim 19.000 gulden per ondernemer (tabel 5.1). De neveninkomsten uit arbeid namen ten opzichte van 1991/92 met ruim 25%
toe, terwijl die uit andere bronnen een beperkte daling te zien gaven.
Op de akkerbouwbedrijven verminderden de neveninkomsten in 1992/93
ten opzichte van het jaar daarvoor met ruim 4.000 gulden, maar op de
melkveebedrijven bleven ze op hetzelfde peil. De varkens- en pluimveehouders verdienden echter ruim 10% meer buiten het bedrijf. Dat kwam
vooral doordat meer arbeid buiten het bedrijf werd verricht, onder meer
door eigen arbeid bij de bouw van stallen. Met name in de akkerbouw
en in de varkens- en pluimveehouderij daalden de opbrengsten uit bezittingen buiten het bedrijf. Dit was mede een gevolg van de slechtere bedrijfsresultaten - waardoor onder meer de saldi op de spaarrekeningen
verminderden -envan de lagere rentestand.
De neveninkomsten droegen ruim een kwart bij aan het totale gezinsinkomen van de gemiddelde landbouwer, dat in 1992/93 uitkwam op
69.000 gulden. Dat betekende een achteruitgang van 17.000 gulden ten
opzichte van 1991/92. Per landbouwbedrijf zijn er gemiddeld 1,12 gezinshuishoudens aanwezig, zodat het totale gezinsinkomen per gezin in
1992/93 gemiddeld 78.000 gulden bedroeg. Gemiddeld werd in 1992/93
ruim 16.000 gulden per ondernemer afgedragen aan de belastingdienst,
wat ruim 5.000 gulden minder was dan in 1991/92 (tabel 5.1). Het bedrag
aan persoonlijke belastingen is voor een groot deel afhankelijk van de
inkomens in voorafgaande jaren (figuur 5.1). Het in 1992/93 aan de fiscus
betaalde bedrag kwam overeen met 24% van het totale gezinsinkomen,
wat iets lager was dan een jaar eerder. De belastingquote is hoger naarmate het inkomen hoger is: de landbouwbedrijven van meer dan 110
nge droegen in 1992/93 ruim 37% van het totale gezinsinkomen -dat
gemiddeld 81.000 gulden per ondernemer bedroeg - af aan defiscus.
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Figuur 5.1

Totaal gezinsinkomen, besteedbaar
bedrijven, in guldens van 1985

inkomen en besparingen

op

landbouw-

Laagbesparingsniveau landbouwbedrijven in 1992/93
Het besteedbaar inkomen voor het gezin en het bedrijf wordt berekend door het totale gezinsinkomen te verminderen met de persoonlijke
belastingen, na verrekening met de ontvangen WIR-premies. Deze bedroegen in 1992/93 zo'n 500 gulden per ondernemer. In 1992/93 kwam
het besteedbaar inkomen per ondernemer uit op gemiddeld 53.000 gulden (tabel 5.1). Dat was ongeveer 30% minder dan het gemiddelde in de
drie voorafgaande jaren. Ondanks de stijging van de kosten voor levensonderhoud met 3%, zijn de gezinsbestedingen in nominale termen licht
gedaald tot gemiddeld 48.000 gulden per ondernemer ofwel circa 54.000
gulden per gezin. De besparingen bedroegen in 1992/93 gemiddeld
slechts iets meer dan 5.000 gulden per ondernemer. Dat was nog geen
kwart van de gemiddelde besparingen in detwee voorgaandejaren.
In 1992/93 had bijna 45%van de bedrijven te maken met negatieve
besparingen.Vooral in de akkerbouw en de varkens- en pluimveehouderij werd veel ontspaard. Ongeveer 18% van alle landbouwbedrijven (in
1991/92 circa 20%) bespaarde echter meer dan 50.000 gulden. Hieronder
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bevonden zich relatief veel grote bedrijven. De besparingen zijn voor de
agrarische ondernemers een belangrijke bron voor de vorming van eigen
vermogen en daarmee van grote betekenis voor het financieren van
investeringen. Het verschil tussen de besparingen en de gezinsbestedingen was voor alle bedrijfstypen in 1992/93 aanzienlijk groter dan in de
twee voorgaande jaren, zodat op het gemiddelde landbouwbedrijf de
spaarquote dan ook slechts 10% bedroeg (tabel 5.1).
Inkomenslandbouwbedrijven in 1993/94 verderomlaag
De inkomens op de landbouwbedrijven lagen in 1993/94 nog iets
lager dan in het voorgaande jaar. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf
wordt geraamd op 47.000 gulden per ondernemer (tabel 5.1). Deneveninkomsten daalden door de kleinere spaartegoeden en door de lagere
rentevergoeding en worden geraamd op 18.000 gulden. Hierdoor kwam
het totale gezinsinkomen naar schatting uit op 65.000 gulden per ondernemer, een daling van 4.000 gulden ten opzichte van 1992/93.
Door de geleidelijke daling van de inkomens vanaf 1989/90 (figuur 5.1) zijn de persoonlijke belastingen - in 1993/94 nog 14.000 gulden
per ondernemer - de laatstejaren eveneensverminderd en kwam het besteedbaar inkomen nauwelijks lager uit dan in 1992/93. Mede door de
naar verwachting iets lagere consumptieve bestedingen, zal een besparing van gemiddeld 4.000 gulden per ondernemer zijn gerealiseerd. Dat
was het laagste bedrag aan besparingen in de afgelopen tien jaar (figuur 5.1) en slechts weinig meer dan het dieptepunt van nog geen 3.000
gulden in 1980/81. Dankzij het hoge inkomen van 1989/90 en de redelijke inkomens in de twee jaar daarna, hebben de landbouwers in de laatstevijf jaar gemiddeld toch nog bijna 21.000 gulden per ondernemer per
jaar kunnen besparen.
Herstelinkomensin melkveehouderij in 1992193, stabilisatie in 1993/94
Tussen de diverse bedrijfstypen bestaan grote verschillen in het
niveau en in de ontwikkeling van het inkomen. De melkveehouders behaalden in 1992/93 gemiddeld een totaal gezinsinkomen van 80.000
gulden per ondernemer (tabel 5.3). Dit was bijna 8.000 gulden meer dan
in het voorgaande jaar, waarvan 7.000 gulden kan worden verklaard uit
de ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten en de rest uit een toename
van de inkomsten van buiten het bedrijf. Debetaalde belastingen waren,
onder invloed van de in 1990/91 en 1991/92 sterk gedaalde inkomens,
ruim 5.000 gulden per ondernemer lager dan in 1991/92. Hierdoor kon
het besteedbaar inkomen bijna een kwart toenemen. Degezinsbestedingen kwamen iets lager uit dan in het voorgaande jaar, zodat er een
kleine 24.000 gulden aan besparingen overbleef. Dat was ruim 14.000
gulden meer dan in 1991/92, maar nog niet de helft van wat in het topjaar 1989/90per ondernemer werd bespaard.Deondernemers op de gro-
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Tabel5.3

Inkomen, gezinsbestedingeni en besparingen op enkele
drijven (in 1.000gulden per ondernemer)
Gezinsinkomen uit
bedrijf

typen landbouwbe-

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

66,9
56,2
63,0
63,0

83,1
72,4
80,2
79,0

63,2
55,6
68,7
66,0

47,0
46,2
44,8
45,0

16,1
9,5
23,9
21,0

Varkens- en pluimveebedrijven
1990/91
104,5
1991/92
121,8
1992/93
37,8
1993/94(r)
6,0

125,4
141,2
59,1
26,0

114,8
107,8
28,0
4,0

56,1
57,3
53,2
47,0

58,7
50,5
-25,2
-43,0

90,9
76,7
38,4
58,0

80,2
54,6
19,6
44,0

51,2
53,5
51,1
49,0

29,0
1,1
-31,5
-5,0

Melkveebedrijven
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

Akkerbouwbedrijven
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94(r)

69,4
51,7
17,7
39,0

tere melkveebedrijven (boven 40 nge) bespaarden zo'n 27.000 gulden
per ondernemer, die op de kleinere bedrijven ongeveer 8.000 gulden.
In 1993/94 hebben de inkomens in de melkveehouderij naar het zich
laat aanzien weer iets onder druk gestaan. De bedrijfsuitkomsten zijn
volgens de raming gelijk gebleven, maar het inkomen van buiten het
bedrijf is,vooral door de lagere rentestand, gemiddeld wat kleiner uitgevallen dan in 1992/93. Daardoor is het totale gezinsinkomen enigszins
afgenomen. De betaalde belastingen zullen iets hoger zijn geweest dan
in het voorgaande jaar, evenals de gezinsbestedingen. Per saldo resteerde naar schatting een besparing van 21.000 gulden per ondernemer, wat
iets minder was dan in 1992/93. Voor de melkveehouders op de grotere
bedrijven zullen de besparingen gemiddeld 24.000 gulden hebben bedragen, voor die op de kleinere bedrijven ruim 7.000 gulden.
Forse daling inkomensen besparingenop varkens- en pluimveebedrijven
De inkomens van de ondernemers op de varkens- en pluimveebedrijven zijn in 1992/93 drastisch gedaald. Gemiddeld behaalden ze een
gezinsinkomen uit bedrijf van nog geen 38.000 gulden per ondernemer,
slechts een derde van dat van het voorgaande jaar (tabel 5.3). Ondanks
de iets hogere neveninkomsten en de iets lagere afdrachten aan de fiscus resulteerde dit in een besteedbaar inkomen van nog maar 28.000
gulden per ondernemer, het laagste bedrag sinds 1987/88. De gezinsbe200

stedingen zijn ondanks de inflatie met gemiddeld 4.000 gulden gedaald,
waardoor er een gemiddelde ontsparing resteerde van 25.000 gulden per
ondernemer. Dat was een daling van 75.000 gulden ten opzichte van
1991/92. Met gemiddeld 1,2 ondernemers per bedrijf betekende dit een
ontsparing van 30.000 gulden per bedrijf. Op slechts 19% van de bedrijven werd meer dan 10.000 gulden gespaard; in 1991/92 was dit nog op
ruim 70%van de bedrijven het geval.
Zowel op de fokvarkensbedrijven als op de vleesvarkensbedrijven
waren de besparingen in 1992/93 gemiddeld negatief: respectievelijk min
32.000 gulden en 22.000 gulden per bedrijf. Deze ontsparing deed zich
overigens voor na drie jaren waarin forse bedragen werden bespaard.
Ook de leghennenhouderij kende in 1992/93 een slecht jaar. De gemiddelde besparingen per bedrijf daalden van plus 36.000 gulden naar min
13.000gulden.
In 1993/94 lagen de inkomens en besparingen van de varkens- en
pluimveebedrijven volgens de raming nog lager dan in het voorgaande
jaar. Het totale gezinsinkomen bedroeg gemiddeld 26.000 gulden per
ondernemer, wat minder dan een vijfde was van het in 1991/92 verdiende inkomen. Ondanks de lage inkomens waren er nog vrij forse afdrachten aan de fiscus vanwege het naijleffect. De gezinsbestedingen gingen
verder omlaag. Eenen ander leidde uiteindelijk tot een gemiddelde ontsparing van 43.000 gulden per ondernemer. Ondanks deze twee slechte
jaren werd er op de varkens- en pluimveebedrijven gedurende de laatste
vijf jaar gemiddeld toch een jaarlijkse besparing van 25.000 gulden per
bedrijf gerealiseerd.
Besparingenakkerbouwbedrijven in 1992/93 en 1993/94 negatief
In 1992/93 zijn de inkomens van de akkerbouwbedrijven door de
sterke prijsdalingen voor een aantal belangrijke produkten fors gedaald.
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf kwam uit op slechts 18.000
gulden per ondernemer (tabel 5.3). De inkomsten van buiten het bedrijf
namen, na de sterke toename in de voorafgaande jaren, in 1992/93 ook
af, en wel met 20%. Dit werd vooral veroorzaakt door verminderde inkomsten uit bezittingen buiten het bedrijf en door een beperkte daling
van de sociale uitkeringen (waaronder kinderbijslag). Door de dalende
inkomsten en de in verhouding hoge belastingafdrachten resulteerde er
een besteedbaar inkomen van minder dan 20.000 gulden per ondernemer. Dat betekende een daling van 35.000 gulden ten opzichte van
1991/92. Ondanks de inflatie zijn de gezinsbestedingen verminderd tot
zo'n 51.000 gulden per ondernemer. Dit resulteerde in een negatieve besparing voor de gemiddelde akkerbouwer van ruim 31.000 gulden, terwijl de besparingen een jaar tevoren nog net positief waren (tabel 5.3).
In 1992/93 werd de helft van de akkerbouwbedrijven geconfronteerd
met de situatie dat de rente- en aflossingsverplichtingen hoger waren
dan de kasstroom, dat wil zeggen het saldo van ontvangsten en uitgaven
samenhangend met de gewone activiteiten van bedrijf engezin.
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In 1993/94 herstelden de inkomens in de akkerbouw zich in beperkte mate. Het totale gezinsinkomen wordt geraamd op 58.000 gulden per
ondernemer (tabel 5.3). Lagere belastingen en een constant bestedingsniveau zorgen ervoor dat de ontsparingen met een gemiddeld bedrag
van 5.000 gulden per ondernemer minder groot waren dan in het voorgaande jaar. De laatste vier jaar hebben de akkerbouwers gemiddeld
zo'n 1.600 gulden per jaar ontspaard. Door de slechte bedrijfsresultaten
in de laatste jaren zal naar schatting op 30%van de akkerbouwbedrijven
de kasstroom in 1993/94 onvoldoende zijn om aan de renteverplichtingen te kunnen voldoen (Van Everdingen et al., 1994). Als ook de aflossingsverplichtingen in beschouwing worden genomen komt het percentage op 33. De akkerbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen bevinden
zich in alle regio's en het gaat zowel om grote alsom kleine bedrijven.
5.2.2

Financieringsmiddelen en investeringen

De agrarische ondernemers zijn voor het financieren van investeringen voor een groot deel aangewezen op eigen financieringsmiddelen.
Deze middelen komen voort uit het produktieproces (de besparingen en
de jaarlijkse afschrijvingen) en uit vermogensoverdrachten (voornamelijk
schenkingen en erfenissen). Investeringen worden verder gefinancierd
met nieuw aangetrokken vreemd vermogen. De totale investeringen op
een landbouwbedrijf bestaan uit de investeringen in vaste bedrijfsactiva,
de mutaties in de voorraden en de beleggingen en investeringen buiten
het bedrijf. De eerste twee componenten vormen samen de bruto-bedrijfsinvesteringen. Daarbij wordt voor de vaststelling van het investeringsbedrag de boekwaarde van de verkochte produktiemiddelen - en
niet de werkelijk ontvangen opbrengst - in mindering gebracht op de
waarde van de aankopen. Op deze wijze wordt een zo zuiver mogelijke
weergave verkregen van de waarde-ontwikkeling van het produktie-apparaat van een landbouwbedrijf.
In 1992/93 beperkte daling beschikbaremiddelen landbouwbedrijven
Het totale bedrag aan financieringsmiddelen van de landbouwbedrijven bedroeg in 1992/93 ruim 6,8 miljard gulden (tabel 5.4). Dit was
9% minder dan in het voorafgaande jaar. Ruim de helft van de beschikbare financieringsmiddelen betrof eigen middelen. De afschrijvingen zijn
in 1992/93 in beperkte mate gestegen ten opzichte van 1991/92,overeenkomstig de stijging van de waarde van de duurzame produktiemiddelen.
De besparingen zijn echter drastisch teruggelopen. Voor de gehele landbouw bedroegen ze slechts 410 miljoen gulden, minder dan een derde
van het bedrag van 1991/92.
De ondernemers op de landbouwbedrijven ontvingen in 1992/93 in
totaal 80 miljoen gulden minder aan erfenissen en schenkingen dan in
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Tabel5.4

Financieringsoverzicht vanlandbouwbedrijven (in miljoenen guldens)
1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

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

2.430
3.840
220
50

2.580
1.790
300
-80

2.740
1.270
300
120

2.810
410
220
160

Totaal eigen middelen (a)

6.540

4.590

4.430

3.600

- nieuwe langlopende leningen
- mutatie overige vreemde middelen

2.110
-550

2.410
60

3.030
20

3.020
200

Totaal vreemde middelen (b)

1.560

2.470

3.050

3.220

Totaal beschikbare middelen (a+b)

8.100

7.060

7.480

6.820

BESTEDING
- aflossingen langlopende leningen
- bruto-investeringen vasteactiva bedrijf
- mutaties in voorraden
- investeringen/beleggingen buiten bedrijf
- mutatie liquide middelen en vorderingen

1.580
4.460
380
320
1.360

1.540
4.470
110
480
460

1.870
5.130
-30
370
140

1.990
4.420
240
260
-90

Totaal bestede middelen

8.100

7.060

7.480

6.820

1991/92. De overige eigen middelen (onder andere vermogenssubsidies)
gaven daarentegen een stijging te zien. De gehele landbouw beschikte
in 1992/93 over een bedrag van 3,6 miljard gulden aan eigen middelen.
Dat was ongeveer 20% minder dan in de twee voorgaande jaren en nauwelijks meer dan de helft van het bedrag van 1989/90 (tabel 5.4). Per
bedrijf was er in 1992/93 gemiddeld ruim 59.000 gulden aan eigen financieringsmiddelen beschikbaar.
Naast de middelen, die uit bedrijf en gezin beschikbaar zijn gekomen, werd ook meer vreemd vermogen aangetrokken. In 1992/93 ging
het daarbij om 3,2 miljard gulden. Het bedrag aan nieuwe langlopende
leningen was vrijwel gelijk aan dat van 1991/92, maar er werden aanzienlijk meer kredieten opgenomen. Dat deed zich vooral voor op de
varkensbedrijven, die gemiddeld 27.000 gulden extra aan krediet opnamen. Dit hangt samen met de liquiditeitsproblemen van een deel van deze bedrijven, waardoor ze zich genoodzaakt zien om kredieten op te nemen om het bedrijf draaiend te houden. De laatste jaren is de verhouding tussen eigen middelen en vreemde middelen drastisch gewijzigd. In
1989/90 bedroeg het aandeel van de vreemde middelen in de totale beschikbare middelen nog geen 20%;in 1992/93was dit aandeel echter opgelopen tot bijna de helft.
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Tabel5.5

Bedrijfsinvesteringen vanlandbouwbedrijven (in miljoenen guldens)

Investeringscategorie

1988/89

Immateriële activa
Grond
Bedrijfsgebouwen
Werktuigen en installaties
Levende have en overige

510
1.420
1.430
1.000
100

Bruto-investering invasteactiva bedrijf
Mutaties invoorraden
Totale bruto-bedrijfsinvesteringen
Idem, in guldens per bedrijf

4.460
250

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

590
1.190
1.230
1.200
260

590
1.030
1.470
1.290
90

940
1.310
1.500
1.370
10

1.180
710
1.310
1.300
-80

4.460
390

4.470
110

5.130
-30

4.420
240

4.710

4.850

4.580

5.100

4.660

75.800

76.800

73.100

83.500

76.800

x1000gld.
perbedrijf

1979/80

81/82

83/84

85/86

87/88

89/90

Totaleinvesteringen
Investeringeninslijtendeproduktiemiddelen(inclusiefmelkquota)
Afschrijvingen

Figuur 5.2 Investeringen en afschrijvingen van landbouwbedrijven
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92/93

Liquiditeitensaldo landbouwbedrijven in 1992/93 gedaald
Ruim twee derde van de beschikbare middelen óp landbouwbedrijven werd in 1992/93 besteed aan nieuwe investeringen. Intotaal werd er
bijna 4,7 miljard gulden in de bedrijven geïnvesteerd (tabel 5.5). Dat was
ruim 400 miljoen gulden minder dan in 1991/92, dat duidelijk een topjaar was (figuur 5.2). De bedrijfsinvesteringen zijn in 1992/93 weer beland op een meer gebruikelijk niveau.
De middelen die niet zijn aangewend voor investeringen, werden
voornamelijk gebruikt voor aflossingen op langlopende leningen. In
totaal ging het hierbij om bijna twee miljard gulden. Omdat tegelijkertijd voor drie miljard gulden aan nieuwe leningen is opgenomen, nam
het vreemd vermogen in de landbouw per saldo toe met iets meer dan
een miljard gulden (tabel 5.4). Naast de bedrijfsinvesteringen en de aflossingen werd een klein deel (4%, overeenkomend met iets meer dan
4.000 gulden per bedrijf) van de beschikbare middelen geïnvesteerd of
belegd buiten het bedrijf. Het liquiditeitensaldo 1) was door dit alles
ruim 2.000 gulden per bedrijf negatief. Vooral op de akkerbouwbedrijven en de varkens- en pluimveebedrijven is het liquiditeitensaldo nogal
teruggelopen, namelijk met gemiddeld respectievelijk 20.000 gulden en
15.000 gulden per bedrijf. De melkveebedrijven wisten hun liquiditeitensaldo met bijna 7.000 gulden te versterken.
Investeringen in grond bijna gehalveerd
Bijna 95% van de bruto-bedrijfsinvesteringen had betrekking op
vaste activa,waarin 14% minder werd geïnvesteerd dan in 1991/92 (tabel
5.5). De investeringen in immateriële activa waren in 1992/93 ruim een
kwart hoger dan in het jaar daarvoor. Het ging hierbij vrijwel geheel om
de aankoop van melkquota (zie verderop). Erwerd bijna de helft minder
in grond geïnvesteerd, wat kan samenhangen met de gewijzigde manier
van verwerven van melkquota, die tegenwoordig niet meer gekoppeld is
aan het verwerven van grond (zie bladzijde 95). De investeringen in gebouwen en werktuigen waren in totaal 9% lager dan in 1991/92. Per bedrijf ging het hierbij om een bedrag van gemiddeld 43.000 gulden, wat
altijd nog een kleine 10.000 gulden meer was dan de afschrijvingen op
deze produktiemiddelen.
Bijna 30% van de investeringen in vaste activa had betrekking op
werktuigen en installaties. Bij de investeringen in werktuigen ging het
voor een kwart om de aanschaf van trekkers. Daarnaast werd ook flink
wat geld gestoken in regeninstallaties, mestaanwendingsapparatuur,
veldspuiten, schudders, stalinrichtingen voor fokvarkens en in de renovatie van rundveestallen. Deze laatste investeringen hadden vooral betrekking op melkwinningsapparatuur en op krachtvoerstations. Verder is het

1)

Zie bijlage Begripsomschrijvingen.
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hoge aandeel van de investeringen in brandstoftanks opvallend; op
grond van strengere milieu-eisen waren veel bedrijven genoodzaakt de
opslag van brandstof aan te passen, vooral om weglekken naar de bodem te voorkomen.
Grote spreiding investeringen
Het gemiddelde landbouwbedrijf investeerde in 1992/93 in totaal
bijna 77.000 gulden in het bedrijf (tabel 5.5), waarvan bijna 73.000 gulden in vaste activa, leder jaar investeert slechts een beperkt deel van de
bedrijven een groot bedrag. Zowel in 1991/92 als in 1992/93 heeft ruim
een op de acht landbouwbedrijven meer dan 200.000 gulden in vaste
activa in het bedrijf geïnvesteerd (tabel 5.6). In 1992/93 is de verdeling
van de grote investeerders over de bedrijfstypen echter wél gewijzigd.
Vooral bij de varkens- en pluimveebedrijven vond, mede onder invloed
van de slechte resultaten, een verschuiving plaats: het percentage bedrijven dat meer dan 200.000 gulden investeerde isgehalveerd ten opzichte
van 1991/92. Daarentegen nam het percentage melkveebedrijven met
zulke grote investeringen ietstoe.
De daling van de totale investeringen kwam vooral door de lagere
investeringen in de uiterste groepen: in 1991/92 investeerde de 12% uit
de hoogste groep gemiddeld 447.000 gulden; in 1992/93 was dit
"slechts" 384.000 gulden. Deze groep nam in 1992/93 ruim 60% van het
totale investeringsbedrag in vaste activa van de hele landbouw voor haar
rekening. In beide jaren isdoor 17%van de bedrijven gedesinvesteerd in
vaste activa: in 1991/92 ging het daarbij gemiddeld om 16.000 gulden
per bedrijf en in 1992/93 om 31.000 gulden. Dedesinvesteringen - het afstoten van in gebruik zijnde duurzame produktiemiddelen - vonden
vooral plaats bij grond envee.
Melkveebedrijven investerenstevigin melkquota
Op het gemiddelde melkveebedrijf was in 1992/93 in totaal een bedrag van 137.000 gulden aan middelen beschikbaar, wat ruim 31.000
gulden meer was dan in het jaar ervoor. Voor het grootste deel kwam
deze toename door de hogere besparingen, maar er werd ook meer geld
geleend. Deextra middelen werden vooral gebruikt voor hogere investeringen in melkquota en werktuigen. De investeringen in gebouwen veranderden nauwelijks, terwijl er minder geld werd uitgetrokken voor de
aankoop van grond. Gemiddeld werd er in 1992/93 door de melkveehouders bijna 92.000 gulden per bedrijf geïnvesteerd in vaste activa, 14.000
gulden meer dan in 1991/92. Daarnaast was ook voldoende geld beschikbaar om leningen af te lossenen om het liquiditeitensaldo te versterken.
Op 13% van de melkveebedrijven werd in 1992/93 gedesinvesteerd.
Eenjaar tevoren was dit op 18% van de bedrijven het geval (tabel 5.6).
Door 16% van de melkveebedrijven werd in 1992/93 een bedrag van
meer dan 200.000 gulden geïnvesteerd. Bijna 60%van deze laatste be206

Tabel5.6

Verdeling van landbouwbedrijven naar hoogte van de investeringen in vaste
activa in 1991192 en 1992/93 (in %)
Investeringen in guldens per bedrijf

1991/92
Alle bedrijven
Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Varkens- en pluimveebedrijven
Overige bedrijven
1992/93
Alle bedrijven
Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Varkens- en pluimveebedrijven
Overige bedrijven

<0

0-25.000

17

35

11
18
13
21
17

13
13
22
27

45
32
36
28
33

41
30
37
34

25.00075.000

21

75.000- >200.000
200.000

15

22
19
25
24
21

25
23
18
15

12

8
12
15
16

14
19
11
11
17

12

14
18
16
18

7
16
7
6

drijven werd geleid door een maatschap, terwijl dat in de groepen die
minder investeerden bij slechts 35% het geval was. Ook was er op de investerende bedrijven meer zekerheid omtrent de opvolgingssituatie.
De investeringen in werktuigen op de melkveebedrijven stegen van
gemiddeld 16.000 gulden naar meer dan 20.000 gulden per bedrijf. Ruim
30% hiervan werd gestoken in trekkers. Ook werd flink geïnvesteerd in
voederwinningsapparatuur, mestinjecteurs/zodebemesters en melkwinningsapparatuur. De bruto-investeringen in melkquota maakten bijna
40% uit van de totale investeringen. In totaal werd in 1992/93 door alle
door het boekhoudnet van LEI-DLOvertegenwoordigde landbouwbedrijven ruim 290 miljoen kilogram melkquotum aangekocht, waarvan 94%
door melkveebedrijven en de overige 6% door gecombineerde bedrijven.
De gemiddelde prijs bedroeg bijna vier gulden per kilogram, waardoor
het totale in melkquota geïnvesteerde bedrag uitkwam op een kleine 1,2
miljard gulden. In 1991/92 was dit 0,8 miljard gulden. Door het gemiddelde melkveebedrijf werd in 1992/93 9.000 kg quotum aangekocht,
overeenkomend met een netto-investering van meer dan 25.000 gulden
(tabel 5.7). In 1992/93 heeft bijna 20%van de bedrijven quotum gekocht
en van alle door het boekhoudnet gerepresenteerde melkveebedrijven
heeft inmiddels bijna 50% ooit quotum gekocht. Ondanks het bestaan
van een vrij grote markt voor het leasen van quota - er werd in 1992/93
bijna 13.000 kg per gemiddeld melkveebedrijf geleasd tegen bijna 7.000
kg in 1990/91 - vertoont de permanente overdracht van melkquota een
stijgende lijn.
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Tabel5.7

Gemiddelde investeringen in melkquota door melkveebedrijven
1990/91

Aangekocht aantal kg melkquotum per bedrijf
Prijs in guldens per kg quotum

1991/92

1992/93

4.100
3,82

6.500
3,62

9.000
3,99

Bruto-investeringen in quotum (guldens per bedrijf)
Afschrijving op quotum (guldens per bedrijf)

15.700
4.400

24.000
6.500

36.000
8.600

Netto-investeringen in quotum (guldens per bedrijf)

11.300

17.500

25.400

31
8

40
12

48
19

% bedrijven dat afschrijft op quotum
% bedrijven dat quota aankocht in boekjaar

Investeringen op akkerbouwbedrijven gedaald
De akkerbouwers investeerden in 1992/93 gemiddeld 55.000 gulden
per bedrijf. Dat was 26.000 gulden minder dan in het jaar ervoor. Deze
forse daling hing samen met de vermindering vande eigen financieringsmiddelen, die in totaal slechts 19.000 gulden bedroegen tegen ruim
61.000 gulden in 1991/92. Aan eigen en vreemde financieringsmiddelen
beschikten de akkerbouwers in 1992/93 in totaal over 58.000 gulden. Dat
was dus nauwelijks meer dan het bedrag van de investeringen. Doordat
er voor ruim 22.000 gulden op langlopende leningen werd afgelost, resteerde er een negatieve mutatie van de liquide middelen en vorderingen
van ongeveer 20.000 gulden. Ondanks de ongunstige financiële situatie
heeft ruim een vijfde van de akkerbouwbedrijven in 1992/93 meer dan
75.000 gulden geïnvesteerd (tabel 5.6). De akkerbouwers investeerden
gemiddeld slechts 3.000 gulden per bedrijf in grond. Dat was nog geen
zesdevan het bedrag van 1991/92. De investeringen in bedrijfsgebouwen
(18.000 gulden) en in het machinepark (30.000 gulden) bleven ongeveer
gelijk. De akkerbouwbedrijven groter dan 140 nge investeerden in
1992/93 relatief veel in bedrijfsgebouwen (bijna 60.000 gulden). Deinvesteringen van de akkerbouwbedrijven in trekkers zijn met ongeveer een
kwart gedaald tot in totaal 65 miljoen gulden.Wel werd er meer, namelijk bijna 75 miljoen gulden, in aardappelbewaarplaatsen geïnvesteerd.
Investeringen op varkens- enpluimveebedrijven in 1992/93 gehalveerd
Het totale bedrag aan beschikbare financieringsmiddelen op de varkens- en pluimveebedrijven bedroeg in 1992/93 gemiddeld ruim 92.000
gulden, bijna de helft minder dan in het voorafgaande jaar. Bijna 67.000
gulden daarvan betrof vreemde middelen, evenveel als een jaar eerder.
Omdat er gemiddeld 34.000 gulden werd afgelost op langlopende leningen ishet vreemd vermogen op deze bedrijven per saldo aanzienlijk toegenomen. Vooral door het beperkte bedrag aan eigen financieringsmid208

delen van slechts 25.000 gulden is het liquiditeitensaldo met gemiddeld
15.000 gulden per bedrijf verminderd. Op de fokvarkensbedrijven liep
het liquiditeitensaldo bijna twee maal zo sterk terug. In samenhang met
de ongunstige financiële situatie zijn de bruto-bedrijfsinvesteringen op
de varkens- en pluimveebedrijven in 1992/93 gehalveerd tot 64.000 gulden per bedrijf. De helft van dit bedrag werd vastgelegd in bedrijfsgebouwen. Daarnaast werd vooral in werktuigen en installaties geïnvesteerd. Werd in 1991/92 nog gemiddeld voor ruim 20.000 gulden aan
grond gekocht, in 1992/93 betrof dit slechts 5.000 gulden. Ook werd voor
bijna 9.000 gulden buiten het bedrijf geïnvesteerd. Een groot deel van
de varkens- en pluimveebedrijven heeft weinig of niets geïnvesteerd:
ruim een op de vijf bedrijven heeft gedesinvesteerd, terwijl slechts 7%
meer dan 200.000 gulden investeerde (tabel 5.6). De legpluimveehouders
investeerden gemiddeld 78.000 gulden in het bedrijf. Hoewel dit bedrag
hoger was dan dat op de fokvarkensbedrijven (58.000 gulden) en de
vleesvarkensbedrijven (75.000 gulden), was het slechts de helft van het
gemiddelde geïnvesteerde bedrag in het topjaar 1991/92.
5.2.3

Kapitaal en vermogen van landbouwbedrijven

De balans van landbouwbedrijven geeft de actuele waarde weer
van de op deze bedrijven aanwezige produktiemiddelen en de overige
bezittingen van de agrarische ondernemers, alsmede de manier waarop
deze middelen (of activa) zijn gefinancierd. Het balanstotaal (exclusief
het verpachtersvermogen) van de door het LEI-boekhoudnet vertegenwoordigde landbouwbedrijven bedroeg eind april 1993 bijna 97 miljard
gulden (tabel 5.8). Dat was ongeveer 70% van het totale in de land- en
tuinbouw vastgelegde vermogen. Per landbouwbedrijf komt het genoemde bedrag neer op 1,59 miljoen gulden, vrijwel evenveel als een
jaar tevoren. Op de gespecialiseerde melkveebedrijven was de totale
waarde van de activa dooreen genomen het hoogst, namelijk 1,78 miljoen gulden. Ruim 1,3 miljoen gulden per landbouwbedrijf - 83% van
het totale kapitaal - isvastgelegd in duurzame produktiemiddelen, waarvan bijna de helft in grond. De waarde van de bedrijfsgebouwen bedroeg ongeveer een vijfde van detotale balanswaarde.
Solvabiliteit akkerbouw en varkenshouderijomlaag
De aanwezige activa worden gefinancierd met eigen vermogen en
met vreemd vermogen. De solvabiliteit - het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen - van het gemiddelde landbouwbedrijf
bedroeg per 30 april 1993 bijna 74% (tabel 5.8), evenveel als een jaar
tevoren. Van de drie onderscheiden bedrijfstypen was de solvabiliteit het
hoogst op de akkerbouwbedrijven, namelijk gemiddeld 76%. Als gevolg
van negatieve besparingen en een beperkte neerwaartse herwaardering
was dat wel drie procentpunten lager dan eenjaar te voren. Devarkensen pluimveebedrijven, die relatief weinig grond hebben, kennen in door209

Tabel5.8

Balans van landbouwbedrijven groterdan20 ngeper
Totaal
(min.gld.)

KAPITAAL
Immateriële activa
Materiële vasteactiva
w.v.: grond ineigendom
gebouwen in eigendom
werktuigen en installaties
levende have
woning/woongedeelte boerderij
overige materiëleactiva
Financiëlevasteactiva
Vlottende activa
w.v.: voorraden
vorderingen
liquide middelen en effecten

Totaal

Gemiddeld
per bedrijf
(x 1.( DOO gld.)

3.950
79.930
36.680
18.830
9.100
5.810
6.850
2.660

604
310
150
96
113
44

4.070
2.190
4.290

Percentage

4
83

65
1.317

1.360
11.550

Totaal
VERMOGEN
Eigenvermogen
Langvreemd vermogen
w.v.: familie
banken
overige
Kort vreemd vermogen

30 april 1993a)

38
19
10
6
7
3
22
190

1
12
4
2
6

67
36
87
96.790

1.594

100

71.390
24.220

1.176
399

74
25

2.920
20.330
970

3
21
1

48
335
16
1.180

19

1

96.790

1.594

100

a) Exclusiefverpachtersvermogen.

snee de laagste solvabiliteit (65%). Ook hier deed zich een tamelijk forse
daling voor ten opzichte van april 1992, namelijk met vier procentpunten. In de melkveehouderij schommelt de solvabiliteit de laatste jaren
rond 75%. Een op de tien landbouwbedrijven financiert zijn activa voor
minder dan de helft met eigen vermogen. Op de grote bedrijven (vanaf
110 nge) en op bedrijven die korter dan 10jaar geleden zijn overgenomen ligt de solvabiliteit in het algemeen relatief laag. In deze laatste
groep bedrijven wasde solvabiliteit gemiddeld 65%. Eenop de vier landbouwbedrijven financiert de activa met meer dan 90%eigenvermogen.
Eigenvermogen landbouwbedrijven stabiel, rendement negatief
Eind april 1993 bedroeg het eigen vermogen van de landbouwbedrijven gemiddeld 1,18 miljoen gulden (tabel 5.8). Dat betekent een stabilisatie ten opzichte van 1992, terwijl zich in de voorgaande jaren een
voortdurende stijging van het eigen vermogen had voorgedaan. Deze
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"ombuiging" hangt onder meer samen met het lage niveau van de besparingen en met de lagere waardering van degrond en deveestapel.
Op de gespecialiseerde melkveebedrijven nam het eigen vermogen
verder toe en bedroeg het gemiddeld zo'n 1,3 miljoen gulden. Despreiding tussen de bedrijven is groot: 25% van de melkveebedrijven heeft
minder dan 800.000 gulden aaneigen vermogen,terwijl ruim 15% boven
twee miljoen gulden per bedrijf zit. De varkens- en pluimveebedrijven
hadden eind april 1993 in doorsnee een eigen vermogen van 860.000
gulden. Dat was een daling van maar liefst 120.000 gulden ten opzichte
van april 1992. Bij deze berekeningen wordt de grond in eigendom gewaardeerd als pachtvrij object met agrarische bestemming. In 1993 iseen
gemiddelde grondprijs van 35.500 gulden per hectare aangehouden.
Het bedrag aan lang vreemd vermogen op de landbouwbedrijven is
van 1992 op 1993 met 3% gestegen tot 24,2 miljard gulden (tabel 5.8).
Het overgrote deel (84%) van dit bedrag werd geleend van banken. Het
aandeel van de familieleningen is de laatste decennia fors gedaald. In
het begin van de jaren zestig werd nog ruim 40% van het vreemd vermogen door de familie gefinancierd, maar tegenwoordig is dat nog
slechts 12%. Uit het oogpunt van de landbouwers is dat geen gunstige
ontwikkeling: in 1992 werd over familieleningen gemiddeld slechts4,4%
rente betaald tegen 8,8% voor leningen van derden. Het kortlopend
vreemd vermogen speelt een beperkte rol: gemiddeld betrof het 19.000
gulden per bedrijf, waarbij het vooral ging om leverancierskrediet.
Het rendement van het vermogen in de landbouw is laag. In
1992/93 was de vergoeding voor het totale vermogen zelfs negatief, namelijk min 10.000 gulden per bedrijf. Dat komt overeen met een rendement van - 1 % . In de twee voorgaande jaren was dit nog +1%. Bij deze
berekeningen is ervan uitgegaan dat de verrichte gezinsarbeid volledig
tegen het geldende CAO-loon wordt vergoed. In de praktijk wordt met
een veel lagere arbeidsvergoeding genoegen genomen. Ongeveer de
helft van de landbouwbedrijven behaalde in 1992/93 een negatief rendement over het vermogen:gezien de slechte resultaten ishet niet verwonderlijk dat het hierbij vooral om akkerbouwbedrijven en intensieve-veehouderijbedrijven ging. Slechts 7% van de bedrijven behaalde een rendement over het totale vermogen van meer dan 5%. Wanneer de betaalde
rente over het vreemd vermogen van de vergoeding voor het totale vermogen wordt afgetrokken, blijft er gemiddeld een forse negatieve vergoeding (-44.000 gulden) over voor het eigen vermogen. Dat komt overeen met een rendement van-4%(in 1991/92:-2%).
5.3 Inkomensenfinanciële positievan glastuinbouwbedrijven
5.3.1 Gezinsinkomen, gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf isin 1992 met twee derde gedaald ten opzichte van het voorgaande
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jaar en kwam uit op bijna 35.000 gulden per ondernemer (tabel 5.9). Het
inkomen van buiten het bedrijf is ook iets verminderd. Als gevolg van
een en ander daalde het totale gezinsinkomen van bijna 118.000 gulden
per ondernemer in 1991tot ruim 50.000 gulden per ondernemer in 1992.
Mede doordat de betaalde belastingen en premies volksverzekeringen
ongeveer even hoog waren als in het voorgaande jaar, is het besteedbaar inkomen eveneens sterk teruggelopen.
De gezinsbestedingen nemen vrijwel elk jaar enigszins toe. Ondanks
de ongunstige bedrijfsresultaten gold dit ook voor 1992,toen de gezinsbestedingen op de glastuinbouwbedrijven gemiddeld 61.600 gulden per
ondernemer bedroegen. Dat was een stijging van 1,3% ten opzichte van
het voorgaande jaar, wat minder was dan de prijsstijging van de gezinsconsumptie van ruim 3%. Alsgevolg van de ontwikkeling van het gezinsinkomen en de gezinsbestedingen vond in 1992 op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf een ontsparing plaats van 36.500 gulden per ondernemer. In het verleden - onder meer aan het eind van dejaren zeventig en
in 1982 - zijn de besparingen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf
wel vaker negatief geweest, maar nog nooit in deze mate (figuur 5.3).
Ruim 70% van de glastuinders had in 1992 te maken met negatieve besparingen. Toch waren er nog glastuinders die een aanzienlijk bedrag
konden besparen:5% bespaarde meer dan 100.000gulden.

Tabel5.9

Inkomen, gezinsbestedingenen besparingen vanglastuinbouwbedrijven
(in 1.000 guldenperondernemer)
1989

1990

1991

1992

1993
(r)

Aantal ondernemers per bedrijf

1,39

1,38

1,40

1,43

1,43

Gezinsinkomen uit bedrijf
Inkomen van buiten bedrijf
- sociale uitkeringen
- uit arbeid
- uit vermogen
- overige

87,9

95,0

101,6

34,8

18,3

3,3
2,1
7,2
0,8

4,0
2,5
9,1
0,2

4,0
3,2
8,8
0,2

3,7
3,0
8,8
0.1

13,4

15,8

16,2

15,6

12,7

101,3

110,8

117,8

50,4

31,0

29,6

19,1

24,6

25,3

21,5

Besteedbaar inkomenvoorgezii i
en bedrijf (p)
Af: gezinsbestedingen

71,7
56,6

91,7
59,0

93,2
60,8

25,1
61,6

9,5
64,0

Besparingen (q)
Spaarquote (q in % vanp)

15,1
21

32,7
36

32,5
35

-36,5
(neg.)

-54,5
(neg.)

Totaal
Totaal gezinsinkomen
Af: betaalde belastingen en
premiesvolksverzekeringen

212

xlOOOgld.per
ondernemer
150
130
110

90
70

Belastingen

50
30

Gezinsbestedingen

10
-10
-30 h
-50

-70
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 19921993(r)
Totaalgezinsinkomen
Besteedbaarinkomen

Besparingen
Figuur 5.3

Totaal gezinsinkomen,
besteedbaar inkomen
bouwbedrijven, in guldens van 1985

en besparingen

op

glastuin-

De ramingen voor 1993 geven evenwel aan dat het dieptepunt in
1992 nog niet was bereikt. Het gezinsinkomen uit bedrijf is in 1993 naar
schatting bijna gehalveerd, terwijl, onder meer op grond van de lagere
rentetarieven, ook voor de inkomsten van buiten het bedrijf een daling
is geraamd (tabel 5.9). Bij nauwelijks lagere belastingen leidde dit ertoe
dat het besteedbaar inkomen van de gemiddelde glastuinder in 1993
beneden 10.000 gulden bleef. Aangenomen is dat de gezinsbestedingen
opnieuw enigszins zijn gestegen. Een en ander heeft tot gevolg dat er
per ondernemer gemiddeld meer dan 50.000gulden werd ontspaard.
Negatief besteedbaarinkomen glasgroentebedrijven in1992
Zoals gebruikelijk - alleen 1991 vormde hierop een uitzondering werd het hoogste gemiddelde inkomen in 1992 van de drie onderscheiden typen bedrijven behaald op de potplantenbedrijven (tabel 5.10). Op
alle drie de bedrijfstypen is het gemiddelde besteedbaar inkomen door
de in paragraaf 4.3.3 beschreven ontwikkelingen aanzienlijk gedaald. De
meest extreme teruggang - meer dan 110.000 gulden per ondernemer 213

deed zich voor op de glasgroentebedrijven, waar het gemiddelde besteedbaar inkomen voor het eerst in de geschiedenis negatief was.Op de
helft van deze bedrijven was het besteedbaar inkomen zelfs meer dan
25.000 gulden negatief. Aan de andere kant had 8% van de glasgroentetelers een besteedbaar inkomen van meer dan 100.000 gulden. Op de
snijbloemenbedrijven is het gemiddelde besteedbaar inkomen ten opzichte van 1991 bijna gehalveerd en kwam het uit op zo'n 42.000 gulden
per ondernemer (tabel 5.10). Ongeveer een kwart van de snijbloementelers had een negatief besteedbaar inkomen.Op het gemiddelde potplantenbedrijf bleef de daling van het besteedbaar inkomen beperkt tot
30%. Bij een gemiddeld besteedbaar inkomen van bijna 70.000 gulden
had ruim 20% van de potplantentelers een negatief besteedbaar inkomen, terwijl eveneens 20% meer dan 150.000gulden te besteden had.
De besparingen waren in 1992 voor alle drie de typen glastuinbouwbedrijven negatief, maar op de glasgroentebedrijven was de ontsparing met een gemiddeld bedrag van meer dan 70.000 gulden per ondernemer verreweg het grootst. Het verschijnsel dat de gezinsbestedingen ondanks het negatieve besteedbaar inkomen omhoog gingen, was
hierop van invloed. Minder dan een vijfde van de glasgroentetelers zag
kans om een positieve besparing te behalen. Op de potplantenbedrijven,
waar de gezinsbestedingen aanzienlijk stegen en het hoogst zijn van alle
bedrijfstypen in de land- en tuinbouw, waren de besparingen net negatief, terwijl de snijbloemenbedrijven ook hier een middenpositie innamen (tabel 5.10).
Tabel5.10 Inkomen, gezinsbestedingen en besparingenvan verschillende typenglastuinbouwbedrijven (in 1.000gulden perondernemer)
Bedrijfstype

Gezinsinkomen uit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaarinkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

103,3
119,8
5,8
-48,6

117,6
136,2
22,2
-36,8

95,5
106,6
-7,4
-61,8

56,3
61,0
63,5
65,0

39,1
45,5
-70,9
-126,8

Snijbloemen onder glas
1990
1991
1992
1993 (r)

80,6
84,0
48,5
54,0

96,4
98,5
62,6
66,0

80,5
79,0
41,8
47,0

60,5
60,0
57,4
61,1

20,0
19,0
-15,6
-14,1

Potplanten onder glas
1990
1991
1992
1993 (r)

115,4
106,4
78,7
89,8

134,7
126,4
97,8
107,5

114,3
99,9
69,9
87,5

61,5
62,0
71,8
71,4

52,8
37,9
-1,9
16,1

Groenten onderglas
1990
1991
1992
1993 (r)
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Het gezinsinkomen uit bedrijf in 1993 isvoor de snijbloemen- en de
potplantenbedrijven 10 à 15% hoger geraamd dan in 1992. Op de snijbloemenbedrijven leidde dit, in combinatie met lagere neveninkomsten
en belastingen en wat hogere gezinsbestedingen, tot enigszins kleinere
ontsparingen (tabel 5.10). Op de potplantenbedrijven bleven de neveninkomsten en de gezinsbestedingen gelijk, maar waren de betaalde belastingen nogal wat lager, zodat de besparingen volgens de raming weer
positief zijn geworden. Veel slechter was het beeld voor de glasgroentebedrijven. Het gezinsinkomen uit bedrijf is daar volgens de raming met
ruim 50.000 gulden gedaald en gemiddeld zelfs negatief geworden. Ook
het totale gezinsinkomen en het besteedbaar inkomen van de gemiddelde glasgroenteteler waren sterk negatief; in twee jaar zijn deze inkomens met zo'n 170.000 gulden verslechterd. Dit leidde in 1993 tot een
ontsparing van gemiddeld ruim 125.000gulden per ondernemer.
Grote inkomensverschillenin glastuinbouw
Binnen het ongunstige algemene beeld van de glastuinbouw voor
1992 deden zich aanzienlijke verschillen tussen de bedrijven voor. Zo behaalde ruim 40% van alle glastuinders een gezinsinkomen uit bedrijf van
minder dan de helft van het gemiddelde en had een derde een inkomen
van meer dan vier maal het gemiddelde (tabel 5.11). Vooral in de glasgroenteteelt waren de inkomensverschillen groot: 26% van deze bedrijven had een gezinsinkomen uit bedrijf van meer dan vier maal het gemiddelde, terwijl aan de andere kant meer dan 50%tevreden moest zijn
met een inkomen van minder dan een half maal het gemiddelde. Deze
grote spreiding had te maken met het grote percentage bedrijven met
een negatief inkomen en met het lage absolute niveau van het gemiddelde inkomen. Op de snijbloemen- en potplantenbedrijven bedroeg het
percentage bedrijven met een gezinsinkomen uit bedrijf van meer dan
Tabel5.11 Verdeling van glastuinbouwbedrijven naar gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer naar bedrijfstype in 1992 (in %)
Inkomensklasse

GlasSnijPotplan- Alle glasgroente- bloemen- tenbetuinbouwbedrijven bedrijven drijven
bedrijven

< 0,5 maal gemiddelde
0,5-1 maal gemiddelde
1-1,5 maal gemiddelde
1,5-2 maal gemiddelde
2-4 maal gemiddelde
> 4 maal gemiddelde
Gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf,
in guldens per ondernemer

51
3
7
4
9
26
5.800

36
20
8
7
14
15
48.500

44
18
6
19
6
7
78.700

41
3
3
5
16
33
34.800
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vier keer het gemiddelde respectievelijk 15 en 7, terwijl 36% van de snijbloementelers en 44% van de potplantentelers een inkomen van minder
dan de helft van het gemiddelde had.
5.3.2

Financieringsmiddelen, investeringen en vermogenspositie

Net als in voorgaande jaren is het totale bedrag aan afschrijvingen
in de glastuinbouw in 1992toegenomen (tabel 5.12 enfiguur 5.4) en wel
tot bijna 1,2 miljard gulden. De slechte bedrijfsresultaten in 1992 kwamen vooral tot uiting in de besparingen: in 1991werd er in de glastuinbouw nog zo'n 400 miljoen gulden bespaard, maar in 1992 was er een
ontsparing van bijna 440 miljoen gulden. Het totale bedrag aan eigen
middelen van de glastuinbouwbedrijven is hierdoor nagenoeg gehalveerd en kwam op 780 miljoen gulden. Ondanks de teleurstellende gang
van zaken werd voor bijna 300 miljoen gulden meer aan nieuwe langlopende leningen afgesloten: meer dan 1.000 miljoen gulden tegenover
ruim 700 miljoen gulden in 1991.Dit hangt waarschijnlijk samen met het
feit dat in de jaren met goede inkomens allerlei investeringsplannen zijn
opgezet, die pas in 1992werden gerealiseerd. Detoename van de overige vreemde middelen - vooral kredieten - was in 1992 twee maal zo
sterk als in 1991. Dit wasvooral een kwestie van een moeilijke financiële
Tabel5.12 Financieringsoverzicht vanglastuinbouwbedrijven (in miljoenen guldens)
1989

1990

956
185
13
-57

1.041

1.125

397
19
-89

399
18
-63

Totaal eigen middelen (a)

1.097

1.368

1.479

781

- nieuwe langlopende leningen

1.175

969
35

726
73

1.020

96
1.276

1.004

799

1.171

2.369

2.372

2.278

1.952

473
73

564
79

665
51

617
60

1.527

1.464

1.295

1.323

144
153

89
176

144
123

-149

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

1991

1992

1.199
-438

54
-34

151

- mutatie overige vreemde middelen
Totaal vreemde middelen (b)
Totaal beschikbare middelen (a + b)
BESTEDING
- aflossing langlopende leningen
- mutatie in veldinventaris en voorraden
- investeringen in duurzame productiemiddelen
- investeringen en beleggingen buiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
Totaal bestede middelen
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2.369

2.372

2.278

101
1.952

positie, waardoor een deel van de glastuinders gedwongen was om extra
krediet op te nemen. Vooral op de glasgroentebedrijven is het kortlopend vreemd vermogen dan ook sterk toegenomen, terwijl het op de
potplantenbedrijven juist een vermindering te zien gaf. Ondanks de extra leningen bleef het totale bedrag aan beschikbare middelen in 1992 in
de glastuinbouw met 1.950 miljoen gulden ongeveer 15% achter bij het
niveau van 1991.Bijna twee derde van deze middelen kwam beschikbaar
op de snijbloemenbedrijven, met gemiddeld ruim 290.000 gulden per bedrijf. Op het gemiddelde glasgroentebedrijf was dit slechts ruim 120.000
gulden, waarvan minder dan 5.000 gulden aaneigen middelen.
De beschikbare middelen werden vooral aangewend voor investeringen in duurzame produktiemiddelen, die ten opzichte van het voorgaande jaar licht zijn gestegen. De bedragen voor aflossingen op langlopende leningen en die voor investeringen en beleggingen buiten het
bedrijf zijn daarentegen afgenomen. De teruggang van de aflossingen
kan verband houden met het afzien van extra aflossingen, die in gunstige jaren plaatsvinden, en ook met uitstel van normale aflossingen. In
1991overtrof het bedrag van de nieuwe leningen dat van de aflossingen
slechts met 60 miljoen gulden, maar in 1992 met meer dan 400 miljoen
gulden (tabel 5.12). Een en ander had tot gevolg dat de liquiditeiten
voor het eerst sinds 1986 zijn verminderd. Dit laatste istekenend voor de
slechte financiële gang van zaken in de glastuinbouw in 1992.
Investeringen in glasopstandenstabiel
De investeringen op de glastuinbouwbedrijven hadden in 1992
vooral betrekking op machines en installaties, glas- en plantopstanden
(tabel 5.13). De investeringen in glasopstanden waren in 1992 iets lager
dan in het vorige jaar en kwamen daarmee op het niveau van vóór het
topjaar 1989. De investeringen in plantopstanden namen duidelijk toe,
maar die in grond en gebouwen gaven een lichte daling te zien. Detotale investeringen bleven min of meer gelijk (figuur 5.4) en kwamen uit op
gemiddeld circa 150.000 gulden per bedrijf.
De omvangrijkste bruto-bedrijfsinvesteringen werden verricht op de
snijbloemenbedrijven, waar ze gemiddeld ruim 200.000 gulden bedroegen. Op de potplantenbedrijven waren de investeringen gemiddeld zo'n
135.000 gulden en in de glasgroenteteelt bedroegen ze slechts ongeveer
95.000 gulden. Bijna twee derde van de glasgroentebedrijven investeerde
minder dan 50.000 gulden. De glastuinbouwbedrijven beneden 425 sbe
investeerden in 1992 minder dan 60.000 gulden in het bedrijf en die van
meer dan 750 sbe kwamen op ruim 310.000 gulden. De middengroep investeerde gemiddeld zo'n 180.000gulden.
Wanneer men de investeringen uitdrukt per sbe blijkt het beeld van
het investeringsniveau op de glastuinbouwbedrijven wat anders te zijn.
Op alle drie de typen glastuinbouwbedrijven waren de bruto-investeringen in guldens per sbe het hoogst in de klassetot 250sbe (tabel 5.14).

217

Tabel5.13 Bedrijfsinvesteringen vanglastuinbouwbedrijven (inmiljoenen guldens)
Investenngscategorie

Grond
Bedrijfsgebouwen
Glasopstanden
Machines, installaties,etc.
Vaste plantopstanden
Lopende investeringen a)

1988

1989

1990

1991

1992
(v)

101
63
286
675
306

100
101
438
634
180
74

89
70
346
801
131
27

95
67
299
721
129
-16

60
45
285
680
160
50

1.295
51

1.280
60

-

Totale investeringen induurzame
produktiemiddelen
Mutaties veldinventaris envoorraden

1.431
53

1.527
73

1.464
79

Totale bedrijfsinvesteringen

1.484

1.600

1.542

1.346

1.340

179.400

172.900

151.500

150.000

Idem, in guldens per bedrijf

167.300

a)Vóór 1989opgenomen inde investeringen inglasopstanden.
mln.gld.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400/^

.1

_i_

_l_

_l_

_i_

_l_

_l_

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1S
Totaleinvesteringen
Investeringeninslijtendeproduktiemiddelen
Afschrijvingen

Figuur5.4 Investeringen enafschrijvingen vande glastuinbouw
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_l_

1990 1991

1992

Op de snijbloemen- en potplantenbedrijven waren de investeringen per
sbe in deze klasse zelfs ongeveer twee keer zo hoog als op de grotere
bedrijven. De glasgroentebedrijven uit de middengroep investeerden
slechts weinig. Een verklaring voor deze situatie kan zijn dat bepaalde
noodzakelijke investeringen, vooral in het kader van milieumaatregelen,
voor de kleine bedrijven relatief kostbaarder zijn danvoor de grotere.
Glasgroentetelersteren in op eigenvermogen
Het totale geïnvesteerde vermogen in de glastuinbouw is in 1992
ten opzichte van 1991 met 5% toegenomen tot bijna 16 miljard gulden
(tabel 5.15). Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf had een balanstotaal
van ongeveer 1,8 miljoen gulden. Destructuur van de activa van deglastuinbouwbedrijven isten opzichte van 1991 iets veranderd, in die zin dat
het aandeel van de duurzame produktiemiddelen is toegenomen ten
koste van de liquiditeiten. Dezeontwikkeling hangt uiteraard samen met
de verdere groei van de investeringen enerzijds en de vermindering van
de liquiditeiten anderzijds. Van het totale vermogen was in 1992 bijna
66% vastgelegd in duurzame produktiemiddelen, 8% in overige produktiemiddelen, 10%in liquiditeiten en 16% in overige bezittingen.
Ook de structuur van het vermogen isenigszins gewijzigd. Het aandeel van het langlopend vreemd vermogen in het totale vermogen is
toegenomen van 37% in 1991tot 40% in 1992.In absolute termen is het
langlopend vreemd vermogen gestegen met bijna 800 miljoen gulden.
De extra leningen waren vrijwel geheel afkomstig van banken. De gemiddelde solvabiliteit is door deze ontwikkelingen vrij sterk gedaald,
namelijk van 57% in 1991 tot 54% in 1992. Circa 10% van de glastuinbouwbedrijven had eind 1992 een negatieve solvabiliteit - dus meer
schulden dan bezittingen - tegen slechts 6% een jaar eerder. Ongeveer
een kwart - evenveel als in 1991- had een solvabiliteit tussen 0 en40%.
Aan de andere kant had 18% een solvabiliteit van meer dan 80%; in
1991 was dit nog op een kwart van de glastuinbouwbedrijven het geval.
Ten opzichte van 1987, toen de solvabiliteit in deze sector een
hoogtepunt bereikte, betekent de gemiddelde solvabiliteit in 1992 een
daling met negen punten. Deze teruggang deed zich ook al voor toen
de inkomens nog goed waren. Het vreemd vermogen per glastuinbouwbedrijf is sinds 1987 met meer dan 70% toegenomen en het eigen vermogen met minder dan 20%. Tegelijkertijd is het aandeel van het
vreemd personeel in de totale arbeidsvoorziening van de glastuinbouwbedrijven toegenomen van circa 50% in 1987tot 60% in 1992.Beide ontwikkelingen zorgen voor een absolute en relatieve stijging van de te betalen kosten en kunnen daardoor de kwetsbaarheid van de glastuinbouwbedrijven hebben vergroot. Eind 1992bedroeg het eigen vermogen
van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf ongeveer 975.000 gulden. Dat
was iets minder dan een jaar eerder. Op de potplantenbedrijven is het
eigen vermogen toegenomen, maar op de glasgroentebedrijven is het in
éénjaar met meer dan 100.000 gulden verminderd.
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Tabel5.14 Bruto-investeringen vanglastuinbouwbedrijven in vaste activa inguldens per
sbe, naarbedrijfstype ensbe-klasse in1992
Omvangsklasse

GlasSnijgroente- bloemenbedrijven bedrijven

Potplan- Alleglastenbetuinbouwdrijven bedrijven

Tot 250 sbe
250- 500sbe
Meer dan 500sbe

215
81
208

787
327
339

359
194
172

496
217
258

Alle klassen

184

370

191

267

Tabel5.15 Balans vanglastuinbouwbedrijvenper31december 1992
Totaal
(min.gld.)

KAPITAAL
Duurzame produktiemiddelen
w.v.: grond in eigendom
gebouwen ineigendom
glasopstanden
installaties, machinesen werktuigen
plantopstanden, bloembollenkraam
enov.duurzame produktiemiddelen
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overige bezittingen
w.v.: woning
overige
Totaal
VERMOGEN
Eigen vermogen
Langvreemd vermogen
w.v.: familie
banken
overige
Kort vreemdvermogen
Totaal
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Gemiddeld
per bedrijf
(x 1.000 gld.)

10.485
3.076
651
2.486
3.223

346
73
279
363

1.049

117

66

1.178

1.217
1.665
2.626
2.029
597

Percentage

19
4
16
20
7
137
187
295

228
67

8
10
16
12
4

15.993

1.797

100

8.676
6.367

975
715

54
40

391
5.627
349

44
632
39

3
35
2

950

107

6

15.993

1.797

100

5.3.3

Financiële positie van overige tuinbouwbedrijven

Inkomensopengrondsgroentebedrijven in dalende lijn
Na de matige resultaten in 1991 is het gezinsinkomen uit bedrijf
van de opengrondsgroentebedrijven in 1992 verder gedaald (tabel 5.16).
Met een gemiddeld bedrag van ruim 46.000 gulden per ondernemer bedroeg het minder dan de helft van dat van 1990. Doordat de neveninkomsten in 1992 ook daalden, ging het totale gezinsinkomen met 15.000
gulden omlaag.Waren de besparingen in 1991 nog juist positief, in 1992
was er sprake van een ontsparing van gemiddeld bijna 15.000 gulden per
bedrijf. Doordat er ten opzichte van het voorgaande jaar 72.500 gulden
meer vreemd vermogen per bedrijf werd aangetrokken, kon nog voor
52.200 gulden worden geïnvesteerd. Dat was slechts 10% minder dan in
1991. Door een en ander is de gemiddelde solvabiliteit van deze bedrijven in éénjaar met bijna tien punten gedaald,wat uitzonderlijk veel is.
Zoals aangegeven in paragraaf 4.3.4 is het ondernemersinkomen
van de gemiddelde opengrondsgroenteteler in 1993 volgens de raming
met 20 à 25.000 gulden omlaag gegaan.Aannemelijk isdat het gezinsinkomen uit bedrijf min of meer even sterk isgedaald en het totale gezinsinkomen nog iets meer vanwege de lagere rentetarieven. De besparingen zullen dus nog sterker negatief zijn geweest dan in 1992.
Gunstigegang vanzaken boomkwekerij- en bloembollenbedrijven
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van de boomkwekerijbedrijven
ligt al enkele jaren boven 100.000 gulden per ondernemer en bleef in
1992 vrijwel gelijk aan dat van 1991 (tabel 5.16). Doordat de neveninkomsten hoger waren, ging het totale gezinsinkomen iets omhoog. Vanwege de hogere belastingen kon er echter minder worden bespaard. De
solvabiliteit handhaafde zich op het hoge niveau van 80%. De investeringen in deze sector, waar een omschakeling naar pot- en containerteelt
aan de gang is, namen aanzienlijk toe. Deze omschakeling hangt voor
een deel samen met (dreigende) milieumaatregelen. Verwacht wordt dat
de inkomens in de boomkwekerij vooral door de kosten van deze maatregelen de komende jaren onder druk zullen komen te staan (Van der
Zwaan en De Vroomen, 1994). In 1993 tekende zich overigens nog geen
teruggang af (zie paragraaf 4.3.4).
Op de bloembollenbedrijven lag het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 1992 ongeveer 17% hoger dan een jaar eerder (tabel 5.16). Ook
het totale gezinsinkomen en de besparingen gingen omhoog. Met een
gemiddeld bedrag van 86.000 gulden per bedrijf (bijna 54.000 gulden
per ondernemer) waren de besparingen op deze bedrijven het hoogst
van alle bedrijfstypen in de land- en tuinbouw. Bijna 30%van de bloembollentelers bespaarde meer dan 100.000 gulden. Ondanks de gunstige
financiële situatie zijn de investeringen van de bloembollenbedrijven
gedaald, terwijl de gemiddelde solvabiliteit gelijk bleef.
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TabelS.16 Beknopt inkomens-en financieringsoverzicht van opengrondstuinbouw- en
champignonbedrijven

Ondernemers per bedrijf in 1992

Opengr.
groente
bedr.

Boomkwekerijena)

Bloembollen
bedr.

Champignonbedr.

Fruitteelt
bedr.

1,42

1,20

1,60

1,30

1,45

(x 1.000 gulden iper ondernemer)
Gezinsinkomen uit bedrijf
1989
1990
1991
1992
Inkomen van buiten bedrijf
1989
1990
1991
1992
Totaal gezinsinkomen
1989
1990
1991
1992

68,7
98,0
54,1
46,2

94,3
101,5
106,0
106,3

51,1
69,9
93,9
109,5

112,6
83,4
51,6
31,6

55,4
87,4
94,4
-25,0

14,2
15,9
21,7
14,5

15,0
15,4
13,8
16,0

13,0
14,5
15,1
15,2

16,6
19,0
17,2
19,8

18,0
20,4
18,6
19,0

82,9
113,9
75,8
60,7

109,3
116,9
119,8
122,3

64,1
84,3
109,1
124,7

129,2
102,4
68,7
51,4

73,4
107,8
113,0
-6,0

(x 1.000 gulden per
Besparingen
1989
37,9
70,4
1990
1991
6,9
-14,7
1992
Totaal financieringsmiddelen
1989
109,5
1990
194,0
1991
69,4
1992
94,8
Bruto-bedrijfsinvesteringen
1989
55,1
1990
87,3
1991
57,9
1992
52,2
Vreemdvermogen per 31dec.
1989
220,0
1990
336,9
1991
296,2
1992
368,7
Eigenvermogen in %totaal vermogen
1989
78
1990
70
1991
73
1992
64

bedrijf)

39,1
45,0
46,4
37,3

-1,6
30,8
78,2
86,1

48,1
12,0
-15,7
-27,5

29,4
75,3
70,4
-100,5

68,6
78,0
117,8
107,9

147,5
162,4
244,1
276,6

182,7
196,3
182,8
94,2

108,0
149,1
153,3
57,7

38,1
42,3
73,4
98,6

97,4
102,0
166,4
148,7

93,9
165,6
132.8
40,5

108,0
109,2
98,1
127,0

143,7
150,6
239,7
266,0

623,4
644,1
773,5
845,3

386,8
463,6
530,2
569,2

362,0
373,0
353,2
376,6

86
86
80
80

72
71
68
68

61
57
56
52

73
74
75
74

a) 1989= 1juli 1989 -30juni 1990,enz.;vreemd vermogen ensolvabiliteit per 30juni.
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De ramingen voor 1993 voor het gemiddelde ondernemersinkomen
van de bloembollentelers kwamen uit op een stijging met 15 à 20% (zie
paragraaf 4.3.4). Op grond van deze raming is aannemelijk dat het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met zo'n 20.000 gulden is toegenomen. Het besteedbaar inkomen en de besparingen zullen iets minder
sterk zijn gestegen vanwege hogere belastingen. De financiële situatie
van de bloembollentelers isin 1993dusgunstig gebleven.
Daling inkomenschampignontelers in 1993 tot staangekomen
In de champignonteelt ging het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf in 1992 voor het vierde achtereenvolgende jaar omlaag en wel met
zo'n 20.000 gulden per ondernemer (tabel 5.16). Ondanks iets hogere neveninkomsten en fors lagere belastingen werd er gemiddeld per bedrijf
bijna 12.000 gulden meer ontspaard dan in 1991.De stijging van de gezinsbestedingen met 10% heeft hierbij een rol gespeeld. De sterk teruggelopen investeringen konden slechts met een groter beroep op vreemd
vermogen worden gerealiseerd. Desolvabiliteit, die van 1987 tot 1991 al
was gedaald van 67% tot 56% als gevolg van de relatief grote toename
van het vreemd vermogen, is in 1992 verder afgenomen. Met een eigen
vermogen dat slechts 52% van het totale vermogen beliep, hadden de
champignonbedrijven, samen met de glasgroentebedrijven, de laagste
solvabiliteit vande acht onderzochte tuinbouwsectoren.
De ramingen voor 1993 wijzen op een herstel van de inkomens van
de champignonbedrijven. Het totale gezinsinkomen was met een bedrag
van gemiddeld zo'n 70.000 gulden per ondernemer ruim een derde hoger dan in 1992 en het besteedbaar inkomen ging nog sterker omhoog.
Bij ongeveer gelijk gebleven gezinsbestedingen zou er gemiddeld nog
circa 3.000 gulden zijn ontspaard. Uit dit laatste valt af te leiden dat er
in de champignonteelt wel sprake isvan enig herstel, maar bepaald nog
niet van een gunstige situatie.
Grote ontsparingen op fruitteeltbedrijven
Voor de fruitteeltbedrijven was 1992 een zeer slecht jaar, waarin
zelfs het gezinsinkomen uit bedrijf en het totale gezinsinkomen dooreen
genomen negatief waren (tabel 5.16). Iets meer dan de helft van de
fruittelers had een positief totaal gezinsinkomen en 20% verdiende toch
nog meer dan 50.000 gulden. De ontsparingen in deze sector beliepen
gemiddeld circa 100.000 gulden per bedrijf. Mede dank zij een kleine
toename van het vreemd vermogen (7%) konden de investeringen met
bijna 30% toenemen. Voor een deel betreft het hier een naijleffect van
de gunstige inkomenssituatie in 1990 en 1991. Er werd meer geïnvesteerd in grond en in plantopstanden, maar vooral in installaties. Daarbij
ging het voor een belangrijk deel om regeninstallaties, waar de fruittelers zowel bij nachtvorst tijdens de bloei als bij droogte tijdens de groei,
steeds meer gebruik van maken. In samenhang met de beperkte toena223

me van het vreemd vermogen isde gemiddelde solvabiliteit van de fruitteeltbedrijven ietsteruggelopen.
De ramingen van de inkomens van de fruitteeltbedrijven voor 1993
komen er op neer dat de situatie nauwelijks isverbeterd. Het gemiddelde ondernemersinkomen was ongeveer 10.000 gulden minder negatief
(zie tabel 4.15). Dit doet vermoeden dat het gemiddelde gezinsinkomen
uit bedrijf in 1993 opnieuw negatief is geweest. Het totale gezinsinkomen is waarschijnlijk enkele duizenden guldens positief geweest, maar
de besparingen zullen sterk negatief zijn gebleven.
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SAMENVATTING

Algemeen-economische ontwikkelingen
Deeconomische groei indeOECD-landenbedroeg in 1993 ruim 1%.
Voor 1994 en 1995 worden groeicijfers van 2,5 à 3% verwacht, zodat
1993 het laatstejaar vormtvande conjuncturele neergang. De inflatie in
de OECDwasin 1993 ruim 3%,wat beduidend lager wasdan hetgemiddeldevan4,5% indevijf voorgaandejaren. Dewerkloosheid indeOECD
liep in 1993 optot 8,2% vande beroepsbevolking enzal in 1994nogiets
ihogeruitkomen.
Met een groei van slechts 0,3% bereikte de Nederlandse economie
in 1993 het dieptepunt van deconjunctuurcyclus.Voor 1994en 1995verwacht het CPBeen bescheiden economisch herstel.Insamenhang met de
stagnerende economie daalde de werkgelegenheid in 1993 met 13.000
arbeidsjaren. Hiermee kwam een einde aan de jaarlijkse uitbreiding van
gemiddeld 80.000 arbeidsjaren, die zichsinds 1985 voordeed. Het aantal
werkloze personen steeg in 1993 tot 550.000, wat overeenkomt met
8,8% van de Nederlandse beroepsbevolking. De inflatie, die vooral werd
-bepaald door de loonkostenontwikkeling, de prijzen van grondstoffen
en ruwe olie opdewereldmarkt en de koersontwikkeling van degulden,
bleef in 1993 beperkttot 2,5%.
Uitbreiding van de EU
In maart 1994 zijn de onderhandelingen met Noorwegen, Zweden,
Finland en Oostenrijk over toetreding tot de EU afgerond. Het tijdstip
vantoetreding isgepland op 1januari 1995. De kandidaat-lidstaten hebben zich uiteindelijk akkoord verklaard met een directe aanpassing van
de landbouwprijzen aan het (lagere) niveau in de EU. Dit zal leiden tot
•een forse achteruitgang van de landbouwinkomens. Als compensatie is
het de kandidaat-lidstaten toegestaan omhun boerenzoweltijdelijkeals
permanente inkomensondersteuning tegeven.
Landbouwproduktie envoedselvoorziening inde wereld
Na de toename met zo'n 2% in 1992 isde wereldlandbouwproduktie in 1993 met bijna 1%verminderd.Devolume-ontwikkelingvande afzonderlijke landbouwprodukten gaf een uiteenlopend beeld te zien:een
inkrimping van de produktie van granen, sojabonen, koemelk, rund- en
schapevlees, eengroeivancirca 1%vande produktievansuiker,aardappelen, varkensvlees en eieren en een wat grotere toename (ruim 3%)
van de produktie van peulvruchten en pluimveevlees. Erwas in 1993dui-
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delijk sprake van een verschil in groei tussen de ontwikkelingslanden
enerzijds, waar de produktie van vrijwel alle landbouwprodukten toenam, ende ontwikkelde landen anderzijds,waar de produktie daalde.
Rekening houdend met de bevolkingsgroei en met een hoger verbruik van veevoeders, isde beschikbare hoeveelheid voedsel per hoofd in
de wereld in 1993 met 2 à 3% teruggelopen. De produktie per hoofd in
de ontwikkelingslanden gaf een daling van 1% te zien, waarmee de
voortdurende stijging sinds het begin van de jaren tachtig werd onderbroken. Volgens een studie van de FAO zal wereldwijd gezien zowel de
vraag als het aanbod van landbouwprodukten per hoofd van de wereldbevolking tussen 1990 en 2010 langzamer toenemen dan in de periode
1970-1990. Omdat de vraag naar voedsel in de ontwikkelingslanden sneller stijgt dan de produktie, zullen de ontwikkelingslanden de komende
jaren voor hun voedselvoorziening nog sterker afhankelijk worden van
de rijke landen.
Agrarische wereldhandel en het GATT-akkoord
Het volume van de agrarische wereldhandel, dat in 1992 nog met
ruim 6% was gestegen, is in 1993 iets verminderd. Vooral de wereldhandel in granen en oliezaden was kleiner. De inkrimping van de graanhandel was voor een belangrijk deel het gevolg van een teruggelopen vraag
vanuit het GOS. De wereldmarktprijzen waren in 1993 gemiddeld ongeveer gelijk aan die in 1992.
In april 1994 is het slotakkoord ondertekend van de GATT Uruguayronde over handelsliberalisatie, die zich sinds 1986 voortsleepte. De afspraken over de handel in landbouwprodukten behelzen onder meer
verlaging van de interne steun, vermindering van de steun bij export,
verruiming van de markttoegang alsmede regels en normen op veterinair
en fytosanitair gebied. Deze afspraken moeten tussen 1995en 2001 worden gerealiseerd. Waarschijnlijk zijn de prijsverlagingen die met de Mac
Sharry-hervorming samenhangen, toereikend voor de EUom aan de reductieverplichting voor de interne steunte voldoen.Voor de meeste Produkten, behalve voor melk en mogelijk voor rundvlees, isde Mac Sharryhervorming ook voldoende om de GATT-afspraken op het gebied van
vermindering van de exportsteun en vergroting van de markttoegang te
realiseren. De Europese Commissie hoeft dus nauwelijks extra maatregelen te nemen om het eigen herziene landbouwbeleid in overeenstemming te brengen met de verplichtingen van het GATT-akkoord. Wel
wordt de speelruimte van "Brussel" voor een eigen prijsbeleid en een
onbeperkte uitvoer naar de wereldmarkt kleiner. De omvang van de nadelige inkomenseffecten voor de agrarische sector van het GATT-akkoord
hangt vooral af van de aanpassingen die in de zuivel- en rundvleessector
nodig zijn.
Het ziet er overigens niet naar uit dat het jongste GATT-akkoord
het laatste woord is op het gebied van het wereldhandelsoverleg. In de
eerste plaats valt er nog heel wat te liberaliseren en in de tweede plaats
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gaan er steeds meer stemmen op dat regelingen voor de handel gepaard
moeten gaan met afspraken op het terrein van het sociaal beleid en op
het gebied van het milieu.
Produktie en inkomensontwikkeling in delandbouw in de EU
Erwerden in 1993 in de EUminder granen, oliezaden, aardappelen,
groenten, fruit, wijn, rundvlees, schapevlees en eieren geproduceerd. De
produktie van suikerbieten, peulvruchten, olijfolie, varkensvlees en
pluimveevlees groeide daarentegen,terwijl de melkproduktie zichstabiliseerde op het niveau van 1992. Per saldo resulteerde dit in een inkrimping van het volume van de totale EU-landbouwproduktie met zo'n 2%.
Deze afname was degrootste van de afgelopen twintig jaar. Het volume
van de aangekochte produktiemiddelen is in 1993 met bijna 1,5% afgekomen, hoewel het veevoederverbruik ietssteeg alsgevolg van de sterke
groei van de varkensvleesproduktie. De opbrengstprijzen van agrarische
Produkten gingen in 1993gemiddeld met ruim 2,5% omlaag, nadat ze in
1992 al met ongeveer 5% waren gedaald. In reële termen bedroeg de
prijsdaling in 1993 zo'n 6%. Over de afgelopen twee jaar kwam de reële
daling uit op bijna 15% en vanaf het midden van de jaren tachtig gerekend op ongeveer 30%. Het gezinsinkomen per gezinsarbeidskracht nam
ih 1993,ondanks de verhoging van dediversetoeslagen, in nominale terrien met bijna 1 %toe en in reële termen met ongeveer 2,5% af. De
sterkste daling van het reële gezinsinkomen deed zich voor in Duitsland
(ï45%), gevolgd door Nederland en Portugal (beide -20%). In Spanje en
het Verenigd Koninkrijk verbeterde het reële gezinsinkomen echter met
35 à 40% en in Denemarken, waar het inkomen in 1992 erg laag was,
zelfs met ruim60%.
BU-budgeten institutionele prijzen
Deuitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EUzijn in 1993 met
10% toegenomen tot ruim 35 miljard ECU.Meer dan een derde van de
stijging was het gevolg van de wisselkoersaanpassingen van de Europese
munten in 1992/93. Bij de meeste Produkten deed zich een stijging van
de uitgaven voor; alleen bij oliezaden en rundvlees was er sprake van
een daling. De Europese Commissie schat dat de uitgaven voor 1994 met
3% zullen stijgen. Deze toename hangt onder meer samen met de budgettaire gevolgen van de Mac Sharry-hervorming, die in 1994 voor het
eerst involle omvang op de begroting drukken.
De besluiten over de institutionele landbouwprijzen voor 1993/94
kwamen voor de meeste Produkten neer op een bevriezing van het
steunprijsniveau. Door aanpassingen in de agromonetaire sfeer werden
de ECU-prijzen met 1,5% verlaagd, maar door de verhoging van de groene koersen van de diverse zwakke munten steeg het prijsniveau in nationale munt met gemiddeld ruim 8%. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de prijsverlagingen in het kader van de Mac Sharry-hervor241

ming was er sprakevan een reëleverhoging van het steunprijsniveau. Dit
was sinds 1982/83 niet meer voorgekomen. Voor 1994/95 werd besloten
tot een beperkte verlaging van 0,3% van de steunprijzen in ECU,maar in
nationale munt werden de prijzen met ongeveer 2%verhoogd.
Dehervorming vanhet EU-landbouwbeleid
Medio 1993 werd de "Mac Sharry-hervorming" van het EU-landbouwbeleid van kracht, wat globaal genomen voor rundvlees en voor
een aantal akkerbouwprodukten een verschuiving van prijsondersteuning
naar voorwaardelijke toeslagen inhield. In het eerstejaar van de hervorming, waarin het grootste deel van de graanprijsverlaging is gerealiseerd, hebben ruim 2,5 miljoen akkerbouwers voor een areaal van
46 miljoen hectare compenserende premies aangevraagd. Van dit areaal
is 4,7 miljoen hectare verplicht braak gelegd. Daarnaast werd er in
1993/94 nog eens 1,5 miljoen hectare vrijwillig gebraakt, zodat de totale
oppervlakte beleidsmatige braak overeenkwam met ruim 9% van het
areaal bouwland in de EU. De daling van de graanproduktie met zo'n
2% was echter veel kleiner dan de teruggang van het graanareaal. Zelfs
wanneer rekening wordt gehouden met het lage niveau van de opbrengsten per hectare in 1992,wijst deze ontwikkeling op een verhoging
van de hectare-opbrengsten, die vooral het gevolg isvan het uit produktie nemen van slechte gronden. Naar schatting lag de afzet van graan in
1993/94 zo'n zes miljoen ton boven die in het jaar daarvoor. Circa twee
derde van deze afzetgroei kwam voor rekening van een hoger verbruik
van granen in het veevoer. Op korte termijn biedt de beleidshervorming
voldoende soelaas om het exportsaldo van granen in overeenstemming
te brengen met de verplichtingen uit het GATT-akkoord. Op langere termijn kunnen - wanneer de produktie per hectare door technische ontwikkelingen blijft stijgen - echter wel nadere aanpassingen van het
graanbeleid noodzakelijk zijn.
De bestaande suikerregeling, die buiten de hervorming isgebleven,
is opnieuw verlengd tot 1994/95. Om de overproduktie van zetmeel tegen te gaan is besloten om met ingang van 1995/96 een quotaregeling
voor aardappelzetmeel inte stellen.
De hervorming van het rundvleesbeleid betrof onder meer een verlaging van de interventieprijs, compenserende premies en een beperking
van de interventie. Door de cyclische daling van de rundvleesproduktie
was de interventievoorraad aan het begin van 1994 klein en leverde de
rundvleesmarkt geen problemen op. De projecties van het exportoverschot op middellange termijn doen vermoeden dat er regelmatig eenberoep op de vangnetregeling zal moeten worden gedaan, zodat tijdens
de top van de rundvleescyclus de lage vangnetprijzen bepalend zullen
zijn voor de marktprijs en niet de interventieprijzen, waarop de compensatieszijn gebaseerd.
De Mac Sharry-hervorming bood de mogelijkheid om het EU-melkquotum voor 1993/94 met 1%te korten. Gelet op de ontwikkeling van
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de voorraden van boter en magere-melkpoeder in 1993 was er voor de
EU-Landbouwministers weinig aanleiding om tot deze korting over te
gaan. Italië, Griekenland en Spanje kregen zelfs tijdelijk extra melkquotum toegewezen, terwijl ook het quotum voor de noordelijke lidstaten
werd verhoogd. Wel werd de boterprijs verlaagd. De uitgaven voor de
zuivelsector zijn nog steeds vrij hoog, wat samenhangt met het feit dat
de melkproduktie in de EUhet interne verbruik met 15 a 20% overtreft.
Op EU-niveau staat het zuivelbeleid niet fundamenteel ter discussie.
Hoewel de Mac Sharry-hervorming nog slechts voor een deel in de
praktijk isdoorgevoerd, gaan de discussies over verdergaande aanpassingen van. het Europese landbouwbeleid door. Er wordt onder meer gepleit voor een vervanging van prijsondersteuning door (tijdelijke) directe
toeslagen,waarbij de lidstaten een grote rol -ook infinanciële zin - zouden moeten spelen.
De Mac Sharry-hervorming had voornamelijk betrekking op de
noordelijke produkten. Inmiddels heeft de Commissie ook voorstellen gedaan voor een beleidshervorming van enkele zuidelijke produkten. Dat
betreft in de eerste plaats wijn, waarvoor een quotumregeling isvoorgesteld. De omvang van het wijnquotum ligt 20 à 25% beneden het huidige produktieniveau, maar nog bijna 20% boven de omvang van de consumptie. Voorts is besloten om de rooiregeling voor fruitbomen voor
1994/95 te heropenen. Verder valt te verwachten dat de groenten- en
fruitsector te maken krijgt met een beperking van de interventie.
Structuur- enplattelandsbeleid in de EU
Binnen het landbouwstructuurbeleid verschuift de aandacht steeds
meer van moderniseringsmaatregelen naar steun voor produktiemethoden die verenigbaar zijn met het behoud van landschap, natuur en milieu en naar regionale maatregelen. Aan het eind van de jaren tachtig
werd ongeveer een kwart van de EU-uitgaven voor het landbouwstructuurbeleid besteed aan de bergboerenregeling. In het kader daarvan kan
aan boeren in probleemgebieden een directe inkomensondersteuning
worden toegekend. De toeslagen, die op aantallen dieren of hectares
worden gebaseerd, varieerden in 1990 van circa 350 ECU per bedrijf in
Griekenland, Portugal en Spanje tot meer dan 3.000 ECU in Luxemburg
en het Verenigd Koninkrijk. Uit een vergelijking van de directe subsidies
per gezinsarbeidskracht in probleemgebieden en normale gebieden blijkt
dat de subsidies in de probleemgebieden in het algemeen hoger zijn. In
de probleemgebieden in het noorden en midden van de EUzijn desubsidies ruim drie keer zo hoog als in normale gebieden,terwijl de verschillen in het zuiden van de EUminimaal zijn. De sociaal-economische situatie in de probleemgebieden loopt nogal uiteen. Een inkomensondersteunend beleid isdan ook niet voor alle regio's de meest doeltreffende beleidsvorm. Infeite iseen gebiedsgerichte aanpak nodig.
Het aantal gebieden in de EU dat onder doelstelling-1 en doelstelling-5b valt is voor de periode 1994-1999 fors toegenomen. Deze gebie243

den hebben prioriteit binnen het EU-structuurbeleid. Van de middelen
die tussen 1994 en 1999 beschikbaar komen is 96 miljard ECU bestemd
voor de doelstelling-1-gebieden en 7 miljard ECUvoor de doelstelling-5bgebieden. Hiervan is300 miljoen ECUaan Nederlandtoegewezen.
Ontwikkeling aantal bedrijven enarbeidskrachten in deafgelopen jaren
In mei 1993 werden er in Nederland ruim 92.000 hoofdberoepsbedrijven geregistreerd in de land- en tuinbouw en ruim 27.000 nevenberoepsbedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven was 1,4% kleiner dan
in het jaar daarvoor. Deze daling was duidelijk minder dan in de periode
1987-1992, toen de jaarlijkse afname ruim 2,5% bedroeg. De teruggang
van het aantal bedrijven was het grootst bij degespecialiseerde melkveebedrijven (-3,2%). Het aantal nevenberoepsbedrijven is tussen mei 1992
en mei 1993 met 1,3% toegenomen. Deze stijging was gelijk aan die in
de jaren 1987-1992. De aanwezigheid van een opvolger is een belangrijkevoorwaarde voor decontinuïteit van agrarische bedrijven. In mei 1993
was er op 45% van de hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd van
vijftig jaar of ouder een opvolger aanwezig. Dit percentage komt overeen met dat in 1988. Op de glastuinbouwbedrijven is het opvolgingspercentage echter aanzienlijk gedaald van 48 in 1988tot 43 in 1993.Waarschijnlijk houdt dit verband met de slechte inkomensontwikkeling en de
dreigende kosten van milieumaatregelen. Op de gespecialiseerde melkveebedrijven zijn de meeste opvolgers aanwezig.
Het totale aantal arbeidskrachten in de agrarische sector bedroeg in
mei 1993 ruim 290.000 personen, 0,3% minder dan in het jaar daarvoor.
In de periode 1988-1993 deed zich een lichte stijging van het aantal arbeidskrachten voor, die het resultaat was van een beperkte afname van
het aantal gezinsarbeidskrachten enerzijds en een forse stijging van het
aantal niet-gezinsarbeidskrachten anderzijds. Het aandeel van de niet-gezinsarbeidskrachten in de totale agrarische arbeidsvoorziening is daardoor gestegen van 17% in 1988tot 21% in 1993. In de tuinbouw is het
aandeel van dit personeel met circa 50% veel hoger dan op de landbouwbedrijven, waar het zo'n 7% bedraagt. Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten istussen 1988en 1993 met bijna 2% perjaar toegenomen,
terwijl het aantal mannelijke arbeidskrachten in die periode jaarlijks met
ruim 0,5% is gedaald. De arbeidsvoorziening op agrarische bedrijven
heeft de laatstejaren steeds meer aandacht gekregen. Knelpunten hierin
zijn onder meer de onderbelichting van arbeid als strategische factor in
het bedrijfsbeleid, de seizoenmatige pieken en dalen in de arbeidsbehoefte en het gebrek aanwervend en bindend vermogen van de sector.
Bodemgebruik en landschapsbeheer
Het landbouwareaal, dat meer dan 70% van het Nederlandse
grondgebied beslaat, is van 2,5 miljoen hectare in 1950 afgenomen tot
2,4 miljoen hectare in 1989. De sterkste daling van het landbouwareaal
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deed zich voor in dejaren zeventig (-0,5% per jaar). Daarna bedroeg de
vermindering nog geen 0,2% per jaar. De oppervlakte bos is gestegen
van 240.000 ha in 1950tot 300.000 ha in 1989. Deoppervlakte natuurlijk
terrein is daarentegen gedaald van ruim 260.000 ha in 1950 tot
140.000 ha in 1989. Naar verwachting zal de onttrekking van grond aan
het agrarisch gebruik voor stedelijke aanwending en vooral voor de aanleg van bos- en natuurterreinen in de komende jaren iets groter zijn dan
in het recente verleden. Dit heeft te maken met de beleidsvoornemens
van de overheid om de bos-en natuurgebieden de komende 25 à30jaar
met 190.000 ha uit te breiden. Het isvooralsnog onduidelijk in hoeverre
het noodzakelijk of wenselijk is dat grond wordt opgekocht en beheerd
door overheidsinstanties of dat deze wordt beheerd door boeren. Vanuit
financieel oogpunt valt de afweging bij zware vormen van beheer waarschijnlijk eerder uit in het voordeel van overheidsinstanties en bij lichte
vormen in het voordeel van beheer door boeren. Het inschakelen van
agrariërs bij natuur- en landschapsbeheer komt tevenstegemoet aan hun
toenemende behoefte aan andere inkomensbronnen. In 1993 hadden
ruim 4.500 Nederlandse boeren in het kader van het Relatienotabeleid
een beheersovereenkomst gesloten voor in totaal zo'n 30.000 ha. Het is
de bedoeling dat de oppervlakte met beheersovereenkomsten op termijn
wordt uitgebreid tot 100.000ha.
Bouwplan en grondprijzen
De totale geregistreerde oppervlakte landbouwgrond in Nederland
istussen mei 1992 en mei 1993 iets toegenomen. Het areaal grasland en
de oppervlakte tuinbouw in de open grond bleven vrijwel gelijk. Het
areaal bouwland werd met 2,6% ingekrompen, waarvan het grootste
deel (11.000 ha) voor rekening van de aardappelen kwam. Het areaal
voedergewassen (snijmais) is daarentegen met 11.000 ha uitgebreid en
de oppervlakte braakland steeg met circa 6.000 ha. Ook het areaal glastuinbouw nam toe. De ruimtelijke verdeling van de diverse agrarische
activiteiten heeft in het afgelopen decennium geen ingrijpende veranderingen ondergaan. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst een
verschuiving van de rundveehouderij vanuit de zandgebieden in Oost- en
Zuid-Nederland naar Noord-Nederland en Zeeland gaat optreden. Een
dergelijke verplaatsing vloeit voort uit het beleid om de milieubelasting
- vooral de uitstoot van ammoniak - te verminderen en de druk op de
grondmarkt te verlagen. Het ruimtelijk beleid voor de intensieve veehouderij is gericht op behoud van de regionale concentraties, waarbij de
produktie wel "schoon" moet zijn. Voor de glastuinbouw, de bollenteelt
en de boomkwekerij wordt gestreefd naar het handhaven en het versterken van de bestaande centra.
De gemiddelde grondprijzen in Nederland bewogen zich in 1993
ongeveer op hetzelfde peil als in 1992. Op regionaal niveau deden zich
echter zowel prijsstijgingen als prijsdalingen voor. Voor een hectare onverpacht los land werd gemiddeld ongeveer 38.000 gulden betaald en
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voor een hectare verpacht los land 20.000 gulden. De hoogte van de
grondprijs wordt voornamelijk bepaald door de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige gezinsinkomen uit bedrijf per hectare. Verder
heeft het mestbeleid een opwaarts effect op de grondprijs en de melkquotering een neerwaarts effect. In enkele gebieden met een intensieve
landbouw zoals het Noordbrabantse Zandgebied en Noord-Limburg, was
in 1993 sprake van dalende grondprijzen. In andere gebieden, zoals de
Friese Veenweidestreek en het Veenweidegebied in Zuid-Holland, deed
zich, mede onder invloed van de gunstige bedrijfsresultaten in de melkveehouderij, een stijging van de grondprijs voor. De oppervlakte verpachte grond istussen 1977 en 1993 gedaald van 876.000 ha tot 606.000
ha, en omvat nu nog slechts 30% van het totale areaal. De laatste jaren
verloopt de daling van het pachtareaal ietstrager dan daarvoor.
Produktiecapaciteit en produktiestructuur
In 1993 was de produktiecapaciteit in verschillende onderdelen van
de agrarische sector kleiner dan in het jaar daarvoor. Deze teruggang
kan niet los worden gezien van de malaise in verschillende sectoren, die
voor een deel samenhangt met veranderingen in het beleid. Toch lieten
de varkenshouderij en de glasgroenteteelt nog wel enige groei zien. Met
de invoering van de melkquotering in 1984 en de Interimwet Intensieve
Veehouderij kwam er een einde aan de ongehinderde expansie van de
veehouderij. Tussen 1984 en 1991 is de omvang van alle gecontinueerde
bedrijven gemiddeld met bijna 6% toegenomen. Bij 20 à 30%van de bedrijven deed zichechter een inkrimping voor.
Op de akkerbouwbedrijven nam de oppervlakte tuinbouwgewassen
toe van 12.000 ha in 1984 tot 20.000 ha in 1991,maar over het geheel
genomen blijft vollegrondsgroenteteelt op de meeste bedrijven een marginaal gebeuren. De bedrijfsomvang van de akkerbouwbedrijven groeide
in deze periode met 3% en de arbeidsinzet verminderde met 5%. De
melkquotering heeft op de melkveebedrijven geleid tot een vermindering van het aantal melkkoeien en het aanhouden van meer mestvee.De
omvang van de melkveebedrijven istussen 1984 en 1991 gemiddeld 5%
kleiner geworden. De arbeidsproduktiviteit is daarentegen niet gedaald
doordat de arbeidsinzet tegelijkertijd met zo'n 7% verminderde. Op een
groot deel van de kleinere melkveebedrijven ishet quotum geheel of gedeeltelijk verkocht, vooral aan middelgrote en grote melkveebedrijven.
In de periode 1988-1991 was jaarlijks 5% van de bedrijven bij de overdracht van melkquotum betrokken. Ondanks beperkingen vanuit het
oogpunt van milieu en ruimtelijke ordening isde varkensstapel gegroeid
van 11 miljoen stuks in 1984 tot 13 miljoen in 1991.De bedrijfsomvang
van de gecontinueerde varkensbedrijven nam met 6% toe. Zo'n 70% van
de fokvarkens en ruim 50% van de vleesvarkens werden in 1993 op gespecialiseerde bedrijven gehouden. De betekenis van "gesloten bedrijven" - bedrijven die zowel fok- alsvleesvarkens houden - neemt de laatste tijd sterk toe. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de risico's
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voor het uitbreken van besmettelijke ziektes op gesloten bedrijven kleiner zijn. Deomvang van en de arbeidsinzet op de glastuinbouwbedrijven
zijn tussen 1984 en 1991 beide met gemiddeld zo'n 25% gegroeid. De
teelt isverder geïntensiveerd, wat onder meer samenhangt met de overgang van grondteelt op substraatteelt. Naar provincie vertonen de gecontinueerde bedrijven uiteenlopende ontwikkelingen. Tegenover een
sterke groei vande bedrijfsomvang in het zuiden enwesten van het land
in dejaren 1984-1991,staan een stabilisatie in het oosten en een inkrimping in het noorden.
Landbouw en milieu
De inspanningen om de agrarische sector duurzamer te laten produceren beginnen vruchten af te werpen. Zo is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tussen 1985 en 1992 met bijna een kwart verminderd en de uitstoot van ammoniak met ruim een derde. Daarnaast is het
overschot van fosfaat en stikstof met respectievelijk 15% en 20% teruggedrongen. Het energieverbruik - en daarmee de C02-emissie - in de
agrarische sector vertoont echter nog steeds een stijgende tendens. Ook
ziet het er naar uit dat de doelstellingen om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater te reduceren en de verdroogde oppervlakte te verminderen niet tijdig worden gerealiseerd.
Het landbouwmilieubeleid wordt van twee kanten bekritiseerd:
enerzijds zou het uit ecologisch oogpunt te kort schieten en anderzijds
zouden de kosten zo hoog zijn dat de concurrentiepositie en de continuïteit van bedrijven in gevaar wordt gebracht. Tot dusver zijn de kosten
van het milieubeleid voor de agrarische sector beperkt: in 1992 kwamen
de netto-kosten naar schatting overeen met 3,3% van de netto-toegevoegde waarde. De milieukosten,waarvan deveehouderij de hoofdmoot
voor zijn rekening nam, hadden vooral betrekking op voorzieningen
voor mestopslag, emissie-arm uitrijden van mest en mestafvoer. Naar
verwachting zullen de milieukosten vrij snel stijgen en in 2010 ongeveer
vijf maal zo hoog zijn als in 1992.Dezestijging zal een aanzienlijke spanning tussen het ecologisch gewenste en het economisch haalbare tot gevolg hebben. Deze spanning kan voor een deel worden weggenomen
door technische vernieuwing en door een landbouwmilieubeleid, waarin
de creativiteit van de direct verantwoordelijken zoveel mogelijk wordt
gestimuleerd. In een dergelijke geïndividualiseerde benadering kunnen
de milieukosten zo laag mogelijk worden gehouden.
Het voornemen om met ingang van 1996 een mineralenboekhouding per bedrijf in te voeren, is echter uitgesteld. Als alternatief is het
mestafzetscenariovoorgesteld,waarin een heffing wordt gelegd op mest
die niet op een verantwoorde manier kan worden afgezet. Andere onderdelen van het mestbeleid betreffen een korting van 30% op de fosfaatproduktierechten van de veehouders en de Wet Verplaatsing Mestproduktie. Deze wet, die de handel in mestrechten onder veel beperkingen mogelijk maakt, zal waarschijnlijk leiden tot een beperkte sanering
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en een schaalvergroting van de overblijvende bedrijven in de intensieve
veehouderij in de concentratiegebieden. Bedrijfsuitbreiding door de aankoop van produktierechten wordt overigens door de invoering van de Interimwet Ammoniak enVeehouderij belemmerd, omdat uitbreiding veelal alleen mogelijk is als er elders in de gemeente een vermindering van
de emissie plaatsvindt, of als de emissie op het betrokken bedrijf wordt
verlaagd. Dit laatste kan worden gerealiseerd met behulp van de zogenaamde Groen-Labelstallen. De laatste paar jaar nam de ammoniakemissie van de agrarische sector vrij snel af: tussen 1990 en 1992 met ruim
een kwart tegen nog geen 15% in de vijfjaar daarvoor. Vrijwel de gehele daling kwam voor rekening van het emissie-arm uitrijden van mest.
Zowel de emissie van ammoniak als de onttrekking van grondwater
en de daaruit voortvloeiende verlaging van het grondwaterpeil leiden
tot een achteruitgang van de ecologische kwaliteit van bossen en natuurgebieden. Bij dit laatste speelt de agrarische sector een rol door het
gebruik van grond- en oppervlaktewater voor drinkwater voor het vee
en voor beregening en door het uitvoeren van cultuurtechnische werken,
zoals peilverlaging. Om de verdroging terug te dringen is het beleid gericht op een vermindering van het grondwatergebruik, die moet worden
bereikt door een heffing. Ook wordt gedacht aan infrastructurele en cultuurtechnische maatregelen.
De doelstelling om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in
1995 met 35% en in 2000 met 50%te reduceren ten opzichte van de referentieperiode 1984-1988 zal globaal gezien haalbaar zijn. Devermindering van het gebruik hangt onder meer samen met zuiniger spuiten door
de agrariërs, mechanische in plaats van chemische onkruidbestrijding, het
gebruik van resistente rassen,de toepassing van biologische bestrijdingsmethoden, beperkende regelsten aanzien vande grondontsmetting, veranderingen in het markt- en prijsbeleid en vooral de introductie van
nieuwe middelen. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar
het grond- en oppervlaktewater te verminderen is het Lozingenbesluit
genomen, dat bepaalt dat glastuinbouwbedrijven binnen enkelejaren op
het riool moeten worden aangesloten.
Het energieverbruik van de agrarische sector, dat voor ongeveer
driekwart voor rekening van de glastuinbouw komt, neemt de laatstejaren toe. Dit hangt samen met de sterke uitbreiding van het glasareaal en
met een omschakeling naar produktiemethoden die per hectare meer
energie vergen. De mogelijkheden om op glastuinbouwbedrijven energie
te besparen, zoals isolatie van verwarmingsketels, warmte-opslag, warmtepompen, dubbel glas, warmtekrachtinstallaties en aanwending van
rest- en afvalwarmte, zijn om economische of organisatorische redenen
soms moeilijk te realiseren.
Land-en tuinbouwproduktie in Nederland
Het totale produktievolume van de Nederlandse land- en tuinbouw
is in 1993 met 1%gegroeid en de prijzen zijn gemiddeld met 5% ge248

Tabel1

Ontwikkeling van volumeen prijzen vande Nederlandse land-en tuinbouwproduktie

Produkt(-groep)

Waarde
(min.gld.)

1992
(v)
Akkerbouwprodukten
Groenten en fruit
Snijbloemen
Potplanten
Overige sierteelt
Melk a)
Vleesen eieren

2.675
4.655
3.825
2.200
1.677
8.735
14.378

Totaal/gemiddeld

38.145

Mutatie in % t.o.v.

voorafgaandejaar

volume

pnjs

1991 1992 1993
(v)
(r)

1991 1992 1993
(r)
(v)

-4,4 5,2
0,4 14,2
3,4 4,2
7,3 4,5
7,5 -0,0
-1,6 -1,6
2,9 1,8
1.9

3,2

0,5
2,0
1.0
3,0
3.0
1,0
0,5
1,0

4,5
-3,8 -15,1
4,7 -18,8 -5,0
3,5
7,1 -6,3
1,0
1,5 -3,9
2,4
3,0
1,0
2,5 -1,0
1,1
-1,6
1.8 -14,0
1,0

-2.8

-5,0

a) Zonder aftrek superheffing.

daald (tabel 1). De akkerbouwproduktie was in 1993 iets groter dan in
het jaar daarvoor. De produktie van voergranen liet een forse stijging
zien van ruim 30% als gevolg van een groter areaal en hogere hectareopbrengsten. Ook de produktie van poot- en fabrieksaardappelen nam
toe door hogere opbrengsten per hectare. Er werden daarentegen minder suikerbieten, consumptie-aardappelen, peulvruchten en uien geproduceerd. De prijzen voor akkerbouwprodukten gingen gemiddeld met
bijna 5% omhoog. Degraanprijzen daalden echter met ruim 20%,vooral
als gevolg van de Mac Sharry-hervorming, terwijl de prijzen voor consumptie-aardappelen, oliezaden en uien na de prijsval in 1992 een aanzienlijke stijging lieten zien.
De produktie van groenten was in 1993 vrijwel gelijk aan die in
1992. Net als in de voorgaande jaren ging het aanbod van komkommers
en paprika's flink omhoog. Deproduktiegroei bij de champignons verliep
echter veel trager dan in de laatstejaren en het aanbod vantomaten,sla
en wintergroenten daalde. De fruitproduktie kwam, vooral door een
groter aanbod van peren en aardbeien, 12% boven de overvloedige
oogst van 1992 uit. De prijzen van zowel groenten als fruit gingen in
1993 met gemiddeld zo'n 5% omlaag. De slechte prijsvorming heeft te
maken met het grote Europese aanbod van groenten en fruit als gevolg
van een hogere produktie per hectare en een uitbreiding van het areaal.
Zowel de produktie als de prijzen van sierteeltprodukten stegen in 1993
»net circa 2%. De produktie van snijbloemen was in 1993slechts 1%groter dan in het jaar daarvoor en de prijzen verbeterden met ruim 3%.
Vooral rozen,anjersentulpen werden duurder; fresia's en gerbera's werden daarentegen goedkoper. De produktie van potplanten steeg in 1993
met zo'n 3% en de prijzen gingen iets omhoog. Ook het aanbod van
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boomkwekerijprodukten nam licht toe, maar de prijzen veranderden
niet. De produktie van bloembollen ging in 1993 met 4% omhoog en de
prijzen stegen met 2%.
De melkproduktie gaf in 1993 een bescheiden groei te zien en de
melkprijs ging iets omlaag. De totale produktie van vlees en eieren was
vrijwel net zo groot als in 1992. Er werd minder rund- en kalfsvlees geproduceerd en meer pluimvee-, varkens- en schapevlees. De prijs van
rundvlees ging iets omhoog, maar de overige vleesprijzen daalden fors.
De lage varkensprijzen waren vooral een gevolg van de verslechterde afzetmogelijkheden op de exportmarkten. De produktie van eieren ging
met 1%omlaag en de prijzen lagen iets hoger.
Verwerking en verbruik in Nederland
Bijna de helft van de land- en tuinbouwprodukten ondergaat een
bewerking in de voedings- en genotmiddelenindustrie alvorens zij de
consumenten bereiken. In 1992was de directe bijdrage van de voedingsen genotmiddelenindustrie aan het bruto-binnenlands produkt 3,2%.Samen met de bijdrage van de primaire land- en tuinbouw kwam het aandeel van de agribusiness in het bruto-binnenlands produkt uit op 6,8%.
Ten opzichte van 1985 is de produktie in de voedings- en genotmiddelenindustrie met 24% gestegen, terwijl die in de totale industrie slechts
met 15% toenam. De groei van de produktie in de sector veehouderijprodukten loopt de laatste jaren weer in de pas loopt met de gehele
voedings- en genotmiddelenindustrie. In de periode 1985-1993 was deze
nog sterk achter gebleven bij de overige sectoren. Dit werd enerzijds
veroorzaakt door de teruggang in de zuivelsector wegens de melkquotering en anderzijds door de stagnatie bij de slachterijen en de vleesverwerkende industrie. Vooral de varkensslachterijen hebben nog steeds te
kampen met een overcapaciteit aan slachthaken. Zowel de rendementsals de werkgelegenheidsontwikkeling van de voedings- en genotmiddelenindustrie laat de laatste jaren een gunstiger beeld zien dan dat van
de totale industrie.
Debestedingen aanvoedings-en genotmiddelen bedroegen in 1993
ruim 51 miljard gulden. Bijna twee derde van dit bedrag werd besteed
aan verse en bewerkte voedingsmiddelen, zoals brood, zuivel, groenten,
fruit en conserven en de rest aan genotmiddelen, zoals zoetwaren,dranken, tabak en consumptie-ijs. Deze bestedingen komen overeen met 15%
van de totale binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen; in
1985 beliep het aandeel nog zo'n 17%.Aan deze relatieve vermindering
ligt zowel een volume- als een prijseffect ten grondslag. De laatste jaren
tekent zich voor de meeste voedingsmiddelen een stabilisatie van het
verbruik per hoofd van de bevolking af, behalve bij volle melk, margarine en rundvlees, waar een duidelijke daling kan worden waargenomen.
Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de voortdurende stijging in
dejaren tachtig.
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Nederlandseagrarischein- en uitvoer in1993
De totstandkoming van de interne markt per 1januari 1993 betekende tevens een wijziging in de registratie van de in-en uitvoer tussen
de EU-lidstaten. Er zijn daardoor voor 1993 geen goed vergelijkbare cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van de Nederlandse handel met
de EU-lidstaten.
Uit de geregistreerde handelscijfers valt af te leiden dat het uitvoervolume van agrarische produkten en voedingsmiddelen in 1993 istoegenomen en dat het volume van de invoer waarschijnlijk vrijwel niet isveranderd ten opzichte van 1992.Groeiende exportmarkten buiten de EUin
1993 waren vooral de landen in Midden- en Oost-Europa, met name
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, de Baltische Staten en het GOS,
Noord-Afrika en de VS.De prijzen van zowel de uitgevoerde als de ingevoerde produkten waren in 1993 over het algemeen wat lager dan in
1992. Devolume- en prijsontwikkeling van de in-en uitvoer wijzen er op
dat het agrarisch handelssaldo, dat in 1992 uitkwam op 26,2 miljard gulden, waarschijnlijk iets isverbeterd in 1993.
In- en uitvoer vantuinbouwprodukten sinds 1980
Dewaarde van de Nederlandse uitvoer van tuinbouwprodukten beliep in 1992 ruim 13 miljard gulden, terwijl er voor een kleine 3 miljard
gulden aan tuinbouwprodukten werd ingevoerd. De uitvoer van tuinbouwprodukten is in de afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan de rest
van de agrarische uitvoer. Het aandeel van tuinbouwprodukten in de
agrarische uitvoer steeg daardoor van 15% in 1980 tot 2 1 % in 1992.
Daarbij is de export van sierteeltprodukten sterker toegenomen dan die
van groenten en fruit. Het handelssaldo van tuinbouwprodukten in 1992
bedroeg ruim tien miljard gulden tegen iets minder dan vijf miljard gulden aan het beginvan dejarentachtig.
De uitvoer van sierteeltprodukten is evenals die van groenten en
fruit voor 80% of meer gericht op landen binnen de EU. Bij de derde
landen ontwikkelt Japan zich de laatste jaren als een belangrijk bestemmingslandvoor sierteeltprodukten.
Aan het begin van de jaren negentig bestond de uitvoer van sierteeltprodukten voor ongeveer de helft uit snijbloemen, voor circa 15%
uit bloembollen en voor 7% uit bomen en heesters. De rest van de uitvoer (bijna 30%) werd gevormd door onder andere kamerplanten en
plantgoed. De Nederlandse uitvoer van groenten en fruit bestond in
1992 voor ongeveer een kwart uit tomaten, voor een vijfde uit vers fruit
en voor een derde uit overige verse groenten, zoals paprika's, asperges
en champignons.
Ruim 40% van de invoer van sierteeltprodukten was in 1992 afkomstig uit de EU.Een groot deel van de import wordt gereëxporteerd. Buitenlandse bloementelers maken op deze manier gebruik van de diensten
van de Nederlandse veilingen. De invoer van sierteeltprodukten bestond
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in 1992 voor 40% uit snijbloemen, waarvan ruim 70% afkomstig was uit
Israël, Kenia, Spanje en Zimbabwe. Meer dan de helft van de Nederlandseinvoer vanverse groenten en fruit kwam in 1992 uit de EU.Binnen de
EUwas Spanje met een aandeel van 20% in de invoer het grootste herkomstland. Spanje levert vooral verse groenten. Chili was buiten de EU
het grootste herkomstland van verse groenten en fruit, en had in 1992
een aandeel van 17%.Uit dit landwordt vooral fruit geïmporteerd.
Resultatenvande landbouwsector
De opbrengstwaarde van de landbouw (akkerbouw en veehouderij)
was in 1992/93wat lager dan in hetjaar daarvoor (tabel 2).Wel nam het
produktievolume iets toe, maar de prijzen daalden aanzienlijk. Wat het
volume aangaat stonden tegenover stijgingen bij akkerbouwprodukten,
varkensvlees en pluimveevlees dalingen bij rund- en kalfsvlees en eieren.
De prijsdaling was het gevolg van de ongunstige prijsontwikkeling in de
akkerbouw en de intensieve veehouderij. Deze werd slechts in beperkte
mate goedgemaakt door prijsstijgingen van rundveehouderijprodukten.
De waarde van de non-factorkosten nam met 1% toe, onder meer door
een iets groter verbruik van veevoer en diensten. Het gevolg van deze
ontwikkelingen was een aanzienlijke daling van de netto-toegevoegde
waarde met 18%. De waarde van de factorkosten is met ongeveer 2%
gestegen, vooral door de hogere prijs voor arbeid. Eenen ander had als
resultaat dat de factorkosten voor slechts 54% werden gedekt door de
toegevoegde waarde, terwijl dit in 1991/92 nog voor twee derde het geval was. De akkerbouw scoorde in 1992/93 met een dekkingspercentage
van iets boven de 30het slechtst.
In 1993/94 bleef het produktievolume van de landbouw vrijwel gelijk (tabel 2). Tegenover een stijging van de produktie in de intensieve
veehouderij en de akkerbouw stond een daling in de rundveehouderij en
de kalvermesterij. Degemiddelde opbrengstprijs daalde voor het tweede
achtereenvolgende jaar, en wel met 4%. De prijzen in de varkenshouderij gingen, evenals in 1992/93, met bijna 20% omlaag. In de akkerbouw
trad een beperkt prijsherstel op. De opbrengstwaarde van de landbouw
liep door een en ander in 1993/94 verder terug. Ook de waarde van de
non-factorkosten daalde, wat voor een belangrijk deel werd veroorzaakt
door de lagere prijzen voor veevoer. Het gevolg van deze ontwikkeling
was dat de toegevoegde waarde in 1993/94 opnieuw fors verminderde,
nu met ruim 8%. Vooral door een geringer arbeidsvolume en een lagere
rentevoet vertoonden de factorkosten een daling. Doordat de afname
van de factorkosten kleiner was dan die van de toegevoegde waarde,
liep het dekkingspercentage verder terug tot ruim 50. In de intensieve
veehouderij werd slechts 33% van de factorkosten gedekt door de toegevoegde waarde, terwijl dit percentage voor de akkerbouw zich enigszins herstelde tot 43.
Het ziet er naar uit dat in het boekjaar 1994/95 een beperkt herstel
zal optreden van de resultaten van de varkenshouderij en devleeskui252

-Tabel2

Resultatenrekening van delandbouw(exclusieftuinbouw)
Waarde (min.gld.)

Mutaties in %t.o.v.

prijs

volume
1991/92 1992/93 1993/94
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten
Totale kosten

voorgaandjaar

92/93
(v)

93/94
(r)

92/93
(v)

93/94
(r)

25.555
17.670

24.290
17.855

23.295
17.400

1,0
0,5

0,0
-0,5

-6,0
0,5

-4,0
-2,0

7.885

6.435

5.895

1,5

1,5

-20,0

-10,0

11.690
29.360

11.900
29.755

11.615
29.015

-0,5
0,0

-2,0
-1,0

2,0
1,0

-0,5
-1,5

kenhouderij door iets hogere opbrengstprijzen en lagere voerprijzen. De
resultaten van de legpluimveehouderij, die wordt geconfronteerd met
zeer lage eierprijzen, zullen daarentegen verder verslechteren. Ook voor
de rundveehouderij wordt een teruggang van de resultaten verwacht
doordat de lagere opbrengstprijzen waarschijnlijk slechts ten dele zullen
worden gecompenseerd door lagere voerprijzen. In de akkerbouw wordt
op basis van het verloop van de prijzen voor granen en aardappelen en
de beperkte toename vande kosten eenverder herstel voorzien.
Resultatenvande glastuinbouwsector
Detotale opbrengstwaarde van de glastuinbouwsector bleef in 1992
net boven de acht miljard gulden, wat ruim 6% minder was dan de record-omvang in 1991 (tabel 3). De afname werd veroorzaakt door prijsdalingen in alle sectoren, waarbij de prijsval van meer dan 20% in de
glasgroenteteelt het grootst was. Het produktievolume ging met 5% omhoog. Denon-factorkosten lieten in 1992eentoename van 2,5% zien. Bij
deze geringe groei speelden vooral de lagere energiekosten een rol. De
netto-toegevoegde waarde in de glastuinbouw ging door een en ander
met bijna 22% omlaag. De factorkosten namen met 4,5% toe. Dit was
het resultaat van hogere arbeidskosten enerzijds en lagere rentekosten
anderzijds. De factorkosten werden in 1992 voor slechts 69% door de
toegevoegde waarde gedekt; in 1991was dit nog 92%. In de glasgroenteteelt deed zich de scherpste daling van dit percentage voor: van 101 in
1991tot 58 in 1992.
Volgens de raming herstelde de totale produktiewaarde van de
glastuinbouw zich in 1993 met eentoename van 1%enigszins van de terugval in 1992 (tabel 3). Dit gold echter niet voor de glasgroenteteelt,
waar de produktiewaarde 5% verder omlaag ging. Eengunstige prijsontwikkeling en een bescheiden toename van devolumes leidden zowel
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Tabel3

Resultatenrekening vande glastuinbouw
Waarde (min.gld.)

Mutaties in %t.o.v. voorafgaand jaar
volume

1991

1992

1993
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

8.625
5.535

8.085
5.665

8.200
5.945

Netto-toegevoegde
waarde

3.090

2.420

2.255

-1,0 13,0 -9,5

Factorkosten
Totale kosten

3.365
8.900

3.515
9.180

3.690
9.635

4,5
6,0

prijs

1991 1992 1993
(r)
4,0
7.0

5,0
2,0

1,0
1,5

1991 1992 1993
(r)
6,5 -10,5
2,5
0,5

1,5
6,5

2,5
5,0

13,5 -30,5
0,5
2,0

3,0
1,5

-0,5
-1,5

2,5
2,5
0,0

voor de snijbloemen- als de potplantenteelt tot een stijging van de opbrengstwaarde van zo'n 4%. De non-factorkosten zijn in 1993 gestegen
met 5% als gevolg van het grotere volume van materialen en andere
productiemiddelen. De energiekosten gingen nauwelijks omhoog. Ook
de factorkosten stegen in 1993 met 5%. Er resulteerde een daling van
7% van de netto-toegevoegde waarde, die voornamelijk voor rekening
van de glasgroenteteelt kwam. Deverhouding tussen de factorkosten en
de netto-toegevoegde waarde verslechterde in 1993 verder en bedroeg
voor de gehele glastuinbouw circa60%.
Voor 1994 tekent zich een duidelijk prijsherstel voor de glasgroenten af. Aannemende dat de kostenstijging beperkt zal zijn, kan voor
1994 een verbetering van de resultaten van deze sector worden verwacht. Voor de snijbloemen- en de potplantenteelt ziet het er naar uit
dat de uitkomsten in 1994niet veel zullen afwijken van die in 1993.
Uitkomsten vanakkerbouw- en veehouderijbedrijven
Op de gemiddelde boerderij (akkerbouw en veehouderij) is het ondernemersinkomen in 1992/93 met 30% gedaald tot ruim 36.000 gulden
per ondernemer. Alleen op de grotere melkveebedrijven liet het ondernemersinkomen een stijging zien, en wel van zo'n 17% (tabel 4). Op de
kleinere melkveebedrijven trad een verslechtering op van bijna 6% en op
de grotere bedrijven in de akkerbouw en de intensieve veehouderij kelderde het inkomen met ongeveer 70%.Op de kleinere akkerbouwbedrijven werd het ondernemersinkomen zelfs negatief. Bij de teruggang van
het inkomen in de intensieve veehouderij moet wel worden aangetekend dat de resultaten in 1991/92 een historisch hoogtepunt bereikten.
De ramingen voor 1993/94 wijzen op een verdere verslechtering
(-6%) van het ondernemersinkomen tot gemiddeld 34.000 gulden. Deze
teruggang komt grotendeels voor rekening van de intensieve veehoude254

Tabel4

Gemiddeldondernemersinkomen op landbouwbedrijven(x 1.000 gulden per
ondernemer)
Aantal
bedrijven
in 1992/93

Melkveebedrijven
- grotere
- kleinere
Varkens-en pluimveebedrijven
- grotere
- kleinere
Akkerbouwbedrijven
- grotere
- kleinere

Ondernemersinkomen
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94
(r)

26.250
6.190

90,5
37,3

61,5
19,2

47,1
19,2

55,0
18,1

53,0
21,0

6.400
2.310

123,4
42,3

103,8
30,5

122,7
54,1

34,5
2,2

-8,0
-4,0

8.790
1.530

83,0
24,9

69,7
11,7

48,8
4,7

15,0
-5,7

31,0
4,0

i

rij, waar gemiddeld een negatief ondernemersinkomen werd behaald
(tabel 4). Dit was vooral te wijten aan de slechte gang van zaken in de
varkens- en de vleeskuikenhouderij. Op de grotere melkveehouderijbedrijven trad eveneens een daling in het ondernemersinkomen op, maar
deze bleef beperkt tot enkele procenten. Het ondernemersinkomen op
de akkerbouwbedrijven, dat een fors herstel liet zien, bleef desondanks
steken op een laag niveau.
Uitkomsten van tuinbouwbedrijven
Het ondernemersinkomen op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf
bedroeg in 1992 ruim 21.000 gulden per ondernemer, wat zo'n 75% minder was dan in het jaar daarvoor. Op de potplantenbedrijven bleef de
daling van het ondernemersinkomen beperkt tot ruim 30%, maar op de
snijbloemenbedrijven halveerde het inkomen enop de glasgroentebedrijven werd zelfs een negatief ondernemersinkomen behaald (tabel 5).Ook
op de fruitteelt- en champignonbedrijven kelderde het ondernemersinkomen. Op de opengrondsgroentebedrijven en de boomkwekerijen bleef
het ondernemersinkomen in 1992 daarentegen vrijwel onveranderd. De
bloembollenbedrijven vormden de enige produktierichting in de tuinbouw waar een toename van het toch al vrij hoge ondernemersinkomen
werd geboekt.
Volgens de raming voor 1993 daalde het ondernemersinkomen op
de glasgroente- en de opengrondsgroentebedrijven verder, wat vooral
werd veroorzaakt door de slechte ontwikkeling van de opbrengstprijzen.
Voor het ondernemersinkomen op de snijbloemen-, potplanten- en
champignonbedrijven wordt in 1993 een beperkte stijging verwacht,
maar desondanks bleef het inkomen op een vrij laag niveau. Ook op de
fruitteeltbedrijven heeft zich naar verwachting een licht herstel voorgedaan, hoewel er nog steedssprake isvaneen negatief inkomen. Het ziet
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Tabel7

Inkomen, besparingen en investeringen op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf (x1.000gulden perondernemer)

Gezinsinkomen uit bedrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaar inkomen
Besparingen
Totaal eigen financieringsmiddelen
Toeneming vreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen a)

1989

1990

1991

1992

1993
(r)

87,9
101,3
71,7
15,1
89,5
65,5
179,4

95,0
110,8
91,7
32,7
112,7
36,2
172,9

101,6
117,8
93,2
32,5
120,5
10,9
151,5

34,8
50,4
25,1
-36,5
65,1
46,2
150,0

18,3
31,0
9,5
-54,5

a) x 1.000 gulden per bedrijf.

inkomen uit bedrijf van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1993/94
ruim 18.000 gulden, wat bijna een halvering ten opzichte van het voorgaande jaar betekent (tabel 7). Deze verslechtering kwam geheel voor
rekening van de glasgroentebedrijven, waar een negatief gezinsinkomen
van bijna 50.000 gulden is geraamd. Op de snijbloemen- en potplantenbedrijven heeft daarentegen een inkomensstijging van 10 à 15% plaats
gevonden. Door de lagere rentevoet wordt een daling van de neveninkomsten voorzien. De belastinguitgaven gingen slechts weinig omlaag,
zodat het besteedbaar inkomen per ondernemer op het gemiddelde
glastuinbouwbedrijf ongeveer nog geen 10.000 gulden zal zijn geweest.
Aangenomen wordt dat de gezinsbestedingen in 1993 verder omhoog
zijn gegaan. Een en ander heeft tot gevolg dat er gemiddeld per ondernemer meer dan 50.000 gulden zal zijn ontspaard. Op de glasgroentebedrijven zullen de ontsparingen ruim 125.000 gulden hebben belopen en
op de snijbloemenbedrijven zo'n 14.000 gulden. Op de potplantenbedrijvenwerd daarentegen naar schatting 16.000gulden bespaard.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Standaardbedrijfseenheid (sbe):
eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de
afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Eensbe
is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Enkele voorbeelden van de sbe-1991: 1ha wintertarwe = 1,8 sbe, 1ha suikerbieten = 6,1 sbe, 1melkkoe = 2,95 sbe, 1fokzeug = 0,85 sbe, 1hatomaten =
523sbe en 1ha anjers onder glas =88sbe.
NederlandseGrootte-Eenheid(nge):
de nge is evenals de sbe een maatstaf voor de economische omvang van agrarische bedrijven. De nge is echter niet gebaseerd op de netto-toegevoegde
waarde, maar op de bruto-standaard saldi per diersoort en per ha gewas. De
bruto-standaard saldi (bss) worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De bss wordt in het kader
van de EG-typologie zeer regelmatig herzien en is uitgedrukt in ECU (lopende
prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt
maar in nge. De nge wordt bij een herziening zodanig aangepast dat de reële
ontwikkeling van de bruto-toegevoegde waarde voor het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. Enkele voorbeelden (op basis van
de bss van 1990): 1hawintertarwe = 0,85 nge, 1ha suikerbieten = 1,83 nge,
1 melkkoe = 1,24 nge, 1fokzeug = 0,26 nge, 1hatomaten = 151,37 nge,
1 ha anjers onder glas= 138,24nge.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de productiefactor arbeid en van vermogen
vastgelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. In deze kosten is
geen vergoeding begrepen voor bedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het
produktieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen).
Netto-toegevoegde waarde (factoropbrengsten, sectorinkomen):
de opbrengstwaarde van de produktie minus de non-factorkosten.
Wetto-6ec/r/yfsresu/taat:
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten,
waarbij de beloning voor bedrijfsleiding niet als kostenpost in aanmerking is
genomen. Indien de kosten worden berekend op pachtbasis (landbouw) wordt
dit aangegeven.
Pachtbasis (pb):
uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van landbouwbedrijven,
waarbij voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhouding) een bruto-pacht in rekening is gebracht zoals die geldt voor vergelijkbare pachtbedrijven.
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Arbeidsopbrengst vande ondernemer:
netto-bedrijfsresultaat plus het berekende loon van de ondernemer.
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengst van de ondernemer plus de niet-uitbetaalde vergoeding voor
bedrijfsvermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomen uit bedrijf:
ondernemersinkomen plus berekend loon van meewerkende gezinsleden.
Totaal gezinsinkomen:
gezinsinkomen uit bedrijf plus het inkomen van buiten het bedrijf.
Besteedbaarinkomen voor gezin en bedrijf:
totaal gezinsinkomen minus betaalde persoonlijke belastingen en volksverzekeringspremies.
Kasstroom:
het saldo van de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de operationele activiteiten van het bedrijf en het gezin in een bepaald boekjaar.
Liquiditeitensaldo:
het verschil tussen de liquide middelen en de vorderingen enerzijds en het
kortlopend vreemd vermogen anderzijds.
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