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HetLandbouw-Economisch Bericht 1987geeft eensamenvattend
overzicht vandeeconomische situatievandeNederlandse land-en
tuinbouw,vooralvoorde jaren1985,1986en 1986/87.Daarbij
wordt o.a.aandacht besteed aanhetEG-landbouwbeleid,deontwikkeling vande landbouwproduktie indewereld, indeEGenmeerin
het bijzonder inNederland enaanenkeleaspectenvandelandbouwstructuur.Voortswordt ingegaan opdeontwikkelingvanrentabiliteit, inkomens,investeringen envermogenssituatie vande
land-en tuinbouwbedrijven.
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Tengeleide
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Statistiek,dieonderleiding staatvanDrs* J.H.Post.Binnen
dezeafdeling isIr.C.vanBruchem belastmet decoördinatievan
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afgesloten beginaugustus198.7.
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1. De land- en tuinbouw in ruimer verband

1.1 Algemeen-economische

ontwikkelingen

1.1.1 De internationale situatie
Desterkedalingvandeolieprijsheeftdeafgelopenanderhalfjaareenbelangrijke invloedgehad opdewereldeconomie.Ten
opzichtevanindustrieproduktenwerddeolieprijsongeveergehalveerd.Destijgingdiehetgevolgwasvande"tweedeoliecrisis"
van1979,werddaardoor ongedaangemaakt.Vanzelfsprekend leidde
deze ontwikkeling toteenbelangrijkeverbeteringvanderuilvoet
endeexternepositievandemeestewesterse industrielandenen
tradookeenpositiefeffectopvoordeolie-importerendeontwikke1ingslanden.
Desaldiopdelopenderekeningvandebetalingsbalansen
gavenin1986danookvrijingrijpendewijzigingentezien.Het
negatievesaldovandegezamenlijkeOECD-landendaaldenaar
schattingvan55à60totongeveer20miljard dollarendatvan
deolie-importerendeontwikkelingslanden van20tot7miljard 1)
* ) . DaarentegenliephettekortvoordegezamenlijkeOPEC-landen
opvan5tot50miljard dollar.DeOECDverwachtteeinddecember
1986datdezeonevenwichtigheden indeloopvan1987slechts
weinig zullenafnemen.
Binnendegroepgeïndustrialiseerde landenwerdendeonderlingeverschillen indeafgelopen jarennoggroter.Het tekortop
delopenderekeningvandeVS liepopvan120tot140miljard
dollar,terwijldetochalforseoverschottenvanJapanenWestDuitsland ongeveerverdubbelden.Illustratiefisdatooklanden
alsFrankrijk enItaliëeenpositief saldoophun lopenderekeningbereikten.DeOECD-prognosesvoor 1987wijzenopeenbeperkteverkleiningvandeverschillen inbetalingsbalanspositiesbinnendegroepvangeïndustrialiseerde landen.
Economischegroeiblijftbeperkt
Hoewelmenzouverwachtendatdedalingvandeenergieprijzentoteensnellereeconomischegroeiindeindustrielandenzou
leiden,isdaarvan indecijfersover1986nogweinig temerken.
Hetzelfdegeldtvoordeprognosesvoor1987.VoordeOECDalsgeheelisvoor1986zelfseenlichtevertraging indetoenamevan
het reëlebruto-produkt geraamd,namelijk van2|%tegen3%in

k

) Notenbijdetekstzijnopgenomenineenbijlage.

Tabel 1.1 Enkele economische vergelijkingscijfers 1)
Land

Econ.groei 2)
1986

1987

Inflatie: 3)
1986

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

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

3,4
1.3
4,8
3,0

-0,4

u

2,2
6,1
0
1.*
0,0
3,7
3,7
3,6

U
U

2J
31
2
-i
-1

3J

1987

1986

(P)

1»

3

Werkloos!heid 4)

22,3
11,7

1
3i
41

-J
U
1
4

31
4
14*

3

8,9

n
5i

1987

(P)
8,0
10,5
10,9
13,3
11,4

1,5

8
llè
11J
12|
111
1*

11,8
17,9

ui

7,8
8,1
8,7

8i

m
8J
ei

21,5

21

11,4

lij

EG

2,4

2

3,3

21

Ver. Staten
Japan

2,5
2,5

2è
2

2,1
0,6

4
0

7,0
2,8

63

OECD-landen totaal

2J

2*

21

3

8è

81

3

voorlopig, p » prognos e, r1) Voor alle tabellen geldt:v»
raming.
Duit sland, Verenigde
2) Verandering reëel bruto binnenlands produkt (BRStaten, Japan en
OECD-totaal: bruto nationaal inkomen)in
procenten t.o .V.
het vorige^ |aar; p« prognose
3) Verandering index consumentenprijzen in%
t.o.v. het vorig e jaar.
4) In procenter ivan de beroepsbe rolking, gebaseerd op nationa Iestatistiek enen
dus onderling niet volledig vergelijkbaar.
Bron: OECD-Economic Outlook 41, june 1987.

1985.VooraldehalveringvanhetJapansegroeitempoisopmerkelijk.Daardoor zijndeverschillenopditpunttussendeVS,
JapanendeEGvrijwelverdwenen (tabel1.1).DemeesteEG-landen
gavenin1986eengroeivan2à 3%tezien;alleenPortugalen
Griekenland vormdenhieropeenuitzondering,respectievelijkin
gunstigeeninongunstigezin.Voor1987wordenerinditopzicht
weinig veranderingen verwacht.Zowelin1986alsin1987levert
detoenamevandeparticuliere consumptie inhetalgemeende
belangrijkstebijdrageaandeeconomischegroei.
Buitende0ECDwordenhogeregroeipercentages behaald.Zo
realiseerdendecentraalgeleideeconomieën endeolie-importerendeontwikkelingslanden in1986volgensprognosesvandeVNeen
groeivaneenkleinevijfprocent 2 ) . Binnendeeerstgenoemde
groepweetvooralChinaeensterkeexpansie tebereikenenbinnen
detweedegroepgaathetwatdatbetreftvooralomenkelelanden
inZuidoost-Azië.Indeolie-exporterendelandenwasin1986min
ofmeersprakevaneenstagnerendeeconomie,terwijlookdeeconomischegroeivandeZuidamerikaanselandenindoorsneeduidelijkachterbleefbijhetwereldgemiddeldevancirca3,5%.
8

Insamenhangmetdebeperkteeconomischegroeiverminderde
dewerkloosheid indewestersewereld nietwezenlijk.Welnamde
totalewerkgelegenheid inhetalgemeenenigszinstoe,maardoor
destijgingvanhetaanbodvanarbeidskrachtenblevendewerkloosheidspercentages ongeveergelijk:voordeOECDalsgeheel
ruimachtprocent,voordeEGongeveerelf.Voor 1987tekentzich
geenbelangrijkeverandering afopditpunt.Deonderlingeverschillentussendegeïndustrialiseerde landenblijvengroot.In
deEGvallendehogewerkloosheidspercentages inSpanjeen
Ierland op.DaarentegenwordeninJapannogsteedsrelatiefweinigwerklozengeregistreerd,hoewelerookdaarsprakeisvaneen
toename.
Ookvoordewat langeretermijnwordt rekeninggehoudenmet
eenhardnekkigewerkloosheid.DeEuropeseCommissieheeftberekenddatbijeeneconomischegroeivan3à3,5%perjaarhet
werkloosheidspercentage indeGemeenschap in1990nogaltijd7à
8 zoubedragen3 ) .
Inflatieendollaromlaag
Dedalingvandeolieprijzenheeftdusnogweinig zichtbare
effectengehad voordeeconomischegroei,maardegevolgenvoor
deinflatiewarenwelduidelijk.VooralvoordeEuropeselanden
enJapanwerdditeffectnogversterktdoordedalingvandedollarkoers.VoordegeheleOECDnamhetinflatietempoafvaneen
kleine5%in1985totzo'n3%in1986envoor1987wordteenzelfdepercentagevoorzien.Inenkelelandenblevenprijsstijgingen
zelfsvrijwelachterwege (West-Duitsland enNederland,zietabel
1.1). Deinflatiebereiktehiermeehetlaagstepercentage sinds
heteindvandejarenzestig.
Debegrotingstekorten vandeoverheid zijnin1986inde
meesteOECD-landenongeveergelijkgebleven,indoorsneezo'n 3,5
à4%vanhetnationaal inkomen.IndeVSginghettekortopde
federalebegrotingnog ietsomhoogenkwamopmeerdan200miljarddollar.DeOECDverwachtte eind 1986dateropditpuntin
1987eenduidelijkeverbetering zouoptredenendatdeonevenwichtigheden indeAmerikaanseeconomie,dieeenbedreigingvormenvoorhetverdereherstelvandewereldeconomie,zoudenverminderen.
Dezeonevenwichtighedenkwamendeafgelopenanderhalf jaar
ook totuiting ineensterkedaling vandedollarkoers,althans
tenopzichtevandeyenendemeesteWesteuropesemunten.Van
deze laatstenamenvooraldeZwitsersefrank,deD-markende
Nederlandseguldeneensterkepositie in.Dedoordeolieprijzen
beïnvloedekoersvanhetBritsepondvertoonde tenopzichtevan
deze laatstemunteneenduidelijkneergaandelijn.
Derelatief sterkepositievandeD-markendeguldenende
zwakkepositievanenkeleanderemuntenleiddeenkelemalentot
een"herschikking"vandekoersenbinnenhetEuropeseMonetaire
Stelsel (EMS).Naeenmeeralgemeneaanpassing inapril1986,

waarbijdeD-mark,degulden,deBelgische frankendeDeense
kroonrevalueerden,eneendevaluatievanhet Ierse pondin
augustus,zijninjanuari 1987deD-markendeguldenmet 3%gerevalueerd tenopzichtevandeEcuende Belgisch/Luxemburgse
frankmet 2%.Eénenanderginggepaardmetwijzigingen vande
monetairecompenserende bedragen (vgl-par. 1.3.3).
Dalende rentetarieven entraaggroeiendewereldhandel
Vooreendeelhieldenontwikkelingenvandemuntkoersenverbandmet verschillen inrenteverloop.Inhetalgemeenwaser
sprakevandalende rentetarieven, zijhetdatdezedaling inde
tweedehelft van1986indeWesteuropese landenstagneerde.De
OECDspreekt deverwachting uitdatderentein1987inEuropaen
Japan inhetalgemeenzaldalen,maarindeVSniet ofnauwelijks.Ditbetreft dandenominalerentevoet; dereële rentevoet
- dusnaaftrekvandeinflatie- ligtaljarenopeenhoogniveauenvertoont slechtseenzeerbeperktedaling.
Degroeivanhetvolume vandewereldhandel in1986wordt
geschat op3,5 à4%.Deprognosesvoor 1987komeneenfractielageruit.DeOECD-landen,met namedeVSenJapan,gingenhetafgelopen jaarmeer importeren, vooral industieprodukten, terwijl
deOPEC-landenendeontwikkelingslandenhun invoervolumeverminderden.De ramingvoor 1987vertoonthetzelfdebeeld,zijhetdat
deimport indeVSminder sterkgroeit daninhetvorige jaar.De
prijzenvanindustrieprodukten zijn in1986-indollars-met
bijna20%gestegen.Daarentegen daaldedeenergieprijsmetmeer
daneenderde.Vooralderuimschootsehalvering vandeolieprijs
wasopmerkelijk.Deprijzenvananderegrondstoffengingenin
doorsneemet eenprocent of tienomhoog,dusduidelijkminderdan
dievanindustrieprodukten.Degemiddeldeuitvoerprijs vandeindustrielanden steegmetbijna 15%.Deanderelandenhadden temakenmet eendaling vanhunuitvoerprijzen.Vooralvoordieontwikkelingslanden diesterkaangewezenzijnopdeuitvoervan
grondstoffenhad ditongunstigegevolgenvoorhun,vaak tochal
weinig rooskleurige, betalingsbalanspositie.
1.1.2 DeNederlandse situatie4)
Hetgroeitempo vandeNederlandse economieweek in1986niet
veelafvanhet gemiddeldevandegeïndustrialiseerde landenen
wasongeveer evengroot alsin 1985 (tabel1.2).Erdeedzicheen
verschuiving voorvandeexport naardebinnenlandse afzetals
belangrijkstegroeifactor.Devolumegroeivandeuitvoerissterk
afgenomen,dievandeparticuliere consumptie aanmerkelijk toegenomen.Het eerstehangt samenmet eenverslechtering vandeconcurrentiepositie,voornamelijk alsgevolg vanderelatievekoersstijging vandegulden.Deze stijginghadwel eengunstigeffect
ophet verloopvandeinvoerprijzen,diemedehierdoormet18%
omlaag gingen.Dezedalingwaswatgroterdandievandeuit10

voerprijzen,maarhetvolumevandeinvoernamsterker toedan
datvandeuitvoer.Hetuiteindelijkeresultaatwaseenvermindering vanhetoverschot opde lopenderekening vandebetalingsbalansvanbijna 18totongeveer 12miljard gulden,terwijlvoor
1987eenverdere daling tot6miljard guldenvoorzienwordt.
Zoals inparagraaf 3.4 zalwordenuiteengezetwasderuilvoetontwikkeling vanagrarische produktengunstigerdandievanalle
goederen tezamen.Hetvolumevandeagrarischehandelheeftzich
eveneensgunstiger ontwikkeld,zodathetagrarischhandelssaldo
verder isgestegen.
Tabel1.2 Enigenationaal-economischekengetallen
1982

1983

1984

1985

1986 1987
(v)
(v)
(p)

330

342

356

373

Niveaus
Nationaal inkomen ( n e t t o ,
marktprijzen, mrd.gld.) (a)
Saldo lopende rekening
betalingsbalans (mrd.gld.)
Aantal werklozen (x 1000)
F i n a n c . t e k o r t overh. in %van (a)

381

383

11,6
655
10,1

11,9
801
10,7

16,2
822
9,1

17,7
761
7,9

12,1
710
7,4

6,0
675
8,3

-1
-1,5
-2
0
1

0,5
0,5
1,5
5
3

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

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

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

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

6
5,5
3,5
1

4
3
-0,5
0,5

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

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

3,0
0,0
-15,5
-17,5

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

Volumes ( i n 7. voorg. j a a r )
Reëel n a t i o n a a l inkomen
P a r t i c u l i e r e consumptie
B e d r i j f s i n v e s t . ( e x c l . woningen)
Goederenuitvoer
Goedereninvoer
P r i j z e n ( i n %voorg. j a a r )
Loonsom per werknemer in bedrijven
P a r t i c u l i e r e consumptie
Goederenuitvoer
Goedereninvoer
Bron:

CPB-Macro-Economische Verkenning 1987 en Centraal Economisch Plan 1987.

De daling van de invoerprijzen had een gunstige invloed op
het binnenlandse p r i j s p e i l . In doorsnee z i j n de consumentenprijzen in 1986 vrijwel g e l i j k gebleven. Enige p r i j s s t i j g i n g deed
zich voor b i j onder meer de medische verzorging; een beperkte
daling b i j de woonkosten. De gemiddelde p r i j s van de voedingsmiddelen i s een f r a c t i e verminderd. Vooral de forse daling van de
p r i j s van margarine en d e r g e l i j k e was hierop van invloed. Bij de
overige categorieën voedingsmiddelen hielden k l e i n e p r i j s d a l i n g e n
en - s t i j g i n g e n elkaar in evenwicht.
Ondanks de verdere daling van het inflatietempo gaf de loonk o s t e n s t i j g i n g weer een zekere v e r s n e l l i n g t e z i e n . Deze hangt
volgens het Centraal Plan Bureau voor een deel samen met de
toenemende s c h a a r s t e aan hoog gekwalificeerde arbeid, die weer
11

eengevolgIsvansnelle technologische ontwikkelingen eneen
aanzienlijkeexpansie inenkele sectoren 5). Hetaanbodvanarbeidskrachten sluithierbijonvoldoende aanenhetgevolg iseen
schaarsteopbepaaldedeelmarktenentegelijkeen
hardnekkigewerkloosheid.Weliswaar isdeze indeloopvan1986
afgenomenmet circa50.000personen,tochblijft zemetruim
700.000officieelgeregistreerden opeenhoogniveau.Daarkomt
nogbijdater relatief steedsmeer langdurigwerklozenkomen,
vooralonderdelageropgeleiden.
Winstenenkoopkracht in1986omhoog
Doordelageregrondstoffenprijzenleiddederelatief sterke
loonkostenstijging inhetalgemeenniet toteendalingvande
winsten inhetbedrijfsleven.Ter illustratie,dearbeidsinkomensquotedaaldevanruim84%in1985tot82%in1986.Dewinstverbetering tradvooralopindeopdebinnenlandsemarktgeoriënteerde delenvanhet bedrijfsleven.Onderanderehetmiddenenkleinbedrijf gafeenduidelijke resultatenverbetering tezien.
Hetzelfdegoldvoordevoedingsmiddelenindustrie (vgl.paragraaf
3.3).
Hetherstelvanderesultatenginggepaardmeteenforseoplevingvanhet volumevandebedrijfsinvesteringen:eenstijging
vanruim 11%.De indruk isdatdeagrarische sectoreennogwat
sterkere stijging teziengaf,althans voorwatbetreftdeinvesteringen ingebouwen.De investeringen zijnvermoedelijk ookpositiefbe'invloeddoordeverdere dalingvanderentevoet,die
overigensindetweedehelftvan1986nietverderomlaagging.
De loonstijging leidde incombinatiemetdeafwezigheid van
inflatie toteenaanmerkelijke verbetering vandekoopkracht;
voordemodalewerknemermet3%.Daardoorgingookhetvolumevan
departiculiere bestedingensubstantieelomhoog (tabel 1.2),
vooraldatvandeinvoorgaande jarensterkgedaalde uitgaven
voor duurzame consumptiegoederen.Ookdeconsumptievanvoedingsmiddelen vertoonde,voorheteerst sinds 1978,weereennoemenswaardigegroei (vgl.paragraaf3.3).
De totaledrukvanbelastingenensocialepremies isin1986
volgensderamingenruim51%vanhet nationaalinkomen,endaarmeeongeveer 1%groterdaninhet voorgaande jaar.Daartegenover
stond eenrelatieveenabsolute daling vandezogenaamdenietbelastingmiddelen alsgevolgvande lagereaardgasopbrengsten.
Doordegestegen belastingontvangstenkon tocheendaling vanhet
financieringstekortvandeoverheidwordengerealiseerd (tabel
1.2).
Verwachtingenvoor 1987niethoog gespannen
DeverwachtingenvanhetCPBvoordeontwikkelingen inde
Nederlandse economiein1987wijzen inhetalgemeenopeenvoortzettingvande tendensenvan1986.Dooreenverdereverslechte12

ringvandeconcurrentiepositie zaldeuitvoergroei vertragenen
deinvoergroei versnellen (tabel1.2).Ookde ruilvoet zal,anders
danin1986,eenongunstig beeld teziengevenenhetgevolgvan
éénenander zalzijneenhalveringvanhet positievesaldoopde
lopenderekening.Hoewelhet voortdurenvandezesituatieoptermijn totneerwaartsedrukopdekoersvandeguldenkanleiden,
wordt voor1987nogeenstijgingvandemuntwaardeverwacht.
Hetvolume vandeparticuliere consumptie zalnaarverwachtingeengroei teziengeven,zijhetenigszins lagerdanin
1986.Debedrijfsinvesteringenzulleneveneensverder toenemen,
maarookdaarbijwordt eenduidelijkevertraging invergelijking
met 1986verwacht.Degroeivanhet reëlenationaal inkomenzal
terugvallen toteenschamele 1% (tabel1.2).Insamenhanghiermee
neemt detotalewerkgelegenheid,mededoordeinkrimping bijde
overheid,weinigmeertoe.
Doordeopnieuwhogere loonkostenendegenoemde problemen
aandeafzetkant zullenderesultatenvanhetbedrijfsleven-en
danvooralhet sterkopdeexportgerichtedeeldaarvan-weer
watverslechteren:voordegemiddeldearbeidsinkomensquote wordt
eenstijging tot ruim83%verwacht.De scherpedalingvande
aardgasopbrengsten leidt in1987toteentoenamevanhetfinancieringstekort vandeoverheid,namelijk tot ruim8%vanhetnationaal inkomen.Ookde totalebelasting-enpremiedruk zalnaar
verwachting verder toenemenenwel totcirca52,5%vanhetnationaal inkomen.In1986kwam eeneindaandein1984ingezetterentedaling.De toenemendekapitaaluitvoer endedalingvanhet saldovandelopende rekening leiden in1987wellicht toteenopwaartsedrukopderente,de lageinflatiewerkt echterdeandere
kant op.Hetbelangrijkstepositievepunt inditvrijsombere
beeld isdeontwikkelingvanhetalgemeneprijspeil,datonder
invloed vandeopnieuwlagere invoerprijzenindoorsnee ietsomlaag zalgaan.Ditopzichzelf positieveverschijnsel,dat sinds
1960nietmeer iswaargenomen,heeftookeenschaduwzijde:hetis
volgenshetCPBmoeilijk om "nominale starheden tedoorbreken",
terwijldatgeletopdeverslechterde concurrentiepositiewelgewenst zouzijn.

1.2 De landbouw in de were ld
1.2.1 Produktieenvoedselsituatie
Volgensvoorlopigegegevens vandeFAO6)isdelandbouwproduktte indewereld in1986metongeveer 1,3%toegenomen.De
groeibijdeplantaardige produktenwaswatminder,terwijlde
dierlijke produktiewatsterkersteeg.Eenstijgingdeed zichondermeer voorbijtarwe,suiker,melk,varkensvlees enpluimveevleeseneendaling bijvoergranenenoliezaden (zieverderpar.
3.2.1).
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Indewesterseontwikkelde landenwasIndoorsnee sprakevan
eendalingvandeagrarische produktie.Daarbijvielvooralde
teruggangmet 3à4%inNoord-Amerika op,veroorzaakt dooreen
dalingmet5%indeVS.IndeOostbloklanden deed zicheenproduktiegroeivoor vancirca5%,vooraldoorde toenamemet6%in
deSovjet-Unie.Indeontwikkelingslanden tradeengemiddelde
toenameopmeteenkleine4%.Dezewashetresultaatvaneendalingmet5%inZuid-Amerika,eentoenamevan3%inAfrikaeneen
forsegroei (4,5%)inAzië.Ophetlaatstecijferwaswederomde
stijgingmetongeveer 7%inChinavangrote invloed.
Perhoofd vandebevolking namdevoedselproduktie inde
ontwikkelingslanden in1986met ruim 1,5%toe.Vooraldegangvan
zakeninAzië,dateenverbeteringmeteenprocentofdriegafte
zien,washiervoorvangrotebetekenis.Tochwarenerook indat
werelddeel landenmeteendalingvandevoedselproduktieper
hoofd,onderandereAfghanistan,BangladeshenSriLanka.In
Afrikadeed zichinditopzicht eenstagnatievoor.Deverbeteringvandevoedselproduktie perhoofd,diezichinditwerelddeel in1985voordeed nadedalende tendenssinds 1960,heeft
zichdusin1986nietvoortgezet.Indat jaarwasereenduidelijke dalingvandeproduktieperhoofd inondermeerAlgerije,
Tsjaad,Gambia,Ivoorkust,SenegalenTunesië.
Almetalmoetwordengeconstateerd datdeverbetering van
devoedselsituatie indeontwikkelingslanden slechts zeergeleidelijkverloopt.Hetaantalmensen indewereld dat teweinigte
etenkrijgtvertoontgeenduidelijkedaling.Recenteschattingen
lopenuiteenvan340tot730miljoen 7 ) . Tochisersinds 1980
eenstijgingvandegemiddelde produktieperhoofd opgetredenvan
ruim9%. VooraldegunstigegangvanzakeninChinaenIndiais
daaropvaninvloed,terwijlaandeanderekantdecijfersoverde
ontwikkelingen inAfrikaeenvrijsombereindrukwekken.Deze"indrukkomtnietovereenmetdezienswijze vandeFAO,dieonlangs
eenvrijalgemeneverbetering indeAfrikaanse voedselsituatie
rapporteerde 8 ) . DeFAObaseert zichdaarbijvoornamelijk opde
inderdaad nogalsterkgestegengraanoogst.Daarnaast isookde
produktievandeknol-enwortelgewassen alsmedevanpeulvruchten
duidelijk toegenomen.Hetzieternaaruitdatvooraldebasisvoedingsmiddelenwatruimervoorhanden zijn.De toenamevande
totaleagrarische produktiewasechternauwelijksvoldoendeomde
bevolkingsgroei vanzo'n3%per jaaroptevangen.
Devooruitzichten voordewereldlandbouwproduktlein1987
zijntotdusverinhetalgemeenvrijgoed.InAfrikaendelenvan
Aziëis,evenals in1986,weliswaar sprake vandreigendesprinkhanenplagen,maardeindruk isdatdiemededoor (preventieve)
bestrijding nietalteveelschadezullenaanrichten.
1.2.2 Internationalehandel inagrarische produkten
In1985,het laatste jaarwaarvoor gedetailleerde gegevens
beschikbaar zijn,stagneerdehet volumevandewereldhandelin
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agrarische ProduktenendaaldedegemiddeldeprijsIndollarsmet
7 à8%.Opvallend isdatinvolumegemetenderijkelandenmeer
gingenimporterenendatdeontwikkelingslandenhunagrarische
exportwisten tevergrotenenhunimport teverminderen.Tochis
hetaandeelvandeontwikkelingslanden indewaardevandeagrarischeexportnietgestegen,wateengevolg isvandevoorhen
relatief ongunstigeprijsontwikkeling.Binnendegroepvanrijke
landenisvooraldedalingmetmeerdaneenvijfdevandeagrarischeexportvandeVSopmerkelijk.Hetaandeelvanditlandin
detotaleagrarischeexportzaktedaardoor totbeneden 15%,terwijlhetin1981nogbijna20%bedroeg.Hetexportaandeelvande
nummers tweeendrieopderanglijst,FrankrijkenNederland,met
eenaandeelvanrespectievelijk 8,0 en7,4%,namdaarentegenverdertoe.
De eerstegegevensoverdewereldhandel inagrarischeProduktenin1986wijzenopeenvrijwelstagnerenvandegroeivan
hetvolume.In(sterkgedevalueerde)dollarsgemetenzoudende
prijzenenigszinszijngestegen,maartenopzichtevandeprijzen
vanindustrieprodukten iseendalingopgetreden.De slechte
prijsvormingopdewereldmarkt hangtuiteraard samenmetdevrij
algemene overproduktie,waarbijbovendiendediverseblokken
sterkdeneiginghebbenhunonevenwichtigheden opditpuntafte
wentelenopdeinternationalemarkt.
Eenstructureleverbeteringvandezesituatie tekentzich
nognauwelijksaf.Hetenigelichtpunt inditopzicht isdatzoweldeEGalsdeVSbezig zijnhetbeleidmeer terichtenopterugdringing vandeproduktie.Daarstaattegenoverdathetniet
uitgesloten isdatdeSovjet-Unieindekomende jarendoordealdaartoegepastebeleidswijzigingengeleidelijkminderopagrarischeimportenzalzijnaangewezen.ProjectiesvandeFAOkomen
voordekomende jarenopeentragegroeivandevraagnaaragrarischeprodukten,zijhetietshogerdanindeeerstehelftvan
dejarentachtig 9 ) .Afhankelijkvanhet succesvandebeleidswijzigingen indeVSendeEGzoueenenanderre'éelgelijkblijvendewereldmarktprijzenvooragrarischeproduktenkunneninhouden.Welverwacht deFAOwat sterkereprijsfluctuaties.Benadrukt
moetwordendatdeFAO-projecties sterkafhankelijk zijnvande
voorondersteldebeleidswijzigingenvandeEGendeVS.
Agrarischehandel:ruziesenoverleg
Degeschetstesituatievanovervoerdewereldmarktenenlage
prijzenvormteengoedevoedingsbodemvoorhandelsconflicten.
Deze speeldenzichmetnameaftussendeEGendeVS.Vooralde
dreigendegevolgenvandetoetredingvanSpanjeenPortugalvoor
deAmerikaansegraanexport naardezelandenleiddebijnatoteen
handelsoorlog.DeVSberiepenzichdaarbijopderegelsdiein
hetkadervandeGATTgelden.Eenhandelsoorlogwerd pasafgewend
naconcessiesdoordeEG,dieeropneerkomendatSpanje,c.q.de
EG,onderandere tenminste tweemiljoen tonmaisensorghumper
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jaarzalbetrekkenvanderdelanden.Daarnaast zaldeEGvoor
verschillendevoedlngs-engenotmiddelen,zoalssigarenenvruchtesappen,deInvoertarievenaanzienlijkverlagen.Demais-import
dieinhet accoordvastgelegd is,heefthetkaraktervaneenpreferentiëleimport.De Iberischetoetreding totdeEGwasechter
nietdeenigebronvanconflicten tussendeVSendeEG.Ookin
dezogenaamdespaghetti-oorlog -diebetrekkinghadopdeuitvoer
vandeegwarenvandeEGnaardeVSenoverigens inde loopvan
1986tijdelijkwerd bijgelegd-enronddevoorstellenvande
EG-Commissievooreenoliën-envettenheffing (ziepar.1.3.5)
liependemeningsverschillen tussendeVSendeEGhoogop.Inde
VSbestaatdaarnaastnogalwatonvredeoverdecriteriadiede
EGaanslachthuizensteltomzevoorerkenning inaanmerkingte
latenkomenenoverhetkomendeEuropeseverbodopdetoediening
vanhormonenaanmestrunderen.Inallegevallenzoudeuitvoer
vandeVSnadeligwordenbeïnvloed.
GeletopdeachteruitgangvandeAmerikaanseagrarischeexportenhetnegatievehandelssaldo ishetnietgeheelonbegrijpelijkdatdeVSInditsoortkwestieshoogspelspelen.Tochis
degewijzigdepositievandeEGslechtseenvanderedenenvan
dieachteruitgang.Eenandereisdathet-ondertussenalweer
enigetijdopgehevengraanembargo-voordeUSSRveelafnemers
huiverig gemaaktheeftvooreenaltegroteafhankelijkheidvan
importenuitdeVS.Debelangrijksteoorzaak isechterwaarschijnlijk destijgingvandedollarkoers tussen 1980en1985
waardoordeconcurrentiepositie vandeVS-landbouwisverslechterd.Derecentedalingvandedollarkoersheeft,zoalsookrond
1970isgebleken,pasopenige termijneenpositiefeffectopde
agrarischeexport.Deverslechtering vandeconcurrentiepositie
vandeVSinhetalgemeenheeftdaareenprotectionistischetendens inhet levengeroepen.DeAmerikanenhebbendelaatstejaren
verschillende,opdebevordering vandeagrarischeexportgerichte,programma'sopgesteld,dieweleenseentaailevenzouden
kunnenhebben.
Hoe taai,zalvooralblijkentijdensdebeginditjaarin
hetkadervanhetGATTgestartezogenaamdeUruquay-rondeoverde
internationalehandel.Debasisdaarvoor isinseptember 1986gelegd toendedeelnemende landenheteenswerdenoverdeopzetvan
deagendavoordenieuweronde.Erzijntoenookenkeleprincipeafsprakengemaaktdieervoordeagrarischehandelopneerkomen
dat Importbarrières,zoweleconomischealsbijvoorbeeldfytosanitaire,verminderd zullenworden,terwijlsubsidiesdiedeconcurrentieverhoudingen endaarmeedeagrarischehandelverstoren,beperktofzelfsafgeschaftzullenmoetenworden.Hetzalwelenige
tijddurenvoordezeprincipeafspraken zijnuitgewerkt inconcreteovereenkomsten.Ditniet indelaatsteplaatsomdatdeVSondersubsidiesvooraldeEG-exportsubsidlesverstaan,terwijlvan
EG-zijdedaarbijookgedachtwordtaanbijvoorbeeld binnenlandse
producentensubsidies.Deresultatenvandebegin 1987afgesloten
ministersconferentie vandeOECDgevenaanleiding totenigehoop
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ophet terugdringenvandeprotectieopdelandbouwmarkten•De
conferentiemonddeuitineenverklaringwaarindeOECD-leden
uitdrukkelijkaangaven,dateenmeermarktgericht beleidhetcentraledoelvanverdereonderhandelingenmoetzijnEenuiteindelijkeovereenkomstzalgevolgenhebbenvoorhet
landbouwbeleid indediverseblokken.Het isimmersmoeilijkvoor
testellenhoebijvoorbeeld deEGofdeVSaandebuitengrensde
genoemdedoelstellingenkunnenrealiseren,zonderheteigenlandbouwpolitiekesysteemaantepassen.AangeziendematevanagrarischeprotectievandeEG,althansvolgensberekeningenvande
Wereldbank,nogalwathogerisdandievandeVS,lijkthetniet
uitgeslotendatdeEGmeerconcessies zalmoetendoendandeVS.
Degemiddelde "protectiegraad" vangranen,vlees,zuivelensuikerzouvoordeVS 1,16 bedragenindeperiode1980-1982,envoor
deEG 1,54 10).Inderegelzijndergelijke berekeningennogal
arbitrair,omdathetmoeilijk ishetverschil inlandbouwpolitiek
systeemdaarbijtebetrekken,zoalshetverschil tussenprijssteunviainterventieofviaprijstoeslagenenerzijdsenprijssubsidiesvoorproduktiemiddelenanderzijds.Wanneermeninterne
enexterneprijzenvergelijkt,zoalsindeWereldbank-studieis
gedaan,komtmenbijeensysteemvanprijssubsidiesopproduktiemiddelenopeenrelatief laagprotectieniveau.Watdatbetreftis
eenaanpak,zoalsinOECD-verbandwordt toegepast,waarbijproducenten-enconsumentensubsidiëring perproduktenperlandbepaaldwordt,evenwichtiger.De feitelijkeverschillentussende
uitkomstenvanbeidestudieszijnechter beperkt.Hoedanook,
vrijalgemeenwordtnuingeziendatdeproblemenvandewereldmarktenzogrootzijndatmultilateraaloverlegomtotingrijpendeaanpassingentekomen,zeernoodzakelijk is.Endatlijkt
voordeindevolgendeparagraaf tebesprekenproblemenvanhet
EG-landbouwbeleidgeenonbelangrijkgegeven.

1.3 De landbouw in de Europese

Gemeenschap

1.3.1 Inleiding
HoeweleropenkeleonderdelenvanhetEG-landbouwbeleid
vooruitgangwerdgeboekt,moetgeconstateerdwordendatdeproblemenwaarmeeditbeleidaljarenworstelt,erindeafgelopen
twaalfmaandennietkleineropzijngeworden.Debelangrijkste
doorbraakwasdeaanpassingvanhetzuivelbeleid,waardoorereen
reëlekansisdatoverenkele jarendeonevenwichtighedenopde
EG-zuivelmarkt totaanvaardbareproportieszijnteruggebrachten
dezuivelsectornietmeerhetgrootstezorgenkindvanhetlandbouwbeleid zalzijn.Ookbijhetrundvleesbeleid enhetgraanbeleidwerdenwijzigingendoorgevoerd,waarvanhetechterde
vraag isofdezeoplangere termijnafdoendezullenzijn.Bijdezebeleidswijzingen incombinatiemetdeschuchtergestartesocio-structurelemaatregelen,tekentzicheenaccentverschuiving
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afbinnenhet gehanteerde beleidsinstrumentarium: eenbeperking
vandeprijssteun-hetzijquaniveauhetzijquavolume-eneen
uitbreiding vanderechtstreekse inkomenssteun.Eendergelijke
verschuivingkan intheorie tot eenoplossing vandeproblemen
leiden.Het isechter devraag ofzijzoverkanwordendoorgevoerd-vooraluitbudgettair oogpunt -dat zowelhetmarktevenwicht alsdeinkomensdoelstelling vanhet beleid voldoendetot
hunrechtkomen.Wanneerdeze laatstedoelstelling nietwordt
bereikt ishet risicovaneenverdere renationalisatie sterkaanwezig.Dit bleekookinhetafgelopen jaarweerduidelijkuitde
extra inkomenssteun diedeFranse enDuitseagrariërsvanhunnationale regering ontvingen.DerecentevoorstellenvandeCommissiebevattenondermeer eenraamregeling voor-volledignationaalgefinancierde-inkomenssteun.Ditwijst eropdathetnastrevenvandoelstellingenmetbetrekking totmarktevenwichten
inkomenmeerenmeergescheidenworden.Inparagraaf 1.4wordt
hiernader opingegaan.
Mededoorexterneoorzaken indevorm vanverdereprijsdalingenopdewereldmarkt eneensterkedalingvandedollar ten
opzichtevandeEG-valuta,namendevoorraden indeGemeenschap
per saldotoeenzijndebudgettaire problemenverderverscherpt.
Zoalsreedsvermeld haddedalingvandedollarkoersmede totgevolg datdekoersverhoudingen vandeEMS-munten onderlingmoesten
wordengewijzigd.Dat leiddeviahetvergrotenvanmcb'stoteen
verderefragmenteringvanhetGemeenschappelijk prijsniveau.
Inhetvoorgaande isalgewezenopdetoenemendedrukvanbuitenafophet Gemeenschappelijk landbouwbeleid,waarbijvooraldeVS
waarmogelijk pressieuitoefenden.Door technologischeontwikkelingenwordendeverschillende agrarischeproduktenonderling
steedsgemakkelijker substitueerbaar endatgaat deGemeenschap
meer enmeerpartenspelen.Hetuiteenlopenvandeniveausvan
bescherming leidtdanalsneltotscheeftrekkingeninproduktie
enverbruik.Voorbeelden zijnde substitutie vanmelkeiwitdoor
plantaardig eiwitendevervanging vansuikerdoorisoglucoseof
kunstmatige zoetstoffen.Dit soort ontwikkelingen leidtoverigens
ookinanderelandentotbeheersingsproblemen.Alsof eenenander
nognietgenoeg is,komt tegelijkertijd steedsmeernaarvoren
datdebeleidsaanpassingen ookmoeten leiden toteenvermindering
vandedrukdiedeagrarischesectorophetnatuurlijkemilieu
uitoefent,terwijlbovendien zomogelijkooknogeenevenwichtige
regionalewelvaartsverdeling moetwordenbevorderd.Opverschillendevandezeaspectenwordt inhetvervolgvandeze paragraaf
nader ingegaan.
1.3.2 Produktie,inkomensenbudget
Devoorlopigegegevensoverdeontwikkeling vanhetvolume
vandelandbouwproduktieindeGemeenschapwijzenopeenduidelijkherstel in1986nadeteruggang inhet voorafgaande jaar
(tabel1.3).Daarbijbestondeneraanzienlijke verschillentussen
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de l i d s t a t e n : aan de ene kant een daling met een procent of twee
i n I e r l a n d en Denemarken, aan de andere kant een d u i d e l i j k e s t i j ging i n Nederland en Griekenland en een s t e r k e groei i n de Bondsr e p u b l i e k . Op het niveau van de Gemeenschap nam vooral de p l a n t a a r d i g e produktie toe (met 1,6%), t e r w i j l de g r o e i van de d i e r l i j k e produktie beperkt bleef t o t 0,7%. Een produktiedaling deed
zich onder meer voor b i j granen en aardappelen en een s t i j g i n g
b i j handelsgewassen, f r u i t en rund- en varkensvlees.
Tabel 1.3 Produktlevolume van de landbouw, ruilvoet en agrarisch Inkomen In de
EG 1)
Volume brutoproduktie

Ruilvoet 2)

Reëel agr.
inkomen per
gezin!i arbeidskracht

Gezinsinkomen
per g e z i n s arbeidskracht
x 1000 Ecu

1985
(v)

1986
(r)

1985
(v)

1986
(r)

1985
(v)

1986
(r)

1983/
84

1984/
85

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

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

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

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

-4,5
-11,2
-21,9

15,7
15,9
8,0
4,5
8,5
8,8
7,0
12,0
17,8
15,5

-

-

-

-4,6
-9,2
+16,8
+2,6
+2,0
"9,7
+3,1
-3,6
+1,8
+17,0
-4,6

16,6
7,7
6,2
3,5
7,9
8,5
6,4
10,4
19,7
16,9

-

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

-

-

EG-10/EG-11

-1,6

+1,2

+0,2

+2,7

-12,0

+2,5

7,5

8,3

Land

-

-6,9
-7,2
-11,0
-0,2
-8,1
-47,9

1) Ramingen i n % t . o . v . voorgaand jaar.
2) Verhouding opbrengstprijzen en prijzen aangekochte produktlemlddelen.
Bronnen: Eurostat - Agricultural Income. Sectoral income index analyses 1986.
EG-Commissie-verslag over de toestand van de landbouw in de
Gemeenschap 1986.

Deopbrengstprijzenvanplantaardige produktengingenin
doorsneemeteenprocentofdrieomhoog,vooralonderinvloedvan
dehogereprijzenvooraardappelenenfruit.Deprijzenvandierlijke produktenzijngemiddeldmetzo'nanderhalf procentgedaald,zodatdegemiddeldeopbrengstprijsvanhettotaleproduktiepakketindeEG-11metongeveereenhalfprocentisgestegen
11).Destijgingvandeopbrengstprijzenbleefachterbijdegemiddelde inflatieindeGemeenschap,diegeschatwordtop3%.
Tenopzichtevandeprijzenvandeaangekochte produktlemlddelenzijndeopbrengstprijzenechterverbeterd.Deeerstedaaldenindoorsnee namelijkmet2à2,5%,vooraldoorhetgoedkoper
wordenvanenergieeninminderemateveevoeder.De"ruilvoet",
diein1985ongeveergelijkbleef,isdaardoorin1986duidelijk
verbeterdenwelmet2,7%(tabel1.3)
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Dezeruilvoetverbetering endestijgingvandeproduktiviteit leiddensamentoteenreëlestijgingvanhet "gezinsinkomen
pergezinsarbeidskracht" indeEG-11metgemiddeld2,5%.Degeraamdeontwikkeling liepuiteenvaneenteruggangmeteenkleine
10%inIerlandenDenemarken toteenstijgingmetmeerdan 15%
inDuitsland enhetVerenigdKoninkrijk.Inbeide laatstgenoemde
landenwarendeinkomensin1985zosterkverslechterd datin
1986slechtsvaneengedeeltelijkherstelkonwordengesproken
(tabel1.3).OokvoordeheleGemeenschapwashetherstelin
1986onvoldoendeomdeforsedalingmet12%van1985weerongedaantemaken.Globaalgenomenwashetreële inkomensniveau in
1986weerongeveerhetzelfdealsrond1980enduidelijk lagerdan
inhetmiddenvandejarenzeventig.Sindsdienisinfeitesprake
vaneendalendetendensengelet opdezichaftekenendeafbrokkelingvandeprijsondersteuning valtvoorshandsniet terekenen
opeenverbetering.
Nuheeftdeneerwaartse trendalleenbetrekkingophetuit
macro-gegevens berekende inkomenvoorzoverdatverworvenwordt
metdeagrarischeproduktie.Erzijnaanwijzingendatdedaling
vanhetbedrijfsinkomentendele isgecompenseerddoormeerneveninkomsten 12)waaronderuitkeringen inhetkadervanhetsocialezekerheidsstelsel.De totaleinkomenspositie zoudusminder
zijnverslechterd dandehiervoorweergegevencijferssuggereren.
Dezekanttekening betreft infeitehetgebrekaannauwkeurigheid
vanderegistratievandeinde landbouwingezettehoeveelheid
arbeid.Vooralde"partiëleafvloeiing"lijktonvoldoendeinde
macro-economische statistiekenterug tevindentezijn.
Inkomensmoeilijk tevergelijken
Dekennelijke statistische tekortkomingenopditpuntvormen
ookdebelangrijkstemoeilijkheid bijhetvergelijkenvanhetniveauvandeagrarische inkomensperlidstaat.Degegevensuithet
EG-landbouwboekhoudnetgevenslechtseenglobale indicatievande
inkomensverschillen.Debeperktevergelijkbaarheid vloeitonder
meervoortuithetuiteenlopenvandeondergrensvandesteekproevenwaaruitditboekhoudnet isopgebouwd.
Metdezebeperkingeningedachtenkanwordengeconstateerd
dathetgemiddeldeagrarischeinkomenhethoogstisinNederland
- ruimhetdubbelevanhetEG-gemiddelde- terwijlBelgië,DenemarkenenhetVerenigdKoninkrijknietveelachterblijven(tabel
1.3,laatstetweekolommen).Opmerkelijk isdathetdoorsneeinkomenindeBondsrepubliek benedenhetEG-gemiddeldeligt.
OokbijhethanterenvananderemaatstavenontstaatdeindrukdatdeinkomensindeDuitselandbouwrelatiefongunstig
zijn.Zobedraagthetaandeelinhetnationaal inkomenslechts2%
enindeberoepsbevolkingongeveer5,5%,eenverhoudingvannog
geen40%dus.VoordeheleEGbedraagtdezeverhouding ongeveer
50%envoorNederland,BelgiëenhetVerenigdKoninkrijk ongeveer
90%.Nuisdemetingvanhetarbeidsvolume indelandbouwstrikt
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genomennietbetrouwbaar genoeg,enookonvoldoendegeharmoniseerd tussendelidstaten,omdit soortvergelijkingentemaken.
De indrukisdatvooraldedeeltijdarbeid, dieinbijvoorbeeld de
Bondsrepubliek enItali'éveelbelangrijker isdaninlandenals
Nederland enEngeland,niet altijd opeenadequatewijze inde
volumeberekeningen isbetrokken.
Het ishierniet deplaatsomdeongunstige inkomenssituatie
vandeDuitselandbouwuitvoerig teanalyseren,maareenbelangrijkdeelvandeverklaring ligt indematigebedrijfsstructuur.
Zobedraagt debruto-produktie zowelpereenheid arbeidalsper
bedrijf slechtsongeveerdehelftvandieinNederland.Welke
factorenverderookvanbelangmogen zijn,iniedergevalisde
achterblijvende inkomensontwikkeling vandeDuitse landbouween
belangrijkpolitiekgegevenbijhet strevennaaraanpassingvan
hetEG-landbouwbeleid.
Budgettaire problemenverscherpt
Deramingenvandeuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid
in1986komenopeenstijgingvanongeveer 12%tenopzichtevan
hetvoorgaande jaar.DezekeerwasdeoorzaakdaarvannietgelegenineensterkeproduktiegroeivandetraditionelegeldverBlinders.Deuitgavenvoorrundvleesensuikerzijnietsgedaalden
dievoorzuivelslechtsweinig gestegen (tabel1.4).Bijdat
laatstemoetwordenaangetekend datdeuitgaven inverbandmetde
sterkopgelopen zuivelvoorraden pasineenlaterstadiuminde
begroting tevoorschijnkomen.Dateropdit puntnogwatte
wachtenstaat blijktuitdewaardevandezuivelvoorraden,die
Tabel 1.4 Enkele gegevens Inzakehet EG-budget
1982

1983

1984

1985

1986
(v)

1987 1)
(v)

Totale bruto-ultgaven Landbouwfonds
(afd. Garantie;mrd.Ecu)2)
12,41 15,81 18,35 19,74 22,15 22,96
Idem,mutatie in Zt.o.v.
voorgaand jaar
+13
+27
+16
+8
+12
+4
Idem, InZ totaleEG-begrotlng
60
64
67
70
63
63
BTW-afdracht (?)
0,92 1,00 1,15 3)1,23 3)1,50 3)1,62 3)
Eigen middelen landbouwsector
(mrd.Ecu)
2,22 2,30 2,44
2,18
2,72
3,30
Uitgaven naar sectoren (mrd.Ecu):
- zuivel (naaftrekmedev.heffing) 3,33 4,40 5,44
5,93
6,10
5,90
- rundvlees
1,16 1,74 2,55
2,75
2,68
2,37
- granen (na aftrekmedev.heffing) 1,82 2,44 1,65
2,31
3,20
3,63
- suiker (excl.opbr.heffingen)
1,24 1,32 1,63
1,80
1,64
1,65
1) Goedgekeurde begroting, Publicatieblad 30maart 1987.
2) Ecu »European Currency Unit -Europese Valuta Eenheid (+f 2,30).
3) Het inachtneming van de correcties voor financiële onevenwichtigheden en de
noodzakelijke aanvullende financiering doorde lidstaten.
Bron: Berekend uit diverse documenten vande EG-Commissle.
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eind 1986zo'nvijftienmiljard guldenbedroeg, terwijldezebij
verkoop slechts eenfractievandeboekwaarde zullenopbrengen
(zieverderpar. 1.3.4).
Vandeviergrootste uitgavenpostengavenin1986alleende
graneneenforse stijging tezien,namelijkvanbijna40%.De
toenamezounoggroterzijngeweest alsergeenmedeverantwoordelijkheidsheffingzouzijningesteld.De (netto-)opbrengst daarvan
wordt doordeCommissie opeenkleine400miljoenEcugeraamd.De
stijging vandebruto-uitgavenvoorhetgraanbeleid werdvoorts
voorongeveer dehelft opgevangendoordeeveneens sterkgestegen
opbrengst vandeheffingenopge'importeerdegranen.Debelangrijksteoorzakenvandesterke stijgingvandebudgetlastenwaren
dedalingvandewereldmarktprijzen vangranenenvandedollarkoers.Deprijsdalingvangranenwasin1986indedollarsnaar
schatting zo'n25%.Eenexact percentage ismoeilijk tegeven,
omdat een toenemend deelvandeleveringscontracten,voordekopergunstige,niet indeofficiëleprijs totuitdrukkingkomende
voorwaarden bevat.Daarbijmoet gedachtwordenaangunstigekredietvoorwaardenenkortingenbijtoekomstige aankopen.Indeloop
van 1986daaldedaarnaast dewaardevandedollar tenopzichte
vandeEcumetbijna 14%.Doorbeideoorzakenisdemetrestitutiesteoverbruggenafstand tussendeEG-prijzenenhetwereldmarktniveauaanmerkelijk toegenomen.Ookdetoetreding vanSpanje
enPortugalheeft tot een toenamevandelandbouwuitgaven geleid.
Overigensmoetwordenopgemerkt datdedalingvandewereldmarktprijs indollarsweliswaar voorgranen,maarniet voor landbouwprodukten inhetalgemeengeldt. Indollarsnamdewereldmarktprijsin1986ietstoe,maarnietvoldoendeomdeinvloedvande
veranderendekoersvandedollar tegenoverdeEcu tecompenseren.
Aanzienlijke uitgavenstijgingen zijnteregistrerenbij
olijfolie (50%)enwijn (18%).Opvallendwasookdetoenamemet
ruim50%bijoliehoudende zaden.Van1983tot 1986isdezepost
gegroeid van3,6 tot7,7%vandetotaleuitgavenvandeafdeling
Garantie vanhetE0GFL.Ookdepost vooreiwithoudende gewassen
vertoont eensnellestijging.Het zieternaaruitdatdegezamenlijke uitgavenvoordeze tweeproduktgroepen,diewelworden
genoemd alseenalternatiefvoorgranen,reeds in1987hogerzullenzijndandekostenvanhet rundvleesbeleid.Warendeuitgaven
voordeze tweeproduktenin1984noggelijkaanongeveerdehelft
vandievoorgranen,in1987zijnzenaarverwachting alopgelopen totruim70%vandeuitgavenaanhet graanbeleid.Eenander
produkt dateensnellegroeivandebudgetlasten teziengeeftis
schapevlees:eenverdubbeling invijf jaar.
Ookdit jaarproblemenbijvaststelling begroting
De tegenvallende landbouwuitgaven nooptendeEGindeloop
van 1986 tot eenvrijingrijpende aanpassing vandebegroting.
Dezeaanpassingkonnogwordenverwerkt zonder eenaanvullende
begroting,aangeziendeeerderdoorhetEuropeseParlement vast22

gestelde begroting doorhetHofvanJustitieongeldigwasverklaard.Dezeuitspraakvond plaatsnaeenactievanenkelelidstatendievanmeningwarendat devoorzitter vanhetParlement
zijnbevoegdheden tebuitenwasgegaan.Het gevolgwasdatde
Gemeenschap pasin juliovereengoedgekeurde begrotingvoorhet
lopendejaarbeschikte.Laterbleekookdezebegroting,waarvoor
hetmaximum aanbeschikbaremiddelenmoestwordenaangewend,te
krap tezijn,maar beslotenwerdhet tekortvannaarschatting
1à 1,5miljardEcudoorteschuivennaar1987.
De budgetproblemenvoor 1987zijnhierdoornogverergerd.
Doordeinmiddelsgebruikelijke meningsverschillen tussenParlement enMinisterraad kondenieuwebegroting pasindeloopvan
februariwordenvastgesteld.Demeningsverschillen spitstenzich
toeopdeverdeling vandemiddelenvoorhetmarkt-enprijsbeleid enerzijdsendeanderebeleidsonderdelen (structuur,regionaalensociaalbeleid)anderzijds.Vooreendeelvaltdezetegenstelling samenmet belangenverschillen tussennoordelijke en
zuidelijke lidstatendiezich,nadelaatsteuitbreiding,ook
binnendeRaadvanMinistersmeermanifesteren.
Indebegrotingvoor 1987ismaareenbeperkte toenamevan
deuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid voorzien(tabel1.4).
Voorgranen,dieinmiddelshet rundvleesvandetweedeplaatsbij
de landbouwuitgaven hebbenverdrongen, iseenvrijsterkekostenstijginggeraamd.Deuitgavenvoorzuivelensuikerzoudenongeveergelijk blijvenendievoorrundvlees zelfsomlaag gaan.Onderanderevoorwijn,olijfolieeneiwithoudende gewassenworden
sterke stijgingenvoorzien (resp.15,18en47%). Doordelage
wereldmarktprijzen, degoedkope dollarendesterkopgelopen interventievoor
raden,ishet teverwachtendatdebegroting teoptimistisch isendatdeenkele jarengeledenafgesproken "begrotingsdiscipline"wederomnietwordt gerealiseerd.
Daarbijkomt nogdat dezuivelbesluitenvandecember 1986
(zieverderop)dit jaarnoggeenbesparingen zullenopleverenen
wellicht zelfstothogereuitgavenvoorhet rundvleesbeleid zullenleiden.Erwordendanookdreigende tekortengenoemd van
6 miljardEcu 13).Omdat debegroteuitgaven reedshetmaximale
doordelidstaten terbeschikking testellenbedragvergden,zal
dit tekortmoetenwordengedekt doorbijzonderebijdragenen
voorschottenvandelidstaten.Ookvoorhetplantoteendrastischeverminderingvandezuivelvoorraden zaleenberoepopde
lidstatenwordengedaan.Zijmoetendekostenvandit programma
gedurendevrijlangetijdvoorfinancierenenwordenpasterugbetaaldwanneerdemethet planbeoogde besparingenwordengerealiseerd.
Anderelastenverdeling voorgesteld
Uit dit laatsteblijkt temeerdedeplorabele situatievan
hetEG-budget:erisonvoldoende financiële ruimteomde"investeringen"c q . begeleidendemaatregelen tebekostigen dienood23

zakelijkzijnomop langere termijnop eenaanvaardbarewijzetot
besparingen tekomen.Hetbudget vandeGemeenschapwasin1985
gelijkaan2,7%vandesomvandenationale begrotingen vande
lidstaten (centraleoverheid).Datkomt overeenmet 0,94%vanhet
BrutoBinnenlands Produkt vandeGemeenschap IA).Deuitgaven
voorhetmarkt-enprijsbeleidkomen (netto)overeenmetongeveer
0,6% vanhet-gezamenlijkenationaal inkomenvandeTwaalf enmet
zo'n30%vandenetto-toegevoegde waardevandeagrarischesector.Het isechterniet zozeerdeomvang alsweldeonbeheersbaarheid vandezeuitgaven,alsmedehetverspillingskarakter van
eendeelervan,diedemeestekritiekoproepen.
Deze bezwarenvormenookeenbelangrijke belemmering voor
realisatievaneenCommissievoorstel omhetmaximum voordefinanciëlebijdragenvandelidstaten aandeGemeenschap teverruimen.Het voorstelkomt eropneerdatvoortaan eenalgemene
limiet zougaangeldenvoorallefinanciëlemiddelenvandeGemeenschap,dusvoordouanerechten,landbouwheffingen,eenbijdrageopbasisvandeBTW-grondslagvantenhoogste 1%pluseen
aanvullende bijdragegerelateerd aanhetBrutoNationaalProdukt
vandelidstaat.Delimiet voordeGemeenschap zouvoorlopig
moetenwordenvastgesteld op 1,4%vanhetBrutoBinnenlandsProdukt.Aanvaarding vandeze limiet zouvoor 1987eenverhoging
inhoudenvandemaximaalbeschikbaremiddelen vandeEGmetongeveereenderde tenopzichtevandeoude limietvan 1,4%vande
BTW-grondslag.Volgens schattingenvandeCommissie zoudenieuwe
limiet zeker tot 1992toereikend zijn 15).DaarbijheeftdeCommissie verondersteld datdeuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid reëelmet 2,5%per jaarzullenstijgen.Geziendereële
groeivanbijna6% per jaarindeperiode1982-1986betekentdit
eeningrijpende ombuiging.
Bij toepassing vandenieuwe normzoudenookdeaandelenvan
delidstaten indefinanciering enigszinsverschuivenomdatde
verhouding tussennationaalprodukt enBTW-grondslag perland
uiteenloopt.Voordemeeste lidstatenblijftdeverschuivingbeperkt.AlleenDenemarkenenvooral Italiëzoudenhunaandeelduidelijkzienstijgen, terwijldatvanhetVerenigdKoninkrijkaanmerkelijk zoudalen.DaarmeezouookhetprobleemvandeBritse
bijdrage,waarvoor enkele jarengeledeneenvoorlopige regeling
werdgetroffen,althans vooreendeelzijnopgelost.HetNederlandseaandeelzounauwelijksomhooggaan.WelzoumeteentoenamevanhetEG-budget ookdeNederlandse bijdrage indeloopder
jarensterk toenemenvancirca 2,2miljardEcu in1987tot3,5à
4miljard Ecuin1992.Eenbijkomend element daarinisdat inde
voorstellenvanDelors-devoorzittervandeEuropese Commissie
- hetVerenigdKoninkrijk endeBondsrepubliekminderdanevenrediggaanmeebetalen.DeNederlandse bijdrage zoudansnellerdan
evenredigkunnenoplopen.
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1.3.3 Prijsbesluiten enagri-monetaire maatregelen
De inapril 1986genomen besluiten Inzake de landbouwprijzen
voor 1986/87 resulteerden ineenlichte daling vanhet gemiddelde
niveau vandesteunprijzen, gemeten inEcu(tabel 1 . 5 ) .Door aanpassingen vandegroene koersen gingen deprijzen innationale
munt echter indoorsnee met2à2,5%omhoog. Nacorrectie voorde
algemene inflatie komt ditafhankelijk vandegebruikte deflator
neer opeenreële daling van1,5à3%:ongeveer eenzelfde daling
als indeafgelopen vier jaar. Zeker wanneer menrekening houdt
met deverbetering vandebruto-produktiviteit -dieinhetkader
van dezogenaamde objectieve methode geschat wordt opeenkleine
2% perjaar -ishetniet aannemelijk datdeze prijsbesluitenals
zodanig eenbijdrage hebben geleverd aanhetverminderen vande
onevenwichtigheden opdeagrarische markten.Ditgeldt nogsterker wanneer menbedenkt datdeprijzen vandedoor de agrarische
sector aangekochte produktiemiddelen in1986gemiddeld zo'n 2,5%
lager waren daninhetvoorgaande jaar.Â1metalkanmoeilijk
gezegd worden datdeze prijsbesluiten restrictiever waren dandie
van voorgaande jaren.
Tabel 1.5 De ontwikkeling van
inEcu,mutaties in

het niveau van de
Xt.o.v.voorafgaa
82/83

83/84

gemeenscllappelijlIceprijzen,
nd jaar
84/85

85/86

86/87

87/88

Zachte tarwe (interventieprijs) 1 8,5
Gerst (idem)
8,5
Suikerbieten (basisprijs)
9,5
Appelen (basisprijs)
12,5
Melk (richtprijs)
10,5
Boter (interventieprijs)
10,0
Magere-meIkpoeder (idem)
10,4
Rundvlees (interventieprijs)
11,0

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

-1,0
-1,0
0,0
0,5
0,0
-10,7
10,9
-1,0

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

0
-5,0
0
0
0
0
0
0

0
0
Ó
0
0
0
0
-1,7

Gemiddelde alle prod. 1)

10,4

4,2

-0,5

0,1

-0,3

-0,2

Innationale munt:
Gemidd. (alle prod.)1)2)

11,2 3)

6,9

3,3

1,8

2,2 3)

3,4

Inflatie 1)4)

10,1

7,8

5,8

5,1

5,5

3

1) EG-10,inclusief nietintabelgenoemdemarktordeningsprodukten.
2) Inclusiefaanpassingen groenekoerseneerderinhetjaar.
3) SchattingLEI.
4) Prijsindexbruto-blnnenlandsprodukt,82/83=1982enz.,1986en1987raming
0ECD.
Bron: Alstabel1.4.

Bij deze becijferingen moet weldevraag worden gesteld in
hoeverre deverhoging vanhet"papieren" steunprijsniveauook
doorwerkt indeproducentenprijzen, vooral gezien detendensom
door verschillende beperkingen, zoals eenverscherping vande
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kwaliteitseisen,demazeninhetvangnet tevergroten.Zachte
tarwevormthierwaarschijnlijk hetduidelijkste voorbeeld:van
1983/84totenmet 1985/86werddeinterventieprijs innationale
muntmetnaar schatting8à9%verhoogd terwijldewerkelijke
producentenprijs gemiddeldmetzo'n4%isgedaald.Nietalleen
hetBrusselsebeleidmaarookdemarktsituatieheeftdaarbijeen
rolgespeeld.
Denominale prijsaanpassingen innationalemuntliepenvoor
1986/87uiteenvan-0,2%voordeBondsrepubliek tot+3,3%voor
Italiëen+13,5%voorGriekenland (tabel1.6).Uiteenvergelijkingvandenominaleprijsverhogingenmetdeinflatieperland,
valtafteleidendatalthans in1986dereëledalingvanhet
steunprijsniveauinhetalgemeengroterwasnaarmatedeinflatie
hogerwas (Griekenland,Italië).VoorNederlandonderginghet
reëleniveauvandesteunprijzenvrijwelgeenverandering.
AfgezienvandeGriekse,warendenadevaststellingvande
landbouwprijzen voor1986/87nogbestaandemcb'sbeperktvanomvang (tabel1.6).Doordekoersdaling vanhetBritsepondende
Grieksedrachme,alsmedede inparagraaf 1.1.1 vermeldeofficiële
pariteitswijzigingen,ontstondenernieuwenegatievemcb'sen
dijdendebestaandeindeloopvanhet jaarsterkuit.Begin1987
had alleenBelgië/Luxemburg geenmcb'senvarieerdendenegatieve
mcb'svoorzuivelproduktenvan1,5%voorDenemarkenvia4à5%
Tabel 1.6 Ontwikkeling prijzen, inflatie enmonetaire compenserende bedragen

Land

Mutaties
steunprijsniveau
innat :.munt in
1985/86

België
Luxemburg
Denemarken
BR-Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Ver.Koninkrijk
Griekenland 3)
Spanje 3)
Portugal 3)

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

1986/87

1,7
1,7
1,3

% 1)
1987/88

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

1985

1986
4)

4,7

4,6

0

0

5,4
4,8
3,9
4,6
5.6
9,7
0,4
4.0

0
0

0

22,6
11,8
18,0

6,5

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

13,6

13,5

13,3

17,1

-

3,3
1,7

7,2
0,3

-0,2

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

Hoogte van de
MCB op zuivel
in 15per:

Infi,atie
in X 2)

-0,5

-

25-4-86

+2,9
-1,7

0
-1,5
+2,9
-3,6
-22,9

0
0

1-5-87

-1,5
+2,9
-4,8
-4,3
-5,3
+2,9
-21,1
-45,3
-9,0
-15,7

1) Interventieprijzen e t c , inclusief effecten agri-monetaire aanpassingen
maanden.
aan deprijsbeslultenvoorafgaande 12
2) Prijsindex bruto-binnenlands] produkt; 1986ram ingEG- -Commissie.
grond van Toetredingsverdrag.
3) Incl. aanpassing op
aanzlenlijk afvan diei
4) Door definitie verschillen wijken deze cijfers
het verschil inontwikkeling tussen
tabel 1.1. Een belangrijke oorzaak is
loonkosten.
lmportprljzen en binnenlandse
Bron: Als tabel 1.4.
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1-7-87

0
0
0
+1,4
-3,5
-3,5
-3,8
+1,4
-18,2
-39,5
-2,6

0
:inde

n

voorFrankrijk,Ierland enItalië totbijna30%voorhetVerenigd
Koninkrijkenruim40%voor Griekenland.
Denegatievemcb'swarendusveelomvangrijker dandepositieve,hetgeen vooreenbelangrijkdeelsamenhangtmethetin
1984genomenbesluit omvoor eenperiodevandrie jaarhetuitdijenvanpositievemcb'stevermijdendoorbijmuntkoersaanpassingeneencorrectiefactor toetepassenopdespilkoers.Wanneer
het oude systeemwasgehandhaafd engeen tussentijdseafbraak
plaatsgevonden zouhebben,zouNederland inmiddels positieve
mcb's vanmeerdan 10%hebbengehad.Almetalmoetwordengeconstateerd datdeeenheid vanprijzeninernstigemateisdoorbrokenendaterweer ruimemogelijkhedenbestaanvoornationale
prijsverhogingendooraanpassingen vandegroenekoersen,metallerisico'svandienvoor eenverhogingvanhetgemiddeldesteunprijsniveau.
ZoalsookdeEG-Commissie ineenrecent rapportnaarvoren
brengt,klemt deze problematiek destemeeromdatdemcb'ssteeds
meerperprodukt ofgroepvanproduktenwordengedifferentieerd
16). DeFransemcb'slopenbijvoorbeeld uiteenvan-1,5%voor
rund-envarkensvlees tot-8%voorgranenensuikerbieten.Niet
alleenneemt daardoor deondoorzichtigheid verder toe,ookde
concurrentieverhoudingenworden erdoorbeïnvloed.Deaangegeven
constellatie vandeFransemcb's leidterbijvoorbeeld toedatde
varkenshouderijindat landover relatief goedkoopgraankanbeschikken.
Prijsbesluitenvoor 1987/88:doortrekkenvanlijnen
Opdelaatstedagvandemaand juniwerdnamaandenlangeonderhandelingen eenbesluit over delandbouwprijzen voor 1987/88
genomen.GrondslagwarendedoordeCommissie ingediendevoorstellen-pas tot8tandgekomennaeenzwareinternediscussie waarmeevooralhethoofdgebodenmoestwordenaandegeweldigebudgetproblemenvandeEG.Devoorstellenhieldenoverhetalgemeen
eenbeperkteprijsstijging innationalemunt in.Gekoppeld aande
verwachtekleine inflatie zoueenenander resulterenineen
kleine reëleverlaging vandeofficiëlesteunprijzen.Deprijsbesluitenkwamenuitopeengemiddeldeprijsdaling van0,2%in
Ecu.Innationalemunt leidt dat toteengemiddelde stijging van
3,4%,gelijkongeveeraandeinflatie (zietabel 1.5),enderhalveeenreëelgelijkblijvende prijs.Dit isdaninclusiefdegevolgenvandeagro-monetaire besluiten,waarover straksmeer.
Ophet eerstegezicht lijkendeprijsbesluiten tamelijkgenereus.Debijkomendemaatregelenvooreenaantalproduktenkunnenechter totaanzienlijke prijsdalingen indemarkt aanleiding
geven.Zo isdeofficiëleprijsaanpassingvoorgranengemiddeld
vrijwelnul,maar isbeslotende interventie pasopentestellen
alsdemarktprijs onder94%vandeinterventieprijs gezaktis.
Daarnaast isondermeerdestaffelingoverhet verkoopseizoen
aangepast.Het geheelzoutot eenprijsdaling vanmeerdan10%
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kunnen lelden.Defeitelijke daling Isechter sterkvandelocale
marktsituatie afhankelijk.Voor eentekortgebied alsNederland is
eenmindergrotedalingaannemelijk.Ookbijeenprodukt als
koolzaad zullendeveranderingen inhet interventiemechanisme en
heteffectiefwordenvandegarantiedrempel demarktprijsveel
meer beïnvloedendande indeprijsbesluitenopgenomendalingvan
deprijsmet 3%.Devastgelegdemaximaleboeteopdeprijs(-10%)
bijoverschrijdingvandegarantiedrempelwordt in1987/88waarschijnlijkeffectief.Daarmeekomt deprijsdaling intotaalwellicht opzo'n13%.Dedirecteuitwerkingvandeprijsbesluiten
naardelidstaten lijkt,Inhet licht vandeverschillen Ininflatie,tamelijkgelijkmatig tezijn (tabel1.6).
Eenbesluit overdeprijsvoorstellen Islangdurig vertraagd
doordeheftigemeningsverschillen overdedoordeCommissie
voorgestelde (consumenten-)heffing opoliënenvetten.Dezeheffing iseenstokpaardjevanmetname Frankrijk enheeft alsprimairdoeleendeelvandegateninhetEG-budget testoppen.
Daarnaast zoudeconcurrentiepositie vandierlijkvet (boter)tegenoverplantaardig vetverbeterdworden,waarmeeenigeextraafzetvanbotergecreëerdkanworden.Door ernstig verzetvaneen
aantal lidstaten (Nederland,Engeland,West-Duitsland)wasde
Commissie gedwongenbakzeil tehalen.Besloten isnader testuderenentegaanpratenmet debijdeze produkten belangrijkste
handelspartners,deVSIndeeersteplaats.Hiermee isduidelijk
sprakevanuitstel;het isdevraag ofhetafstelwordt.
Systeemwijzigingmcb's
Hetknelpunt indeonderhandelingen overdeagro-monetaire
vraagstukken zat indeafbraakvanmcb's.Debesluitenvallenin
eenaantaldelenuiteen.Indeeerste plaatsisbeslotendebestaandepositievemcb'smet éénpunt teverlagen doorzetevervangendoornegatievemcb'svoordeandere landen.Daarnaastvond
verruiming plaatsvandefranchisevoordeBondsrepubliekmeteen
half punt.VoorNederland istoteenhalfpuntmcb-afbraakbeslotenomdat eenruimefranchiseveelonzekerheid voordeinternationalehandeloproept.DitwerddoorNederland ongewenst geacht.
Voornieuwekoerswijzigingengeldt nogsteedsde "Umschichtung",waarbijpositievemcb'svoorkomenwordendoordegroene
koers vandeEcutegenoverhaarspilkoersaantepassen,zodanig
dat degroeneEcuhetzelfdekoersverloopheeft alsdesterkste
munt (deDuitseMark).Dit systeemkentdusalleennegatieve
mcb's.Hetnadeeldaarvanisdatde landbouwministers vanlanden
met negatievemcb'soverhetalgemeenmetgraagte totafbraakvan
mcb's besluiten,omdatdaarmeehuninternelandbouwprijzen stijgen.Omdathet systeemalszodanigmoeilijk af teschaffenisWest-Duitlandwenst zijnlandbouwprijzen niet teziendalenleidtafbraakvannegatievemcb's toteengemiddeldeprijsstijging.EndaarishetEuropese landbouwbudget niet opberekend.
Omdeopwaartsedrukopdeprijzen tebeperken isbeslotenonder28

scheid temaken tussen "natuurlijke"negatievemcb's (echtenegatieve)en "kunstmatige"mcb's (mcb'sdiedooraanpassingvande
groeneEcuontstaan).Denatuurlijke negatieveworden bijhun
ontstaanvoor30%afgebroken,derest indetweeseizoenendaaropvolgend.Dekunstmatigemcb'swordenvooreenkwartweggewerkt
doorverlagingvandeprijzeninEcubijdestart vanheteerstvolgendeverkoopseizoen,waarbijnationale compensatie verstrekt
magworden.Derestwordtweggewerkt indevolgende jaren,maar
slechtsalsdatniet totnominaleprijsverlaging leidt.Inde
huidige situatievangeen inflatie isdaaromzo'nverdergaande
afbraakniet teverwachten.Voor 1julivolgend jaarwordtdit
systeem opnieuwbezien.Daarmeeisdebesluitvorming eigenlijk
deelsweerdoorgeschoven naardetoekomst.Desituatie dienugecreëerd is,met natuurlijke enkunstmatigemcb's,lijkt sterkop
desituatievanvôôrde "Umschichtung", toenpositieve ennegatievemcb's bestonden.Onderdat systeemwashetuiterstmoeilijk
mcb'saf tebrekenom toteenheid vanprijzentegeraken.Nuis
datwaarschijnlijkweerhetgeval.
1.3.A Zuivelenrundvlees
Drastischeaanscherping vanmelkquotaregeling
DegangvanzakenopdeEG-zuivelmarkt inhetafgelopenanderhalve jaarheeftaangetoond datmet deintroductievandequotaregeling in1984deproblematiekvanhetmarktevenwicht niet
definitiefwasopgelost.In1986warendemelkafleveringenongeveer 1,5%groterdaninhet voorafgaande jaar.Inhetmelkprijsjaar 1985/86werd het totaleEG-quotum met bijna 1%overschreden.
Ookvoordekomende jarenwordt zo'noverschrijding verwacht.De
toenamevandemelkplas leidde,mededooreenvermindering vande
afzetmogelijkheden vananderezuivelprodukten, tot eenforse
stijgingvandeproduktie vanboter (+7,5%)enmagere-melkpoeder
(+10%).Omdat tegelijkertijddeafzethiervannaarderdelanden
sterk terugliep,namendeinterventievoorraden sterktoe,hetgeen
- optermijn-eenstijgingvandeuitgavenvoorhet zuivelbeleid
veroorzaakt. Inhetnajaarbereikten devoorraden eennieuwe
hoogtepunt met ruim 1,5miljoen tonboter en 1,1miljoen tonmagere-melkpoeder.
Uithetvoorgaandemagnietwordenafgeleid datdequotaregeling alszodanig nietwerkt.Wat duidelijk zichtbaarwerd,is
dat dequotadestijds tehoog zijnvastgesteld.Daarnaast zijner
indewijzevanuitwerking,mededoordehandelingsvrijheid van
delidstatendaarbij,verschillendepuntenaantegevenwaardoor
deregeling aaneffectiviteit inboette.IndocumentenvandeEGCommissie overditonderwerpwordt ondermeergewezenopdemogelijkheid omhetvetgehalte teverhogen,opdevereveningsregeling
enophet zogenaamde fabrieksquotum 17).Dit laatste,datdemogelijkheid inhoudt om perfabriekover-enonderschrijdingen te
vereffenen,leiddeervolgens deCommissie toedatdebetrokken
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overschrijders gemiddeld slechtseenbedrag vanruimtwintigcent
perkilogram teveelgeproduceerdemelkmoestenafdragen.Bovendienhebbenverschillende lidstaten teveelquotauitgegevenin
de laterijdelgeblekenhoopdatdediverse opkoopregelingenvoldoende tegenwicht zouden bieden.Naast dezeadministratieve oorzakenwijst deCommissie ookopdeverbetering vandeprijsverhouding:in1986gingdemelkprijs inre'életermenmet ruim2%
omlaag endegemiddeldeprijsvandeaangekochteproduktiemiddelenmetbijna6,5%.Het laatstevooraldoordelagereveevoederprijzen.Tenslotte isookdenkbaar dat inverschillende delenvan
deEGhetvrijgunstigeweer inde (na-)zomer eenrolheeftgespeeld.
DevoorstellenvandeCommissie slotenaanbijdehierboven
weergegevenanalyseenkwamenneeropeenverlaging vandequota
enerzijdseneenaanscherping vandetoepassing vanderegeling
anderzijds.Devoorstellenwerdennalangdurigediscussies,waarbijdoorbrakenenimpasses elkaar.afwisselden,doordeRaadvan
Ministers voor eengroot deel,zijhetmetaanpassingen,overgenomen.Debelangrijkstemaatregelen zijneentijdelijke schorsing
van4%vandequotavoor 1987/88bovendedooreenopkoopregeling
terealisereneerder overeengekomenvermindering van2%.Voorde
"geschorste"hoeveelheid melkwordt eenvergoeding uitbetaald van
27centperkilogram,eventueeluitnationalemiddelenaante
vullen totcirca33,5cent.Verderwerd beslotenommet ingang
van 1988/89nogeens 1,5%vandequota tijdelijk teschorsen,
waarvoor eveneenseencompensatie geldt.Deze schorsingkomt
eveneensbovenopdequotakorting van1%diereedseerderovereengekomenwas.Dehoogtevandesuperheffingwerd ookbijhet
individuele systeemvastgesteld op 100%vanderichtprijsin
plaatsvan75%,maarhet fabriekssysteemendemogelijkheid tot
verevening blijvenbestaan.Eerderwasalbeslotenomdemogelijkheid totverhoging vanhet vetgehaltevandeheffingsvrijte
leverenmelksterktebeperken,waarmeedusinfeiteeenvetquotumwerd ge'introduceerd.Het totaalvankortingenenschorsingen
komt eropneerdat in1988/89het nietgeschorstequotumvoorde
geheleEGruim 15%benedendétotale leveringen in1983ligt.De
introduktie vaneenvetquotumzaldefeitelijkaf televerenhoeveelheidmelkzelfsnogwat verderkunnenverlagen.
Naast dezeaanpassingen,werd inmaart 1987beslotendatde
interventievanmagere-meIkpoederindewinterperiode volledig
wordt stopgezet enindezomerbeperkt blijft totmaximaal
100.000ton.Daarnaastkomt ereenregelingvoorparticuliereopslag.Dewat ingewikkelder regeling voorboterkomt eropneerdat
deeerste 180.000ton,gerekend vanaf 1maart 1987,ininterventiewordt genomenvolgenshethuidige regime,de volgende70.000
tonpaswanneer demarktprijs isgedaald tot92%vandeinterventieprijs,endatvervolgensalleenwordt ge'interveniëerdalsde
marktprijsbeneden 90%vande interventieprijs isgedaald.Door
het openstellenvanbijzondereafzetregelingen indevormvan
inschrijfprogramma's zalgetrachtwordendeze laatste fasezo
30

veelmogelijktevermijden.Dehuidige inschatting isoverigens
datdedrempelvan250.000tondit jaarnietofnauwelijksoverschredengaatworden.Daarnaastwerd eenspeciaalprogrammaaanvaardomdebestaandebotervoorraad intweejaarmet 1,03miljoen
tonteverlagen.Ditprogramma,waarvandekostenbegrootworden
op3,2miljardEcu (ongeveergelijkaandehuidigeboekwaardevan
die boter),wordtvoorgefinancierd doordelidstatendiena1989
hunvoorschottenmetrentezullenterugkrijgen.Eénenanderin
dehoopopbesparingenaanopslagkostenendergelijke.
In1989eindelijkevenwichtopdeEG-zuivelmarkt?
Devraag isnuinhoeverremetdegetroffenmaatregelende
onevenwichtigheden opdeEG-zuivelmarkt totaanvaardbareproportieskunnenwordenteruggebracht.Deaanscherpingvandequotaregelingzouertoekunnenofmoetenleidendatdemelkproduktie in
deEGin19898,5%kleinerisdanin1986.Overdeverhouding
tussenproduktieenafzetvanboterenmagere-melkpoederin1989
lopendemeningenuiteen.DeEG-Commissie schatdatdeboterproduktie260.000tonlagerzalzijndanin1986enhetProduktschap
voorZuivelvoorziet eenongeveer tweemaalzogroteteruggang
18).Hetverschilzitindeverwachtingenoverdeinterneenexterneafzetvanconsumptiemelk,condens,kaasetc.De schatting
vandeCommissiekomteropneerdatovertwee jaarnog700à
800.000tonbotermetbehulpvansubsidiesen/ofrestitutiesmoet
wordenafgezet,terwijlditvolgensdeProduktschapsberekeningen
slechtshalfzoveelzouzijn.Geletopdegemiddelde"normale"
boteruitvoervanzo'n350.000tonindeperiode 1981-1984zou
volgensdelaatsteschattingduseenredelijkematevanevenwicht
zijnbereikt.Medegeletopde(voorgenomen)terugdringingvande
melkproduktieeldersindewereld (metnameindeVSenNieuwZeeland)iseenherstelvandeEG-boteruitvoer tothetgenoemde
niveauwaarschijnlijkwelrealiseerbaar.
Voormagere-melkpoederverwacht deCommissiedat,bijhandhavingvandebestaandeafzetprogramma's,demarkt inevenwicht
zalzijn.VolgensdeProduktschapsberekeningen zoueropEG-niveauzelfseentekortzijnaanondermelk,althanswanneerdeGemeenschapdebestaande "afzetkanalenwilblijvenbedienen".Daarbijmoetaangetekendwordendatsommigegebruikte afzetkanalen
juist ontwikkeld zijnomoverschottenaftezetten.Aangeziendezekanalenvoornameijkwordenbediendmetbehulpvansubsidies,
vooralvoordeverwerking inkalvermelk,lijktdeoplossingvan
diteventueleschaarsteprobleem vrijeenvoudig.Ditgeldtdeste
sterkeralsdeteverwachtenverminderingvandemelkveestapel
toteenverdereinkrimpingvandekalvermesterijleidt.Ditalles
laatdemogelijkheid onverletdat inenkele,sterkopdecommerciëlezuivelafzetgerichteproduktiegebieden,vooralindewinterperiodeeenrelatieftekortaanmelkeiwitkanontstaan.
Ervanuitgaandedatdewerkelijkheid ergenstussenbeide
schattingen inligt,tekentzichvoor1989eensituatieafmet
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eenredelijkevenwicht voormagere-melkpoeder eneenbeperkt
"overschot"voorboter.Daarbijwordt aangenomendatdevoorgesteldeolie-envettenheffing,zodezeinéénvandekomendejarenalwordtaanvaard,slechtseenbeperkteffectophetboterverbruikindeGemeenschap zalhebben.
Gevolgenvoorinkomensmelkveehoudersniet desastreus
Hetvoorgaandehoudtindatdevérgaandebeperkingvande
interventievoormagere-melkpoederalthansna1989geenernstige
gevolgenvoordeprijsvorming behoeft tehebben,opvoorwaarde
datdebestaandeafzetprogramma'sminofmeergehandhaafd blijven.Voor 1987eninminderemate 1988isnietuittesluitendat
het interventieplafond daadwerkelijk zalwordenbereikt.Voorbotergeldt ietsdergelijks.Teverwachten isdatdelimietvan
250.000tonzoongeveerbereiktwordtendatookna1988nogzoveelgeïntervenieerd moetwordendatvoortdurendhetlaagste
prijsniveauvantoepassing is.Eenenanderhangtsterkafvande
ontwikkeling vandecommerciëleafzetvan(vetrijke)zuivelprodukten,vanhetrestitutiebeleid envanhetsuccesvandespecialeafzetprogramma's.Bijdatlaatstedoetzichhetprobleem
vooromalternatieveafzetmogelijkhedentevinden,zekerzolang
deafbouwvandebestaandevoorradennogniet isvoltooid.Nuin
feitetochbeslotenisomteveelgeproduceerde zuivelzoveelmogelijkdirect-duszonderdezeeerstindeinterventie tenemen
- eenbijzonderebestemming tegeven,zouinhetlichtvande
laatsteopmerkingonderzochtmoetenwordenofervooranderezuivelproduktendanboterenmagere-melkpoeder extraafzetmogelijkhedenzijntevinden.Geletophet teverwachtenverschilin
marktsituatie zoudaarbijvooralaanvetrijke ofaanvolle-melkproduktenmeteenrelatiefhogeprijselasticiteitvandevraag
moetenwordengedacht.
Inditverbandmagheteenpluspuntgenoemdwordendatter
compensatievandequotavermindering nietgekozenis-zoalsvan
Duitsezijdewerdvoorgestaan-vooreenprijsverhogingmaarvoor
eentoeslag.Eenprijsverhoging zouimmers,naasteenverdere
vergrotingvandeafstand totdewereldmarkt,ooknadeligzijn
geweestvoordezuivelafzet.
Hetisnogmoeilijk teoverzienwatheteffectvanéénen
anderopdeprijsvormingvanmelkendaarmeeopdeinkomensvan
demelkveehouderszalzijn.Eenzodanigeschaarsteaanmelkdat
deprijservanomhooggaat tekentzichvoorlopignietafenzou
eventueelookgemakkelijkkunnenwordenvoorkomendoordeafzetprogramma's teverminderen.Enigedrukopdeinkomensligtwelin
delijnderverwachtingmaarhetgehelepakketlijktgeendesastreuzegevolgen tezullenhebbenvoordeinkomensvandemelkveehouders.Welzaldedrukopanderesectorenbinnendeagrarische
sector toenemen.Recenteberekeningenopdatterreinwijzeninde
richtingvanbijvoorbeeld eenaanzienlijke toenamevandegespecialiseerderundvleesproduktie indeEG19).
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Afschaffen melkquotaregeling?
Debeperkingvandeinterventiezalpasechtvoelbaarworden
wanneerbeslotenzouwordendequotaregelingna1989niet teverlengen.Demelkproduktie zouzichdannaenkelejarenvanwederopbouwvandemelkveestapelbijeengelijkblijvendprijsniveau
weerkunnenherstellen tottenminstehetpeilvan 1983.Vermoedelijkzouechterzelfseenhogerniveaubereiktwordeninverband
metdeinmiddelsopgetredenproduktiviteitsstijging.Eentoename
van 15à20%binnenvieràvijf jaarlijktvrijgemakkelijkhaalbaar.Omdatdevraagnaarzuivelproduktennaarmenmagaannemen
betrekkelijkweinig zaltoenemenbetekentditdatöfdebudgettaire lastenvanhetbeleidweersnelgaanoplopenöfdatde
melkprijssterkonderdrukkomt.Terillustratie:uiteenstudie
vanhet CPBkanwordenafgeleid datineen"vrije-markt"-scenario
het totaleinkomenvandegezamenlijkeveehoudersindeEGna
tienjaarminderdandehelftzoubedragenvandatbijvoortzettingvandequotaregeling 20). Indealeerderaangehaaldestudie
vanhetLEIendeLandbouwUniversiteitwordtgeconcludeerddat
het totale inkomenbijafschaffingvandequotaregeling,maarbij
handhaving vanhet interventiemechanisme opeenlagerprijsniveau,zo'n30%lagerzoukomenteliggendanbijvoortzettingvan
dehuidigeregeling 21).Nuhangtdeuitkomstvandergelijkeberekeningensterkafvandegehanteerdeveronderstellingen.Ookde
meesteanderestudiesdieoverditonderwerpzijngepubliceerd
wijzenechterwelopinkomensdalingenmetmeerdere tientallen
procentenbijeenovergangvandequotaregeling naareenvolledig
prijsgestuurd systeem.Hetiszeerdevraagofdanmetsociostructurelemaatregelendenadeligegevolgenvoordeinkomensin
demelkveehouderijtegengegaankunnenworden.
Wanneerbeslotenmochtwordendequotaregelingwelteverlengenwordtheturgenteromdeaandeze regelingklevendebezwaren,ondermeertenaanzienvandestructuurontwikkeling enhet
opvangenvanproduktieschommelingen,zoveelmogelijk teondervangen 22).Het lijktdan,afhankelijkvanhetbudgetdatdeEGvoor
dezuivelsector terbeschikkingwil stellen,nietuitgeslotendat
dequotaindejarennegentig geleidelijkweerenigszinsverruimd
kunnenwordenvanwegeeentoenamevandevraag.Althanswanneer
de"zuivelimitatie"-produkten,dievolgensdeCommissieeen
marktaandeelvantenhoogste eenprocentoftienzoudenkunnen
krijgen 23),geenroet indezuivelconsumptiegooien.
Rundvlees:vanprijssteunnaar toeslagen
Ondankseenietskleinereproduktie,eenwatgroterverbruik
eneen-deelsdankzijhogesubsidies-totmeerdanéénmiljoen
tongestegenuitvoer,zijnderundvleesvoorraden indeGemeenschap indeloopvan1986nauwelijksafgenomen.Daaromsteldede
EG-Commissieopnieuwaanpassingeninhetrundvleesbeleid voor,
welkeindecember 1986doordeRaad inenigszinsgewijzigdevorm
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werdenaanvaard.Debesluitenkwamen,overeenkomstigdelijnen
vanhetGroenboek,neeropeenafzwakkingvandeprijsondersteuning incombinatiemeteenbeperkte toename vande rechtstreekse
steun.Deinterventie-aankoopprijs werdvoordeperiode1april
1987tot1januari1989viaeenwatingewikkeldeformuleinfeite
metruim 10%verlaagd.Daartegenoverwerd debestaandepremie
voorzoogkoeienverhoogdvan15tot25Ecuperdier.Bovendien
wordt (tijdelijk)eenpremiegegevenvan25Ecupermeststier.
Dezepremiewordt perstierslechtséénmaalverstrekt envoorten
hoogstevijftigdierenperbedrijf.
Demarktprijzenvoorrundvleesvaneendoorsneekwaliteit
liggeninderegelbenedendeinterventieprijzen,omdatinterventieslechtsopenstaatvoorbepaaldekwaliteitenvleesenslechts
voorenkeledelenvanhetkarkas.Menzoudaaromkunnenveronderstellendatdeverlagingvandeaankoopprijzeneenminderdan
evenredigedalingvanderundvleesprijzen totgevolg zouhebben.
Tochmagverwachtwordendatooknudemarktprijzenonderhet
niveauvandeinterventieprijskunnendalen.Deextrauitstoot
vanrundvleesalsreactieopdeeerdervermelde besluitenvoorde
zuivelsector zaldaarook zekeraanleiding toegeven.Voorde
premievoorstierenisopjaarbasiseenbedragvan120miljoen
Ecuuitgetrokken envoordeverhogingvandezoogkoeien-enkalverpremienogeens90miljoenEcu.Hettotaalkomtovereenmet
minderdanéénprocent vandeopbrengstwaardevanrundvleesen
zalduszekergeenvolledigecompensatiegevenvanhetopbrengstverliesdoordeprijsverlaging.Hetgesteldemaximumaantalvoor
depremieinaanmerkingkomendedierenleidtertoedatdegrotere
gespecialiseerde rundvleesbedrijvenrelatiefminder compensatie
ontvangendankleinerebedrijvenofbedrijvenwaardestierenhouderijslechtseenneventak is.Doordebeperkingvandepremie
totstierenzullenookdegespecialiseerdemelkveebedrijvennauwelijkscompensatieontvangen.
Detijdelijkheid vandebeleidsaanpassing heeft temakenmet
onzekerheid overdeontwikkelingenvanderundvleesmarkt na1988.
Vanwegedeteverwachten inkrimpingvandemelkveestapelzoumen,
metdeEG-Commissie,misschieneenminderovervoerdemarktmogen
verwachten.Aandeanderekantishetnietuitgeslotendatdoor
eenuitbreidingvanhetaanbodvanzoogkoeienofdooreenverdere
verhogingvanhetslachtgewicht,bijvoorbeeld doorkruisingenmet
vleesrassenderundvleesproduktie,watlosservandemelkveehouderij,zichblijftuitbreiden.Berekeningenwijzeninderichting
vaneenlangdurigvoortbestaanvaneenruimaanbodvanrundvlees.
De teverwachtengroeivandegespecialiseerde roodvleesproduktie
compenseert daarindedalingvandevleesproduktievanuitde
melkveehouderij24).Eennietonbelangrijkaspectvandebesluitenisdaterintegenstelling totdezuivelsector,geenregelingenzijngetroffenominterventiezoveelmogelijk tevermijden.Eenindiennodig toetepassensteunregelingvoordeafzet
vanrundvleesinbepaaldedeelmarktenzoueenzinvolleaanvulling
kunnenzijnopdebijzonderkostbareinterventie.
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1.3.5 Granen enandereakkerbouwprodukten.
Ondanksdewat lagere produktie endegetroffenmaatregelen
isdegraanproblematlek in1986nietwezenlijkafgenomen.Hoewel
ergeensprakewasvaneenrecord-oogst,werdermeergeproduceerd danopeennormalewijzekonwordenafgezet.Devoorraden
namenineerste instantieverder toe,tot 18miljoen toninjuni
1986.Ophet eindvanhet jaarlagnogzo'n14miljoen tonopgeslagen.Desterkstevoorraadgroeideed zichvoorbijgersten
niet zoalsvoorheenbijtarwe.Deverlagingvandeprijssteunin
deze sectorendemedeverantwoordelijkheidsheffinghebbentot
dusverblijkbaar onvoldoende resultaat opgeleverd.Delichtdalende tendens inhet graanareaal-ruim2,5%tussen 1982en1985
- ondergaat noggeenversnelling.Eenextra complicerende factor
isdedalingvanhetgraanverbruik indedierlijke sector.Tussen
1981en 1984namdit indeEG-10met zevenmiljoen tontoe,maar
daarna isonder invloedvandeproblemen indeveehouderijweer
een teruggang opgetreden.Tegelijkertijd tradeendaling vande
prijsvangraansubstituten op,diedeafzet vangraan voorveevoederdoeleinden extrabemoeilijkte.Het ziet ernaaruitdatdezevoordegraanproblematlek negatieve factorenindetoekomst
vanmeerbetekenis zullenworden.
Bijdeaanpakvandegraanproblematlek ligthetaccenttot
dusveropeenterugdringing vandekostenvandeinterventie.
Daarbijgaathetniet zozeer omeenverlagingvandeofficiële
prijs,alswelomallerleibeperkingen indesfeervandetoepassing.Bijdevaststelling vandeprijzenvoor 1986/87werddeinterventieprijs voor tarwevanvoederkwaliteit met 5%verlaagd.
Ookwerden dekwaliteitseisen voorbaktarwe verhoogd,werdhet
maximumvochtgehaltebijinterventie inprincipegesteld op 14%in
plaatsvanop16%enwerd deinterventiebeperkt tot deperiode
van 1oktober totenmet 30april.Bijdeprijsbesluitenvoor
1987/88werdendeze lijnendoorgetrokken ondermeer dooreenbeperkingvandeinterventie totdesituatiewaarindegemiddelde
marktprijs onder94%vandeinterventieprijs ligt.
De enigegerealiseerdeverbreding vanhet beleidsinstrumentariumvoordeze sectorisdemedeverantwoordelijkheidsheffing
van3%opverhandeld graan,alsmendezealthansalseenverbredingmagbeschouwen.Deervaringenindezuivelsectorwijzener
niet opdat vaneendergelijke regeling eenbelangrijke bijdrage
aandeoplossingvandeproblemenmagwordenverwacht.Alleenal
degeraamdeopbrengst,dieovereenkomt met ongeveereenderdevan
detoenamevandeuitgavenvoorhetgraanbeleid in1986,maakt
dit reedsduidelijk.Tercompensatie vandeinkomensgevolgenvan
deheffingwerdeenbedrag van 120miljoenEcuper jaarbeschikbaargesteld voorkleinegraanproducenten.Daarbijdoemdehet
probleem op,vast testellenwieeenkleinegraanproducent is,en
wieniet.Denormendaarvoorwerdennationaalvastgesteld enwerdennietaltijd alsevenbillijkervaren.
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Goedkoopgraanvoordeindustrie
Bijdevaststelling vandeprijzenvoor 1986/87werdbeslotendemogelijkheid teopenenomgraangoedkoop-ongeveer tegen
dewereldmarktprijs -terbeschikking testellenvandeindustrie,vooralmethetoogopdeethanolproduktie.Vooralsnogmag,
zowelomtechnischeredenenalsvanwegedelageolieprijzen,van
dezeontwikkelingennietveelsoelaaswordenverwacht.Momenteel
wordt,exclusief brouwgerst,indeEG8à10miljoentongraan,
circa5%vandeproduktie,aangewend voorindustriëledoeleinden.
Datpercentagezouechterbijlagegraanprijzennogwelwatkunnentoenemen.Overigenskandeextraafzetvangranenaandeindustrie tenkostegaanvanafzetmogelijkhedenvoorandereakkerbouwprodukten.Zokandeinzetvangraan indezetmeelindustrie
de fabrieksaardappels verdringen.De totalemogelijkhedenvoor
additioneleafzetvanakkerbouwprodukten viadezeweg lijkendus
bijdehuidigestandvandetechniekbeperkt.Degekozenconstructie,waarbijdevrijbeperktebenodigdehoeveelhedengraan
voordezespecifiekedeelmarktgoedkoop terbeschikkingworden
gesteld,eventueeltebekostigenuitdeopbrengstvandemedeverantwoordelijkheidsheffing,lijktechterwelrealistisch.
Hetisweldevraagofmetditsoortmaatregelenookopwat
langeretermijndeeventuelealternatieve afzetmogelijkhedenvoor
graanvoldoendekunnenwordenbenut.Daarbijzouhetdanvooral
moetengaanomdeproduktievanethanol,maarvoordataantrekkelijkis,zaleerstdebetreffende technieknogaanzienlijkmoeten
verbeterenenzullenookdeenergieprijzenweermoetenstijgen.
Bijditallesstaatoverigensnog tebezienofgraanoplangere
termijndemeestgeschiktegrondstofvoordeagro-industriezal
zijnenofanderegewassen,vooraldiemeteenhooggehalteaan
suikerofcellulose,opditpuntnietbeter zullenblijkente
voldoen.Datisevenzeerhetgevalbijaanwendingvanakkerbouwproduktenvooranderealternatievedoeleinden.
Hoeditookzij,opditmoment tekentzichinhetkadervan
hetmarktordeningsbeleid noggeenechteenduurzameoplossingvan
degraanproblematiekaf.Ofdeaangekondigdesocio-structurele
maatregelenaandeoplossingvanditprobleeneensubstantiële
bijdragezullenleverenzalverderopwordenbezien(par.1.4).
Toenemendeproblemenbijandereplantaardigeprodukten
Iniedergevalzietheternietnaaruitdatdeoplossing
vandegraanproblematiekkanwordengevondendooreenuitbreiding
vandeteeltvanolie-ofeiwithoudendegewassen,althansniet
zolangdezezogehetentekortproduktenvrijwelonbelemmerduit
derdelandenkunnenwordeningevoerd.Hiervoor isalgewezenop
dezeersterkegroeivandeuitgavenvoordezeprodukten,die
minderdan2%vandeproduktiewaarde,maarruim 10%vandeuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid voorhunrekeningnemen.De
uitgavenzijndaarmeeongeveergelijkaandeproduktiewaardege36

worden.Desnellestijginghangtvooralsamenmetdeuitbreiding
vanhetareaal-vooroliezadenbijna60%indeEG-10sinds
1982-metprijsdalingenopdewereldmarkt eninminderematemet
eenstijgingvandeproduktieperhectare.Daarkomtbijdatdoor
deuitbreidingvandeGemeenschapmetSpanjeenPortugalhet
areaalvandezeproduktenistoegenomenmetongeveerdehelften
deproduktienaar schattingmeteenprocentoftwintig.
Inhet lichtvanhetvoorgaandewekthetweinigverbazing
datvoorsommigeoliezadenaleerdergarantiedrempels zijnvastgesteld endatdeprijsbesluitenvoor 1987/88naast garantiedrempelsvoorolijfolieensojabonenookprijsverlagingenvoorolieeneiwithoudendegewassenbevattenuiteenlopend van3tot10%.
Ookde-vooreerst vertraagde-consumentenheffing opoliënen
vettenisteinterpreterenalseenuitingvanzorgoverdefinancierbaarheid vandezesector.
Suikerproblemengroterdooranderezoetmakers
Ookhetenigegequoteerdeakkerbouwprodukt,suiker,levert
nogvoortdurend problemenop.Deproduktiedaarvangafdelaatste
jarengeenstijgingmeer tezien,maarweltekentzicheenteruggangvanhetverbruikaf.Demenselijkeconsumptiedaaltmetongeveer1%perjaarende-weliswaar stijgende-industriëleafzet
heeftnogslechtseenkleineomvang.Dezeontwikkeling leiddeertoedatindeEG-10hettotaleverbruikin1985/86voorheteerst
lager lagdanhetA-quotum.Slechtsdankzijdetoetredingvan
Portugal,datnauwelijkseeneigensuikerproduktieheeft,konnog
voorkomenwordendat,naastC-suiker,nietalleenB-suikermet
behulpvandoordeproducent tebetalensubsidieseldersmoest
wordenafgezetmaarookeendeelvandeA-suiker.Mededoorde
lagewereldmarktprijzenbleekdezelffinancieringoverdeperiode
1982-1986tekortteschieten.Daarom isin1987besloteneenextraheffing intestellen.VoorNederland isdie3,1%vandeinterventieprijs,naastdebestaandeheffingenvan2%opA-suiker
envan39,5%opB-suiker.
Eenaanpassing vanhetA-quotumaandedalendeconsumptiedieindeoorspronkelijkeopzetvandesuikermarktordeningmet
elkaarmoetencorresponderen-ismomenteelnognietbespreekbaar.Errestendanweinig anderemogelijkhedendaneenverlaging
vandeprijzen.DezewasopgenomenindevoorstellenvandeCommissie,maaruiteindelijk isbeslotendeprijsgelijk tehouden.
Dedalingvandemenselijke consumptiezalzich,naarmenmag
aannemen,voortzettenenkanzelfsversnellendoordeopkomstvan
alternatieve zoetmakers.Daarbijgaathetnietzozeeromzogenaamdeisoglucose,diebinnendeEGisgequoteerd,maarvooralom
"kunstmatige"zoetstoffenzoalsaspartaam.Deproduktiedaarvan
zalbinnenkortookindeEGopgangkomenenaandeontwikkeling
vananderezoetstoffenwordtgewerkt.IndeVSvoorzietaspartaam
inmiddelsinongeveer10%vandetotalezoetmakersconsumptie,tegen "klassieke"suikerzo'n50%enisoglucoseendergelijke circa
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35% 25). Daarbijheeft aspartaam Ineerste instantievooralanderekunstmatige zoetstoffen verdrongen.
Menmag aannemendataspartaam endergelijkevooralzullen
worden toegepast indesfeervandevoedingsmiddelenindustrie,
metname indefrisdrankenindustrie.Vooreendeelzalditten
kostegaanvandesuikerafzet.Ofdezeverdringing echter inde
tientallenprocentengaat lopen,zoalsmetmaissuikers indeVS
isgebeurd, isdevraag.Deindrukistrouwensdataspartaamniet
zozeeropgangmaakt vanwegedeprijs,maarookomdathetnauwelijkscalorieënbevat.Dithoudt tevens indatdetoepassingvan
deze zoetstofnauwelijksgevoelig zalzijnvoordeprijsvan
"echte"suiker.Andereafzetmogelijkheden voorsuiker,vooralin
dechemische industrie,wordenwel inbelangrijkematebe'invloed
doordesuikerprijs,maarookdaarlijkthetvoorshands tegaan
omdeelmarktenvaneenbeperkte omvang.
Ookbijsuikerzaldusdeafwegingaandeordemoetenkomen
ofdeEG-producentenzichdoormiddelvaneenverlagingvande
quota tevredenmoeten stellenmet eenlagermarktaandeelonder
globale handhaving vanhethuidigeprijsniveau,ofdatgetracht
moetwordendoor prijsverlaging aandezenieuwevormen vanconcurrentiehethoofd tebieden.Eenzogoedmogelijke schatting
vande toekomstigeafzetmogelijkheden tegendehuidige prijszou
daarbijvangroot belang zijn,maar isvoorzoverbekendniet
voorhanden.Eentussenweg zoukunnen zijneengeleidelijkevervangingvandehogesteunprijzendoorproduktgebonden toeslagen,
onderhandhaving vandequotaregeling,maardat isbudgettair
gezienweinig aantrekkelijk.Teverwachten isdat demarktordening voorsuikerdekomende tijdopnieuw indiscussiezalkomen.
Daarbijzaldeaandacht vooraluitgaannaardeeerdergenoemde
dreigende consumptiedaling, depositievandeB-suikerenhet
gehanteerdemengprijssysteem.

1.4 Socio-structurele

maatregelen

en

produktievermindering

Nudegrenzenbereikt zijnvandemogelijkhedenomdeagrarische inkomens teondersteunenviahetprijsbeleid, lijktde
hoopmeerenmeergevestigd tewordenopdezogenaamdesociostructurelemaatregelen.Dezemaatregelenwordenveelalaangeduid
alsaanvullend offlankerend beleid.Nuwordt eendergelijkbeleid infeitereedstoegepast indezogenaamdebenadeeldegebieden,dieinmiddelsbijnadehelftvandeoppervlakte vandeGemeenschap omvatten.Bijdehuidigediscussies envoorstellengaat
het echteromeenaanvullend beleid datookvoordenormalelandbouwgebieden geldt.
Uit dediscussiesvalt af teleidendatmetdezemaatregelen
eenviertaldoelstellingenwordt beoogd.Indeeersteplaatsmoetenzeeenbijdrageleverenaanhetherstelvanhetmarktevenwicht Inenkeleprobleemsectoren.Inde tweedeplaatsmoetende
maatregelen de (dreigende)inkomensteruggang (enigszins)compen38

seren.Datgeldtdanvooralvoordiegebiedenwaareenverdere
achteruitgang vandelandbouwinkomens toteenversneldeteloorgang vandelandbouwzouleiden,metallegevolgenvandien.In
dederdeplaatsmoetendemaatregelendestructuuraanpassing,die
destenoodzakelijkerwordtnaarmatedeprijzenmeeronderdruk
komen,bevorderen.Tenslottezoudendemaatregelenookeenpositief effectopmilieuenlandschapmoetenhebben.Erwordtvande
socio-structurelemaatregelendusnogalwatverwacht,bijnaevenveelalstwintig jaargeledenvanhetmarkt-enprijsbeleid.
Pakketaltendelevastgesteld
Dathetherstelvanhetmarktevenwichtviaprijsverlaging
toteeningrijpendeherstructureringmoetleidenblijkthieruit
datelkprocentreëleprijsverlaging indeEGnaar schattingeen
inkomensdaling indeordevan2à3%totgevolgheeftèndatvrij
algemeendeopvattingheerstdateenprijsdaling vanminderdan
10à 15%zekerniettoteenaanvaardbaremarktsituatieleidt.
Andersgezegd:wilbijhetherstellenvanmarktevenwichtviade
prijshetgemiddeldeinkomenindeagrarischesectorgelijk blijven,danmoettochalgauwgedachtwordenaaneen(extra)verminderingvanhetaantalarbeidskrachtenmettenminsteeenprocent
ofdertig.
Heteersteonderdeelvandesocio-structurelemaatregelenis
mediomaartvanditjaardoordeRaad vanMinistersvastgesteld
en15juniineenverordeningvastgelegd.Hetbevatglobaaleen
drietalonderdelen:eenomschakelings-enextensiveringsregeling,
eenregeling terbevorderingvanmilieuvriendelijkeproduktiewijzen,enmaatregelen terbevorderingvandebosbouw.Eenvierde
element datindevoorstellenopgenomenwas,eensoortVUT-regeling,werduithetpakketgelichtomdatergeenovereenstemming
overbereiktkonworden.Ditelement isdoorgeschovennaarhet
volgendepakketvoorstellendatmedioaprilgelanceerdis.
De regelingenterbevordering vanomschakeling enextensiveringzijnvantoepassingopgraan,rundvleesenwijn,maarmogendoordelidstatenookvoorandereproduktenwordentoegepast.
Perprodukt zalgedurende tenminstevijf jaareenproduktieverlagingvantenminste20%moetenplaatsvinden,zonderdatditleidt
toteenuitbreiding bijandereoverschotprodukten.Deproduktieverlagingkanondermeer plaatsvindendoorextensivering inengerezin,doorbraaklegging ofdoor "permanente"onttrekkingvande
grond.Dehoogtevandepremiestaatnognietvast,maarzalgebaseerd zijnopdeinterventieprijs vangraan.DeCommissiezal
nogeenlijstopstellenvanproduktenwaaropmetbehulpvande
premiesmagwordenomgeschakeld.
Het tweededeeliseensoortEG-relatienotabeleid,waarbij
landbouwerseenpremie-waaraandeEGmaximaal60of 100Ecuper
hectarebijdraagt-kunnenkrijgenwanneerzijzichvoortenminstevijf jaarcontractueelverplichtenproduktiemethodentoe
tepassendiedoelgericht rekeninghoudenmetbepaaldeeisenop
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hetgebied vanmilieuen/of landschap.Tenslottewerdbeslotende
bestaande premievoorbebossing teverhogen,terwijlerookgeld
beschikbaarwerdgesteld voorhetonderzoeknaaralternatieve
gewassen.Voorhethelepakketiseenbedragvan350miljoenEcu
uitgetrokkenvooreenperiodevandriejaar.
DelaterevoorstellenvandeCommissie,dienognietdoorde
Ministerszijnaanvaard,bevatten indeeersteplaatseenregelingvoorvervroegdeuittreding.Dezeregelingkent tweemodaliteiten;bijdeenekrijgtdegrond eenniet-agrarischebestemming,bijdeanderemagdegrond ookgebruiktwordenvoorvergrotingvananderebedrijven.Daarnaast behelzendezevoorstellen
eenregelingvoorinkomenssteun.Dezeregeling isbedoeldomperspectief biedendebedrijven,diedooraanpassingenvanhetEGbeleid inproblemenkomen,gedurendevijf jaardirecteinkomenssteuntegeven.Deregeling-infeiteeensoortEuropeseRZ-regeling-geldtnietvoorbedrijvenmeteenrelatiefhooginkomen.
Daarbijisdeterm"inproblemenkomen"rijkelijkvaag,omdatbij
deforseprijsdalingendienodig zijnommarktevenwicht tebereiken,waarschijnlijkvrijwelalleboerenindeEGmeteenaanzienlijkeverslechtering vanhuninkomenmoetenrekenen.Indeplannenwordtdesteunbeperkt totbedrijvendie,navijfjaarondersteuning zelfstandig voortkunnen,maarhetisdevraaghoestrak
dieeisgehanteerd gaatworden.DebijdragevandeEGaandeze
regelingen,dieeenvoordelidstatenvrijwilligkarakterhebben,
looptuiteenvan10%tot70%.Hetbijdrage-percentage varieert
perregelingenisvoordearmeregebiedenhogerdanvoorde rijke.TenslottesteltdeCommissieeenregelingvoorwaarinde
voorwaardenwordenaangegevenvoornationale,doordeCommissie
goed tekeuren,inkomenssteun (dezogenaamderaamregeling).Een
belangrijkevoorwaarde isdatsteunnietgebondenmagzijnaan
grond ofkapitaalenonafhankelijkmoetzijnvandeomvangvande
produktie.
Ervaringenmetareaalbeperkingen indeVS
Alvorensdegetroffenmaatregelenwatnader teevalueren
wordthiereersteenoverzicht gegevenvandebelangrijkstevoor
deEGrelevante conclusiesuiteenrecentestudievanhetMinisterievanLandbouwenVisserijoverdeervaringenmetareaalbeperkendeprogramma'sindeVS26).Eeneerste,nietonbelangrijke
enevenminverrassende,constatering isdatverplichteprogramma'seffectieverenvoordeoverheid goedkoper zijndanvrijwillige.Aanvrijwilligeregelingennemenalleendieproducenten
deelvoorwiedeelnamefinancieelaantrekkelijk isendaarbij
gaathetvooralomdegenendieperhectareminderdandegemiddeldeopbrengst behalen.Ditprobleemkanvooreendeelworden
ondervangendooreenregionaledifferentiatievandepremies,
maardatkanweerleidentotextraproblemenenonbillijkhedenin
deuitvoeringssfeer.Deindrukisookdatbijvrijwilligeareaalbeperkendemaatregelenniet-deelnemersdeneiginghaddenomhun
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produktietevergroten,blijkbaarindehoopdatdoorhetprogrammademarktsituatie zouverbeteren.Hetisoverigenszeerde
vraag ofeendergelijke ontwikkeling zichookindeEGzalvoordoen.Deprijsvorming voorgranenwordtindeEGimmersmeerbepaalddoordehoogtevandeinterventieprijzendandoordeinternevraag-enaanbodverhouding.
DitneemtnietwegdatookindeEG,vooralbijeenvrijwilligeregeling,dewerkelijkeproduktieverminderingwaarschijnlijk
duidelijk zalachterblijvenbijdeareaalsonttrekking.IndeVS
werdvoorsommige,blijkbaarnietergslimuitgewerkte,programma'seeneffectiviteitgemetenvanslechts 20% 27).Anderegegevenswijzeneropdatdegemiddeldeproduktiviteit vandebraakgelegdehectares65à95%vanhetgemiddeldebedraagt28).
Opdevraag inhoeverredeareaalsreductie leidttoteenintensivering vandeinproduktieblijvendehectares,levertdeliteratuurgeeneenduidig antwoord.Welstijgtdegemiddeldeproduktieperhectarenadeintroductievaneenprogramma,maardat
isvooreendeeleenstatistischekwestieenvooreenanderdeel
eengevolgvandenormaletechnischeontwikkeling,diezichook
zonderbeperkingsprogramma zouhebbenvoorgedaan.IndeVSwerd
voortsgeconstateerd datnietalleenbijeenverminderingvanhet
graanareaal,maarookbijeenalgemeneareaalbeperkendemaatregel
eenzekeretendensbestondombijvoorbeeld deoppervlaktehakvruchten tevergroten,omdatmetdezegewassenopdeoverblijvendehectareshethoogste inkomenvalt tebehalen.Ookalgemene
braakprogramma'szijnduswellichtnietproduktneutraal,hetgeen
ookvoordeEGeenvrijbelangrijkeconstateringkanzijn.Braakprogramma'skunnenleidentotverschuivingennaarbijvoorbeeld de
aardappel-ofdegroenteteelt.
Voorwatbetreftdewijzevanuitvoeringwordt indestudies
overdeAmerikaanseregelingen inhetalgemeengeconstateerddat
globaleregelingengemakkelijker toetepassenzijndanregelingendiebetrekkinghebbenopeenenkelgewas.Verderkanbij
vrijwillige regelingenmeteenlagerepremieperhectareworden
volstaan,naarmatedelooptijd langer is.Voortsishetgoedkoper
(engemakkelijkeruitvoerbaar)omcompletebedrijvenstilteleggendanomgedeeltenvanbedrijvenuitproduktie tehalen.Daar
bijspelenvooraldeuiteenlopendemogelijkhedentotkostenbesparingeneenrol.Hier staatechtertegenoverdatzowelbijlanger
lopenderegelingenalsbijregelingendiegerichtzijnophele
bedrijven,eengroterdeelvanhetvrijkomendeareaaltevinden
isinmarginalegebieden.
Metbetrekking totmogelijke neveneffectenwordterinde
studieopgewezendatareaalbeperkingsprogramma's,afhankelijk
vandemaniervanuitwerking,eenopwaartseffectopdegrondprijzenkunnenhebben,doordatdefeitelijkeman/landverhouding
verslechtert.Verderkomeninhetalgemeengeenduidelijkenadelenvoordestructureleontwikkelingnaarvoren.Tenslottekaner
nogopwordengewezendatareaalbeperkingsprogramma's voorde
verschillende regio'ssterkuiteenlopendegevolgenkunnenhebben.
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Debetekenis vandebetrokkensector inderegionale economieen
demogelijkheden totaanpassing of tothetvindenvanalternatieveactiviteiten spelendaarbijeenrol.
Effectvanmaatregelenvoormarktevenwicht teverwaarlozen
Eeneerstedoelstelling vanhet socio-structurelebeleid
ishet leverenvaneenbijdrageaanhet bereikenvanmarktevenwicht.Dezedoelstellingwordt overigens zeerverschillend geïnterpreteerd.Menkannamelijkdenkenaandedirectebijdragevan
deregelingaandiedoelstelling,maarookaandemeerindirecte
bijdrage.Hetbetreft danhet flankerendeofvoorwaardenscheppendekarakter ervanvoorhetdoorvoerenvanprijsverlagingof
beperking doormiddelvanquota.
Dedirectebijdrageaanhet bereikenvanmarktevenwicht is
ongetwijfeld gering.Wanneermenveronderstelt dathetbedragvan
350miljoenEcuvoordrie jaarvoorde extensiveringsregeling
doordelidstatenwordt aangevuld tot 1400miljoenEcu,danis
per jaarongeveer470miljoenEcubeschikbaar.Wanneerdit bedrag
volledig zouwordenaangewend voorhet vrijwillig verminderenvan
het graanareaal-waarvoorgelet opdestandaardsaldi indebelangrijkstegraangebieden bijhethuidigeprijsniveau eenvergoeding indeordevan700Ecuperhectarenodigis-danzoudus
eenkleine700.000hectaregrond vangemiddeldeproduktiv!teit
uit produktiekunnenwordengenomen.Ditkomt overeenmetongeveer2%vanhet totalegraanareaal indeGemeenschap.Terzijde
zijopgemerkt dathet saldoperhectarevoor tarwe inhetalgemeennogalwathogerligtdanvooranderegraansoorten.Eenniet
naargraansoort gedifferentieerde premiekanerdustoeleiden
datwelhetvoedergraanareaal,maarnietdeoppervlakte tarwe
vermindert.
Gegevendeaannamesoverdeaanwending vanhet budget isde
genoemde 2%enerzijdseenmaximumschatting,terwijlaandeandere
kantbijhet stilleggenvancomplete bedrijvenwaarschijnlijk
volstaankanwordenmet eenlagerevergoeding.Hetzelfdegeldt
wanneerdegraanprijswordt verlaagd.Omdegedachtentebepalen:
zowelbijhetnietvergoedenvandeafschrijvingenalsbijeen
15%lageregraanprijs zoudepremieongeveer eenderdelagerkunnenzijnenzouhet bijeengegevenbudgetuit produktie tenemen
areaaldusopzo'n2,5%vanhet totaalkunnenkomen.Ook indat
gevalzaldemaatregeldushoogstensvoldoende zijnomheteffect
vandeopbrengstverhogendetechnischeontwikkeling gedurendeéén
jaar tecompenseren.
Hoeweldusvastgesteld moetwordendatdemaatregelenniet
meerdandebekendedruppelopdegloeiendeplaatkunnenzijn,is
het denkbaar datdeomvang vandedruppelpositiefkanworden
be'invloeddoordemanierwaaropde "extensiveringsregeling"wordt
toegepast.Nu isdaarover nogweinigmeer bekend dandatvoor
granen (eneventueleandereakkerbouwprodukten)meergedacht
wordt aantijdelijke braakdanaanextensivering inengerezin.
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Dat laatste,duseenverlaging vandeopbrengst perhectare,
lijkt inhetalgemeenmoeilijkcontroleerbaar.GeletopdeAmerikaanseervaringen isroulerendebraakuithetoogpunt vanproduktievermindering waarschijnlijknietdemeest effectievemanieren
zouhetuit produktienemenvancomplete bedrijvengoedkoper
zijn.Dit laatvanzelfsprekend demogelijkheid onverletdatuit
andereoverwegingen,zoalsdebodemvruchtbaarheid, aanroulerende
braakdevoorkeurwordt gegeven.Overigenswekkendebewoordingen
vanderegeling deindrukdathetwelmogelijk isomcomplete
(graan-)bedrijvenuit produktie tenemen:deproduktieverminderingisimmersniet aaneenmaximum gebonden.Inditverbandmoet
wordenopgemerkt dat bijhetvoorlangeretijdofzelfspermanent
uit produktienemenvanhelebedrijven-infeiteeenverandering
vanbestemming -althans ineenruimtelijkgeordend landals
Nederland allerleiplanologische aspecten enbelemmeringen een
rolgaanspelen.
Dit laatste isookvanbelang bijderegeling voorvervroegdeuittreding incombinatie metgrondonttrekking.Dezeheeftvanzelfsprekend ookenig effect ophetproduktievolume.De omvang
daarvanzalechtergeringzijn,temeer omdat ernogalwatuitzonderingen opdeverplichte toepassing vandezemaatregelzijn.
Dieuitzonderingenbetreffenondermeerdeberggebiedenengebiedenwaarontvolking dreigt-Daarnaast isindebenadeeldegebieden inhet zuidenvandeEGeninIerland devervroegdeuittreding nietprimairgekoppeld aanonttrekking vangrond,maar
aanopvolging enstructuurverbetering.DeCommissie schat datin
hetkadervanderegelingzo'n480.000hectareuitproduktiegenomenzoukunnenworden 29).Datkomt overeenmetminderdaneen
half procent vanhet totaleareaalvandeGemeenschap.Bovendien
zalhethierbijinhetalgemeengaanomgrondmet eenlageredan
gemiddeldekwaliteit.
Voorwatbetrefthetrundvleeszoudeextensivering gestalte
moetenkrijgen ineenvermindering vanhet aantaldierenperhectare.Dat lijktopzichzelf,gegevendemobiliteit vanrunderen,
aleentamelijkmoeilijk tehanterencriteriumenhet laatbovendiendemogelijkheid openvooreenverhogingvanhet gemiddeld
geslacht gewicht,bijvoorbeeld dooreenomschakeling opzwaardere
rassen.
Tenslottedeonderdelendieeenmilieuvriendelijkeproduktietechniekofbosbouwmoetenbevorderen.Het stimulerenvanop
behoud vanmilieuoflandschap gerichte produktiewijzen beperkt
zicht totbepaaldegebieden.Welmoetersprakezijnvanextensivering vandeproduktie,maarinwelkematedathetgevalmoet
zijn isniet vastgelegd.Het totalebedrag datvoorditonderdeel
gereserveerd is,iszeerbeperkt:8miljoenEcuper jaar.Heteffect opdetotaleEG-produktie zalderhalve teverwaarlozenzijn.
Hetzelfdekangesteldwordenwaarhetdebebossingsregelingbetreft.Het ziet ernaaruit datdievooral insamenhangmetdein
testellenVUT-regelinggaat functioneren,alseenmogelijkeinvullingvanhetonttrekkenvangrondaande landbouw.
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Verschuiving inlastenvanEGnaar lidstaten
Alsdemaatregelen zoalshierboven betoogd,nauwelijksproduktieverlagend zullenwerken,zullenookdebudgettairebesparingenindirecte zinbeperkt zijn.Momenteel bedragendeuitvoerrestituties voorgraan 130à 140Ecuper ton,ofwelomgerekend zo'n700Ecuperhectaremet eengemiddeldeopbrengst.Evenwelzullenookbijeenregionaalgedifferentieerde premievooral
degenenmet eenrelatief laagsaldo,endusinhetalgemeeneen
wat lagereopbrengst perhectare,aanderegeling deelnemen.Bovendien isnietuitgesloten datbijbraaklegging degemiddelde
opbrengsten vandeingebruikzijndehectares toenemen,onderanderedooreengrotere bodemvruchtbaarheid. Daarstaat tegenover
dathetgenoemdebedragvan700Ecu aanuitgaven perhectareaan
de lagekant is,omdat niethetheleEG-overschot kanwordengeëxporteerdendusookrekeningmoetwordengehoudenmetopslagkostenendergelijke.Almet allijkt de extensiveringsregeling
voorwatbetreftdegranenbudgettair gezienminofmeer neutraal
tezijn,uitgaandevaneengelijkblijvend inkomenengelijkblijvendewereldmarktprijzen. Deze conclusieblijft ingrotelijnen
ookgeldenbijeenverlaging vandegraanprijzen,omdat indat
gevaldenoodzakelijke restituties ongeveerevenveelomlaaggaan
alsdevereistehectarevergoedingen.Voordeandere regelingen
uit het pakket zullendeuitgaven de(directe)besparingen inhet
algemeen duidelijk overtreffen.
Bijeenpremieregeling voorbraaklegging of extensivering
doet zichechterweleenverschuiving voortengunstevanhet
EuropeseLandbouwfondsentennadelevandelidstaten,die immers
eendeelvandepremiesmoetenbetalen.Dit feit zouinverschillende lidstateneenenigszins bekrompen toepassing indehand
kunnenwerken.VoordevoorgesteldeVUT-eninkomensregelingen
geldt ditnogsterker.
Wanneerhetaccentwordt gelegd ophetpremierenvanteelten
waarvoor geenoverschot bestaat-dedoordeCommissie daarvoor
optestellenlijst zouweleensvrijkortkunnen zijn-zoueen
wat groterebesparingdenkbaar zijnalshet produktenbetreft
waargeengrotebudgetlastenaanverbondenzijn.Methet stimulerenvanproduktendieeerderalsserieuzealternatievenwerden
beschouwd, zoalseiwithoudende gewassen,zijnoverigens geenbesparingen terealiseren.Zoalshiervooralisgeconstateerd isde
budgettaire last vandeze produktenvrijwelgelijkaanhunproduktiewaarde.Hieruit blijkt eens temeerdat eenonderscheid
tussenproduktenwaareenoverschot enproduktenwaareentekort
vanbestaat inhetalgemeenniet zozinvolis.
Bebossing
Eenmogelijkheid die indit verbandwordt genoemd enwaarvooreenregeling bestaat,isdehoutteelt.Hout leent zichnauwelijksvooropneming ineenvruchtwisselingsprogrammaenisdus
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alleeneenalternatief bijlangdurige onttrekking vangrondaan
degebruikelijkeagrarischeproduktie.Daarbijmoetwordenaangetekenddatdewerkgelegenheid perhaergkleinis.Momenteelligt
dearbeldsbezettingindebosbouwindeEGruimbenedenéénarbeidskracht perhonderd hectare,terwijldat indelandbouwmeer
danéénpertienhectare is.Economischgezienisdehoutteelt
momenteel inhetalgemeenniet interessant,maarhet isnietuitgeslotendatdit indetoekomstanderswordt.Mondiaalgezien
vindtereenvermindering vandehoutvoorraad plaatsendekans
isdusaanwezigdatnaverloopvantijddehoutprijzengaan stijgen.Ofdiestijgingvoldoende zalzijnomhoutteeltopwatgrotereschaal indeEGaantrekkelijk temakenhangtondermeeraf
vandebeschikbaarheid endeprijsvanvervangendeprodukten
(vooralkunststoffen).De teeltvanhoutvoordeproduktievan
energie ismomenteelinhetalgemeennieterginteressant enzal
ditpaswordenbijeen forse stijgingvandeenergieprijzen.Het
blijftdanoverigensdevraagofagrarischeproduktievanenergiedragers(granen,aardappelen)indiesituatienietlonenderis
danhoutteelt.Almetalzietheternaaruitdathetbevorderen
vandehoutproduktie voorshands,althansuitbudgettairoogpunt,
nogminderaantrekkelijk isdanbraakregelingen30).
Inkomens-enstructuureffecten
Wanneerdevoordediverse regelingenuitgetrokkenbedragen
bijelkaarwordengeteld,komtvoorhetEG-budgeteentotale
jaarlijkseuitgave indeordevan400miljoenEcuper jaarnaar
voren.Tezamenmetdebijdragenvandelidstatenzouerdusnaar
schattingeenbedragvan900à1200miljoenEcuper jaarterbeschikkingkomen.Tenopzichtevanhethuidige inkomendatinde
Europeselandbouwverdiendwordt isditbedragklein,zo'n2%.
Tochkandeinkomensoverdracht insommigedelenvandeEGdannog
aanzienlijk zijn.Immers,afhankelijkvandeinvullingmagverwachtwordendaterinsommigelandenenstrekenmeergebruikvan
gemaaktgaatwordendaninandere.Bijditallesisdeeventueel
teverstrekkennationalesteuninhetkadervandevoorgestelde
raamregelingbuitenbeschouwing gelaten.Teverwachtenisechter
datdienietInallelidstatengeëffectueerdwordt.
Eenextensiverings-ofbraakleggingsregelingzalinhetalgemeendefeitelijkeman-/landverhouding inongunstigezinbeïnvloedenenlevertdusgeenpositievebijdrageaandeverbetering
vandelandbouwstructuur.AlleendevoorgesteldeVUT-regelingen
kunnenopditpunt inprincipeeenpositiefeffecthebben.De
Commissieschatechterdatintotaalslechts 110.000agrariërs
vandezeregelingengebruikzullenmaken,hetgeenovereenkomtmet
circa 1,2%vanhet totaleaantalbedrijven 31).Beeindigingsregelingenhebbeninderegeleengrootmeeneem-effectdatwilzeegen
datdeboerendiealvanplanwaren testoppen,nuvandegeboden
faciliteitengebruikmaken.Hetwerkelijk effectvoordestructuurverbetering zalderhalve beperktzijn.Hetenigepuntwaarop
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althansdeextensiveringsregeling, afhankelijkvandewijzevan
toepassing, positief kanscoren,betreft hetbehoud enherstel
vanhet natuurlijkemilieu.
Accentverlegging inhet landbouwbeleid?
Hoewelde feitelijkeomvang vandesocio-structurelemaatregelenbeperkt iskanertochsprakezijnvaneen-wellicht fundamentele-beleidsombuiging. Het betreft dannietzozeerde
uitbouwvanhet structuurbeleid.Deonderdelendiedaarbetrekkingophebbenzijnvooralgericht op inkomensherverdeling binnen
desector;degroteproblemenvanhet landbouwbeleid wordener
echternietmeeopgelost.Deaccentverschuiving iswel terugte
vinden indewijze vaninkomensondersteuning.DeEuropeseCommissiegeeftmet toenemendenadrukaandat vanhetmarkt-en
prijsbeleid niet allesverwachtmagworden.Het socio-structurele
beleidkandeelsalseenvervanger fungeren.Directe inkomensondersteuning lijkt daarmeeeennieuwbasisinstrumentvanhet landbouwbeleid teworden.
De lijndiedangevolgd zouworden isdie,waarbijboeren
die inmoeilijkhedenkomendoorhetbeleid vanprijsverlaging,
directe ondersteuning krijgenvooreenbeperkte periode,hetzij
omhunbedrijfaan tepassen,hetzijomdeperiode tothunpensionering teoverbruggen.Vooreenaantalgebieden,deberg-en
probleemgebieden endeaantewijzengebiedenmet belangrijke
natuur-oflandschapswaarde, isdaarnaast permanente steunvoorhanden.Wilzo'nbeleid echtvandegrondkomendanisoverigens
eenaanzienlijkgrotere financiëleruimtenoodzakelijk danwat
totnutoebekendgemaakt is.
Devoorstellen ophet terreinvandedirecte inkomensondersteuning lateneeninterpretatie zoalshiervoorgegeventoe.
Deproblemendieaanzo'nbeleid verbondenzijn,zijndantrouwensnogbepaald niet opgelost.Vraagstukken rondderegionale
differentiatie-enerzijdsnoodzakelijk,anderzijdszekereen
bronvanonbillijkheid -enrond toedelingscriteria zullennog
veelhoofdbrekenskosten.
Er zijnechter indediscussieoverde socio-structurele
maatregelen envoorstellen ookelementenaan tewijzendietot
eengeheelanderelijnleiden.Dat isdievaneenpermanenteondersteuning vandelandbouwviadirecte inkomensaanvulling, ook
buiten specialegebieden.Deuitbreiding vandebergboerenregelingtot bijnadehelft vandeEGiszo'nontwikkeling; verdere
uitbreiding vandiegebieden iszelfsteverwachten.Hetopenstellenvanregelingen- inhetkadervande socio-structurele
maatregelen -voornevenbedrijven,waarvoor bijvoorbeeld vanuit
Duitsland gepleitwordt,leidt totondersteuning vanbedrijven
dievanuit sociaaloogpunt daarniet alseerstevoorinaanmerkingkomen.Eenderdeuitingvaneenveelbrederesteundanhiervooraangegeven isderegelingvoor nationaleondersteuning.Deze
is indevoorstellen vrijwelonbegrensd.Zelfshet overgaanvan
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deondersteuning opeenopvolger,ingebiedenwaarnauwelijks
sprake isvanproblemenalsontvolking,natuurlijke handicapsof
eenbeschermingswaardig landschap, isdaarbijzeerwelmogelijk.
Zonderbeperkende criteria zoudit typeondersteuning totconcurrentievervalsing kunnenleiden.Immers,hetverstrekkenvan
additionele inkomensbronnenzonderbeperkingen opteleggenaan
deproduktieomvang ofdeproduktiewijze zalzichkunnenvertalen
inuitbreiding vandeproduktie ofminstens inuitstelofafstel
vaneenverminderingvandeproduktie.
Minder vrijblijvende regelingen?
Almetalishetnogonduidelijk inhoeverreerwerkelijk
sprake isvaneenaccentverlegging.Maar zelfsalseeneenduidigbeleid opdat terreinontwikkeldwordt,danblijfthetprobleemvandegroteEuropeseproduktiecapaciteit bestaan.Hetis
nauwelijksdenkbaardathet socio-structurelebeleid,zelfsals
eraanzienlijkmeergeldvoorwordt uitgetrokken,vraag-enaanbodmet elkaar inevenwicht zalbrengen, terwijlhetbereikenvan
datevenwicht viahetmarkt-enprijsbeleid eenbijzonderlange
wegis.
Alssocio-structurele maatregelen opdirectewijzemarktevenwicht dichterbijmoetenbrengen,danmoetenzeresulterenin
braaklegging vaneenaanzienlijk areaalofinvergaandeextensivering.Demaatregelendie totnutoegelanceerd zijnhebben
eenvrijwilligkarakter,eneenprobleem isdatvrijwilligemaatregelenslechtseffectkunnenhebbenalserveelgeld voorbeschikbaarwordtgesteld,zekerzolang demaatregelen infeite
moeten "concurreren"met deprijsondersteuning.Omdatdebeschikbarefondsennogalbeperkt zijn,lijkt hetdanooknoodzakelijk
omvooralbijhet opproduktiebeheersinggerichtebeleidmeer
dwangmatigemaatregelen tetreffen.
Demeest vergaandevormdaarvan iseenquotaregeling ofeen
algemeenverplichtebraaklegregeling.De laatstemogelijkheid,
zoalsbijvoorbeeld onlangsdooroud-landbouwcommisarisMansholt
isvoorgesteld, stuit opdenodigeuitvoeringsproblemen.Eendergelijke regeling laateenverdereverhogingvandeproduktieop
deingebruikblijvendehectaresongemoeid ofstimuleert zelfs
zo'nverhoging.
Eenmiddenweg tussenvolledigevrijwilligheid enerzijdsen
strakke juridischedwang anderzijdswerdenigetijdgeledenvoorgesteld doordeSociaal-EconomischRaad 32),diedaarbijoverigensvoortborduurde opsuggesties vananderen 33).Dezevoorstellenkomeneropneerdateen (hoge)heffingwordt gelegdopoverschotprodukten,metnamegraan,welkewordt terugbetaald aanproducentendiebereid zijnhunproduktie teverminderen.Hetbelangrijkste zwakke punt vandezevoorstellen is-enopdatessentiëlepuntwijkenzeafvandemeesteAmerikaanse programma's-datdemarktprijzenhoogblijven.Naast anderenadelen
werkt diteenneiging totontwijking ofontduiking vandemaatre47

gelen indehand.Eensysteemmet lagereprijzeneneengeconditioneerdecompensatie indevormvanhectare-of prijstoeslagen
zouopdit puntbeterscoren,maarvergtwelextramiddelen.Deze
zoudengevondenkunnenwordendoorhetvoordeeldatdeconsument
heeft vandelagereprijzenopéénofanderemanierweerwegte
belasten.Eendergelijkebenadering lijkt trouwensookvoorandereprodukten toepasbaar enlaatallemogelijkheden totbevordering vanalternatieve gewassenofgrondonttrekking intact.
BehalvededoordeSERvoorgestelde produktheffingenwordt
vanverschillendekanten (onderanderedoorWeinschenck)welgesuggereerd omeenheffing teleggenopbepaaldeproduktiemiddelen,kunstmest ofbestrijdingsmiddelen 34). Deinditkadersoms
bepleiteheffing opveevoederheeft voorde graanoverschotten
alleenbetekeniswanneer zeopgeïmporteerd veevoerwordt gelegd.
Deopbrengst vandezeheffingenzoudanweermoetenwordenuitgekeerd aandeagrarische producenten indevormvaneen (inkomens)
toeslag.Eendergelijkeheffingzouoverigensheftige internationalereacties teweeg brengen.
Berekeningenwijzeneropdathet effect vandit soortmaatregelenophetproduktievolumepasmerkbaarwordt bijzeerhoge
heffingen,waarmeeweerontduiking ervangestimuleerdwordt.VolgensWarren35)zoueenverdubbeling vandestikstofprijs althans
inhetVerenigdKoninkrijk slechtseendaling vandegraanproduktiemet circa 2%totgevolghebben,overigensbijeen20à30%
lagere stikstofgift.Deze cijferswijzeneropdat dergelijke
maatregelenweinig bijdragenaanhetmarktevenwicht,maarwel
gunstig kunnenzijnvoorhetmilieu.
Technischeontwikkeling bijsturen?
Hetprobleem isdatergedurende tientallen jareneentechnischeontwikkkeling heeft plaatsgevonden,ondersteund doorde
overheden,diegeleid heeft totintensivering, produktieverhoging
eneentoenemendgebruikvanvaakmilieuonvriendelijke hulpstoffen.Eendergelijkeontwikkeling is,nudoorhetbereikenvanallerleigrenzenhetmarginalemaatschappelijknut ervannihilof
vermoedelijk zelfsnegatief is,niet eenvoudigomtebuigen.
Nieuweontwikkelingen,zoalsophet gebied vandebiotechnologie,
lijkenniet zondermeereenpositievebijdragevoorhetmilieuen
hetmarktevenwicht tezullenopleveren.Het iszeerdevraagof
eenactiefbeleid,gericht opombuiging vandetechnischeontwikkeling veelsucceskanhebben.Debe'invloedingvanderichting
vandieontwikkeling verloopt veelal tamelijk indirect:via
prijsverhoudingen enalgemenewettelijkekadersenisbovendien
sterkafhankelijkvandealgemene eninternationale ontwikkeling
vanwetenschapentechniek.Aanzienlijk lagereprijzenvoorlandbouwprodukten zullenoptermijn,gemiddeld genomen,ongetwijfeld
leiden totmeerextensieve teeltwijzen.Verbodsbepalingen ofheffingen,ommilieubezwaren vandehuidige intensieve landbouwtegen tegaan,doenhetzelfde.Ermoet overigens rekeningmeege48

houdenwordendaternogveelophetgebruikvanhulpstoffenbespaardkanworden,zonderdeomvangvandeproduktlewezenlijk
aantetasten.Zogoedalsinhetverledenhet-grotendeelsdoor
deoverheid gefinancierde-onderzoekdetechniekenaandroegom
teintensiveren,kanonderzoekookdekennis opleverendiebij
eenmeerextensieveteeltwijzehoort.Op langeretermijnkandan
eenlage-kostenlandbouwtotdetechnischemogelijkhedengaan
behoren.Danzullenwijzigingen indeprijsverhoudingen,zoals
voorgesteld doorWeinschenck,vermoedelijk ookmeereffectopleverendanindehuidigesituatie,waarindeagrarische producent
inhetalgemeenweinigmogelijkhedenheeftomoverteschakelen
opandere,bijandereprijsverhoudingenpassendeproduktiesystemen.Maarookindatgevalmoetgerekendwordenmeteenaanzienlijkedalingvandewerkgelegenheid indelandbouw.
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2. Structurele ontwikkelingen
2.1 Bedrijven

en

arbeidskrachten

2.1.1 Deontwikkeling vanhetaantalbedrijven
Het totaleaantalgeregistreerde land-en tuinbouwbedrijven
meteenomvang van 10sbeofmeerbedroeg inmei 1986bijna
133.850.Dit hield eendalingmet 1,5%intenopzichtevaneen
jaartevoren.Dedalingwas ietssterkerdan indetweevoorgaande jarenmaar lagongeveer ophetgemiddeldevandelaatstevijf
jaar.
Tabel 2.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrljven naar type In %
per jaar
Bedrijfstype

Melkveehouderij
Intens, veehouderij
Overige veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tulnb.
Gecomb. bedrijven
Totaal

Aantal
in 1986

1977-1982

1982-1984

1984-1985

45.124
12.202
9.700
13.726
10.224
12.565
4.964

- 3.5
+ 2,3
- 6.2
+ 0,8
- 1.5
- 2,1
- 6,0

- 0,9
+ 1,8
- 3,0
- 0,5
- 2,0
+0,8
- 3.1

- 5,0
+ 5,1
+ 5,0
- 0,1
- 0,4
+ 0,1
- 1.5

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

108.505

- 2,6

- 0.8

- 1.5

- 1.2

Bron: Berekend uit CBS-landbouwtelllngen.

Vanhet totaleaantalbedrijvenwerdener108.500totde
hoofdberoepsbedrljvengerekend endeoverige totdenevenbeyroepsbedrijven.Het dalingspercentage vandehoofdberoepsbedrljven
schommelt delaatste jarentussen0,5en1,5%per jaarenookde
vermindering in1985-'86lagbinnendezegrenzen (tabel 2.1).De
dalingverloopt,ondanksdehuidige problemen indeagrarische
sector,de laatste jarentragerdan indeperiode1977-1982.
Versneldedaling aantal melkveehouderijbedrijven
Wel tekent zicheenduidelijke versnelling afindedaling
vanhetaantalmelkveehouderijbedrijven. Zowel in1984-'85alsin
1985-'86deed zichbijdit bedrijfstype eenafnamevoormet5%,
duidelijk sterkerdan indevoorafgaande jaren (tabel2.1).De
vermindering vanhetaantalgespecialiseerde melkveebedrijvenis
meestaleengevolg vanhet inkrimpen ofverdwijnen vandemelkveestapel,aldanniet gepaardmet uitbreiding vaneenandere
produktietak.Daardoorwordendebedrijven ondereenander type
opgenomen,invelegevallen intensieveofoverigeveehouderij.De
cijfersvan tabel2.2gevenhiervooreen indicatie:het aantal
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1985-86

melkveebedrijven daalt enhetaantalbedrijven Indecategorieën
intensieve enoverigeveehouderijstijgt.Vooralbijdeintensieve veehouderijgaathet overigens niet altijd omex-melkveebedrijven.
Gezienderecenteennogopstapel staande quotareducties
enerzijds endeverdere stijging vandemelkproduktieperkoe
anderzijds,magwordenaangenomendatdeovergangvanmelkveebedrijven naarandere typenook indekomende jareneenvrij
omvangrijk verschijnsel zalzijn.Detoename indegroepoverige
veehouderijbedrijven strekt zichuit overallegrootteklassen,
hetgeengeziendebelangrijkste oorzaakvandetoename-typeveranderingenvanmelkveebedrijven-niet verwonderlijk is.De
stijging bijde intensieveveehouderijbedrijven blijft beperkt
totdegrotereomvangsklassen.Op deveranderingenbinnende
melkveehouderijwordt ineenvolgend onderdeelvandithoofdstuk
nader ingegaan.
Tabel2.2 OntwikkelingaantalhoofdberoepsbedrljvenIndeveehouderijnaarbedrljfstypeenbedrijfsomvang
Bedrijfsomvang

Bedrijfstype/jaar

Tot

Totaal

110sbe

110-190
sbe

190-250
sbe

250-350
sbe

350sbe
e.m.

1984
1986

13.508
11.247

14.954
14.673

9.773
9.198

8.052
6.991

3.743
3.015

50.030
45.124

Intens,veeh. 198A
1986

3.678
3.588

3.389
3.370

1.843
2.223

1.263
1.690

878
1.331

11.051
12.202

Ov. veeh.

4.999
5.294

1.727
1.819

892
1.074

694
949

374
564

8.686
9.700

Melkvee

1984
1986

Bron: Alstabel2.1.
De toenamevanhet aantalbedrijven indecategorieoverige
veehouderijwijkt delaatstepaar jaarsterkafvandeontwikkeling invoorgaande jaren,toenereensnelleafnamewas (tabel
2.1).DeIntensieveveehouderijbedrijven gevenallangereen
stijgend aantal tezien.Daarbijspeeldenaastdealgenoemde
verandering van typeookhet stichtenvannieuwebedrijveneen
rol,evenalshetuitgroeienvanneven-tot hoofdberoepsbedrljven.
Bijdeanderebedrijfstypenzetdeaantalsvermindering zich
inhetalgemeenvoort.Indeglastuinbouwverloopt dedalingde
laatste jarenwat trager,waarschijnlijk onder invloed vande
goedebedrijfsresultaten.Opvallend isdevertraging bijdegecombineerde bedrijven.Vermoedelijk isookhier sprakevaneen
vergrote "instroom"vanuit demelkveehouderij.Hetaantalbedrijvenmet "overige tuinbouw"neemt de laatste jarenenigszins toe,
zulksinafwijking vanvoorheen.Eenuitbreiding vandeze teelten
opakkerbouwbedrijven, gevolgd dooreenverandering vantype,is
daarvoor demeest voordehand liggende reden.
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Deperbedrijfstypeuiteenlopendeaantalsontwikkeling vormt
ookeenbelangrijkeverklaring voordeverschillen inditopzicht
tussendeprovincies.Daarnaast spelenverschillen inleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofden,opvolgingspercentage,bestemmingsverandering vangrondendergelijkeeenrol.Desterksteteruggangvanhetaantalhoofdberoepsbedrljvendoetzichdelaatste
twee jaarvoor inFriesland,in1984-'85en1985-'86respectievelijkmet2,2%en3,9%. InNoord-Brabant,metveelintensieveveehouderijbedrijven,wasdedalinghetkleinstmetinbeide jaren
ongeveer0,5%.Deoverigeprovinciesbevindenzichtussendeze
uitersten.DaarbijisFlevoland buitenbeschouwing gelaten.In
deze provincie ishetaantalbedrijven totenmet 1985voortdurendgestegen,maar in1985-'86isookdaarondanksdeuitgifte
vannieuwebedrijvenhet totaalaantal bedrijvengedaald.Inde
Noordoostpolderhad dedalingzichaleerder ingezet.Afgezien
vanFlevolandwarenFriesland enZeeland deenigeprovincieswaar
hetaantalbedrijven in1985-'86duidelijk sterkerdaaldedanin
het jaardaarvoor.
Aantalnevenberoepsbedrijvendelaatste jarengedaald
Hetaantalnevenberoepsbedrijven,datsindshetmiddenvan
de jarenzeventigheeftgeschommeld rondde26.000,lijktde
laatste jarenenigszinstedalen.Indeperiode1983-1986iser
althanseenvermindering opgetredenvanruim1,5%per jaar,hetgeenietssterkerwasdandedalingvanhetaantalhoofdberoepsbedrljven.Deontwikkeling vanhetaantalnevenberoepsbedrijven
wordt inbelangrijkematebepaalddoordeovergangvanberoepscategorie:hoofdberoepsagrariërs gaanmeerdenadrukleggenop
niet-agrarische activiteiten,aldanniet incombinatiemetbedrijfsverkleining,enaandeanderekantbouwenpart-time-boeren
hunnevenberoepsbedrijf somsuittoteenhoofdberoepsbedrijf.De
eerstgenoemde overgang zou,geziendeinhoofdstuk1vermeldeombuigingenvanhet landbouwbeleid, indekomende jarenweleens
aanbetekeniskunnenwinnen,terwijldelaatstgenoemdevanwegede
toenemende beperkingenwellichtminderbelangrijkwordt.Deze
tendensenwerkeninderichtingvaneengroeivanhetaantalnevenberoepsbedrijven.Daartegenover staatalsvoornaamstenegatievefactor-diedeafgelopen jarenblijkbaar dedoorslaggaf-de
vergrijzing vandebetrokkenberoepsgroep.In1980was29%vande
deeltijdagrariersouderdanzestig jaarenin1986wasdit38%.
Eendergelijke ontwikkeling zal,tenzijereengroteinstroomvan
jongerenevenberoepsbedrijfshoofdenkomt,toteenverderedaling
vanhetaantalnevenberoepsbedrijvenleiden.
2.1.2 Deontwikkeling vanhetaantalarbeidskrachten
Inmei1986warenervolgens delandbouwtelling Intotaal
265.465regelmatigearbeidskrachten-ongeachtdearbeidstijdopland-entuinbouwbedrijvenwerkzaam.Tenopzichtevantwee
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jaar tevoren-detellingenvan1985en1986zijnmoeilijkvergelijkbaar-hield diteendaling inmetbijna2%.Dedalingkwam
geheelvoorrekeningvandearbeidskrachten die(nagenoeg)een
volledigeweektaak opdebedrijvenhebben.Hetaantalarbeidskrachtenmetgemiddeld eenwerkweek vanminderdantwintiguur
vertoondedaarentegeneentoenamemetbijna2,5%perjaar.Wellicht ishierminofmeer sprakevanovereenkomstmetdealgemeen
maatschappelijke ontwikkeling vanmeerdeeltijdwerkersenarbeidstijdverkorting.
Wanneerweonsbeperken totdezogenaamdevastearbeidskrachten-datwilzeggendegenendieregelmatig enmeerdan
twintig uurperweekwerkzaamzijn-opdehoofdberoepsbedrijven,
danontstaathetvolgendebeeld (tabel2.3).Hetaantalmannelijkearbeidskrachten verminderdeinde jaren1983-1986met0,4%
per jaarduidelijk langzamerdanineerdere jaren.Devertraging
indedaling,diebijdewerknemers zelfsomsloeg ineenlichte
stijging,hadvoordegenoemde periodebetrekkingopallecategorieënarbeidskrachten.Ookhetaantalvrouwelijkearbeidskrachtendaalde tragerondanksdeversnelling diezichvoordeed bijde
meewerkendeechtgenotes.
Tabel 2.3 Ontwikkeling van het aantal vaste arbeidskrachten 1)op hoofdberoepsbedrijven
Aantal In1986

Verandering: In Xper jaar
1975-'80

1980-'82

1983-'86

LandbouwbedrlJven
- bedrijven
- mannelijke arbeidskrachten
w.v.: bedrijfshoofden
zoons
overigen
- vrouwelijke arbeidskrachten
w.v.: echtgenotes

85.715
108.900
90.985
9.550
8.365
30.640
27.310

- 2,4
- 2,6
- 2.1
- 4.3
- 4,8
- 3.2
- 3.1

- 2,6
- 2,6
- 2.0
- 6,8
- 3,8
- 3,4
- 3,5

Tuinbouwbedrijven
- bedrijven
- mannelijke arbeidskrachten
w.v.: bedrijfshoofden
zoons
overigen
- vrouwelijke arbeidskrachten
w.v.: echtgenotes

22.790
48.050
25.675
2.230
20.145
11.900
7.125

- 2.4
- 0,8
- 1,8
- 5,7
+ 1,6
+ 3.3
+ 1,4

- 1,6
- 1,5
- 1,0
- 4,3
- 1,8
+ 0,2
1.4

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

Totaal
- bedrijven
- mannelijke arbeidskrachten
w.v.: bedrijfshoofden
zoons
overigen
- vrouwelijke arbeidskrachten
w.v.: echtgenotes

108.505
156.950
116.660
11.780
28.510
42.540
34.435

- 2.4
- 2,1
- 1.9
- 4,5
- 1.1
- 1.9
- 2,4

- 2.6
- 2,3
- 1,8
- 6,4
- 2.5
- 2,6
- 3,1

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

1)Tot enmet 1982 regelmatig werkzaam 15uur enmeerwerkzaam; vanaf 1983
enmeer perweek.
Bron: Als tabel2.1.

-

- 1,4
- 1.2
- 0,5
- 4,0
- 4,5
- 3,1
- 3,8

0,0

20uur
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Verderevergrijzingbedrijfshoofden
Zoalsvermeld ishetaantal bedrijfshoofdendelaatstejaren
minder sterkafgenomendanindejarendaarvoor.Dezevertraging
ishet resultaat vaneenuitstelvandeuittredingvanoudere
agrariërsenerzijdseneenongeveergelijkgebleventoetreding van
jongereondernemersanderzijds.Dezeprocessen leidentoteen
verderevergrijzingvandebedrijfshoofden.Het percentagebedrijfshoofden jongerdanveertig jaarvertoont danookeendaling,terwijlhetaandeelvandevijftig-plussersvoortdurend
toeneemt eninmiddelsmeerdandehelftvanhet totaalomvat(tabel2.4).Devergrijzingwordtwellichtwatoverschatdoordat bij
eenmeerhoofdigebedrijfsleiding-meestalmaatschappenvanvader
enzoon-alleendeleeftijd vanhetoudstebedrijfshoofdwordt
geregistreerd.
Tabel 2.4 Procentuele leeftijdsopbouw bedrijfshoofden ophoofdberoepsbedrijven 1)
Leeftijdsgroep

1971

1976

1981

1986

1991 2)

1996 2)

Tot 40 jaar
40- 50
50- 65
65 jaar en ouder

26,1
27,4
37,6

24,8
27,8
39,1

22,3
27,1
42,2

20,5
25,5
44,7

18,8
24,7
47,1

8,9

8,3

8,4

9,3

9,4

16,7
22,8
50,2
10,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150.030

130.295

114.198

107.170

96.600

89.800

Totaal
Totaal aantal

1)Excl.nlet-persoonlijke ondernemingen.
2)Prognose.
Bron: Als tabel2

.1

De leeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenisvangrotebetekenisvoorhet verloopvanhetaantalbedrijven.Vooruitberekeningenopbasisvandehuidigesituatiekomenuitopeenverdergaandedalingvanhetaantalbedrijven.Dat zouin1996bijna
20.000kleiner zijndanin1986,eenongeveerevensterkedaling
als indeafgelopentien jaar.Bovendienzouin1996devergrijzingweerverderzijnvoortgeschreden:hetpercentage50-plussers
zoumeerdan60bedragen.Opwat langere termijnzalditproces
leiden toteenversneldeafnamevanhetaantalbedrijven.Deze
vooruitberekeningen zijnuiteraardgebaseerd opallerleiveronderstellingen.Zozoueensterke toenamevandetoetreding leiden
toteengroteraantalbedrijven,maar eendergelijke ontwikkeling
tekent zichmomenteelniet af.Integendeel,opgrond vandeproblemenronddebedrijfsovernameligteenkleinerwordend aantal
toetredersmeervoordehand.Dezelfde factorendiedebedrijfsovernamehinderen,demelkquotering endemestwetgeving,kunnen
aandeanderekantdeuittreding enigszinsversnellenzodathet
aantalhoofdberoepsbedrijveninwerkelijkheid watsnellerkandalendandezeophetverledengebaseerde prognosesaangeven.
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Nieuwe steun-en beëindigingsregelingen
Naast degenoemde factoren zijnerook indesfeervanhet
beleid ontwikkelingen gaandediehet verloopvanhetaantalbedrijven vrijdirect kunnenbeïnvloeden.Daarbijkanindeeerste
plaats gedacht wordenaandeinhetvorigehoofdstukgenoemde
socio-structurelemaatregelen,endanmetnamedeVUT-achtigeregelingen.Het effect daarvan zalzoalsbetoogd zeerbeperkt zijn
nogafgezienvandevraag inhoeverre zijinNederland zullen
worden toegepast.Inde tweedeplaatskanwordengewezenopdeop
1 januari 1987vankracht gewordennieuwebijstandsregeling voor
zelfstandigen.Dezevervangt deRijksgroepsregelingenZelfstandigenenOudereZelfstandigen,alsmede destartersregeling.Afgezienvanenigeverruiming vandemogelijkheden tothet verkrijgen
vanleningen,aldanniet "omniet",lijkt denieuweregelingmaterieelweinig teverschillen vanhaarvoorgangsters.Degevolgen
ervanvoordestructurele ontwikkeling vandeagrarischesector
zullendanookbeperkt zijn.
Ingrijpender kunnendegevolgen zijnvandeopstapel staanderegeling Inkomensvoorziening oudereengedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen (IOAZ).Deze regeling behelst een
inkomensaanvullingvoorzelfstandigenwierinkomenduurzaambenedenhet sociaalminimum ligt endieopgrond daarvanhunbedrijf
ofberoepbeëindigen.DeIOAZ,dienogdoordeEersteKamermoet
worden aangenomen,iseenzuiver sociale regeling enbevatdus
geenstructuurelementenmaarweldeverplichting tothet zoeken
vananderwerk.Dezebepalingkanpotentiëledeelnemersafschrikken,maar zijzalvoorouderezelfstandigenindepraktijkwaarschijnlijk nietworden toegepast.Indat gevalkandeIOAZgaan
functioneren alseenvervroegde AOW-uitkeringsregeling,temeer
omdat deinkomstenuit deeerste 175.000guldenvanhet vermogen
bijdevaststelling vandeuitkering buitenbeschouwingworden
gelaten.Inhoeverrederegeling ookdeovernamevankleinerebedrijvenkanvergemakkelijken,doordat devader zijnberoepbeëindigt eneen IOAZ-uitkeringkrijgt, isnogdevraag.Dekomst van
deIOAZzouindepraktijkdebedrijfsbeëindigingweleensvrij
sterkkunnenvervroegen,in iedergevalmeer dandebestaande
beëindigingsregelingen ofdeinBrusselbediscussieerdeVUT-regelingen.
Forse daling aantalmeewerkende zoons
Het aantalregelmatig ophet ouderlijkbedrijfwerkzameboeren-entuinderszoons isna 1984 (toeneenincidentele stijging
werd geconstateerd)weer sterkafgenomen.Ookinrelatie tothet
aantalhoofdberoepsbedrijvendeed zicheenduidelijke daling
voor,namelijkvandertien zoonsperhonderd bedrijven in198A
tot elf in1986.Vooreendeelkandedalingverklaardworden
doordat meermeewerkende zoonseensamenwerkingsverband methun
vader zijnaangegaan (ziepar.2.1.3),waardoor zijvoortaanals
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bedrijfshoofdwordenaangemerkt.De totalevermindering vanhet
aantalzoonsmet3100wordthiermeeechternietgedekt.
Demelkveebedrijvenhaddenhetgrootsteaandeelindedaling
vanhetaantalmeewerkende zoons.Daarbijspelenechtertypeveranderingenenhet juistopditbedrijfstype sterktoegenomenaantalmaatschappen eenrol.Wellicht zijnookverwachtingenmetbetrekking tothet toekennenvanmelkquota in1984vaninvloedgeweest opdeopgavevanhetaantalmeewerkende zoons.Echterook
opdeakkerbouw-,deglastuinbouw-,endeoverigetuinbouwbedrijvenwas sprakevaneenrelatief sterkevermindering bijdemeewerkendezoons.
Hoeweldevermindering vanhetaantalmeewerkendezoons tussen1984en1986opalleomvangsklassenbetrekkinghad,zijner
inditopzicht tochwelenkele interressanteverschillen.Opde
bedrijvenvanminderdan110sbedaaldehetaantalzoonsmetongeveer30%enopdebedrijvenvanmeerdan350sbeslechtsmet
9%. Bijdetussenliggende omvangsklassen laghetdalingspercentagerondde17%.Hetlijkt eropalsof opveelkleinerebedrijven
hetbesef sterkerdoordringtdatdezevooreenopvolgerweinig
mogelijkhedenbieden.
Meerwerkende ...
Hetaantalvastewerknemers (m/v)ophoofdberoepsbedrijven,
dat vóór1984eendalende lijnvertoonde,isnadienweerenigzins
toegenomen.Degroeiheeftvoorwatdemannelijkewerknemersbetreftalleenbetrekking opdetuinbouw,terwijlzichindelandbouwdevermindering voortzet.Hetaantalwerkneemstersneemtin
beidesectorentoeenstijgt intotaalsnellerdandatvande
Tabel 2.5 Aantal vastewerknemers 1)Indeagrarische sector naar geslacht ennaar
provincie
Provincie

1984
m

823

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

1.007
2.706
1.354
1.096
4.306
11.506

Nederland

1.379

842

712
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v

40
48
139
50
282
40
112
640
1.637

m

V

884

39
41
80
70
347
42
132
792

1.337

993
1.031
2.881
1.258
1.153
4.865
11.845

1.929

3.095
1.771

24
576
495

3.440
1.942

27
737
824

30.597

4.083

32.365

5.060

1)Regelmatig werkzaam 20uur ofmeer perweek.
Bron: Als tabel 2.1.

1986i
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mannelijkecollega's;namelijk in1984-1986metbijna12%tegenover2,8%perjaar.
Eengrootdeelvanhetniet-gezinspersoneelwerkt inde
glastuinbouwendanmetname indesierteelt.Zowerkt inde
snijbloementeelt 31%vandemannenenbijna50%vandevrouwen.
Ongeveer 14%vandemannelijkewerknemers istevindeninde
glasgroenteteelt en11%opboomkwekerij-envasteplantenbedrijven.Voordewerkneemsterszijnnadeglasbloementeelt ookde
champignon-endeglasgroentebedrijvenbelangrijkebronnenvan
werkgelegenheid met respectievelijk 20%en8%vanhet totaleaantal.
Deverdelingvanhetaantalwerknemersnaarprovincieweerspiegelt degenoemdeverschillen inditopzichttussendediverse
bedrijfstypen (tabel2.5).Ongeveerdehelftvandewerknemersis
tevinden indebeideHollanden.Detoenamevanhetaantalmannelijkewerknemersgedurendedelaatste jarenkomtvooralvoorrekeningvanZuid-Holland eninminderematevoorNoord-Brabant.
Daarheeftdeexpansie vandeintensieveveehouderijblijkbaar
tot eenvergroting vandewerkgelegenheid vooragrarischpersoneelgeleid.Bijderegelmatigwerkzamevrouwelijkewerknemers
warenermeer provincieswaarzicheenstijgingvanhetaantal
voordeed.
....enminderwerklozewerknemers
Dena 1984allerwege zichtbaredaling vanhetaantalwerklozenheeft zichin1986ookvoordeagrarischewerknemersvoortgezet.Zodaaldehetaantalwerklozemannenonderhettuinbouwpersoneelindat jaarmet ongeveer7%enonderhet landbouwpersoneel
met14%(tabel2.6).Devoortgezettedalingvanhetaantalwerkzoekendengold ookvoor jeugdigewerknemers,maarnietvoorde
vrouwelijke.Voordezegroepdeed zicheenstabilisatievoor.Ook
onderhetpersoneelvoordezogenaamdeagrarischeverwantebedrijvenishetaantalwerkzoekendendelaatstejarengedaald,zowelonderdemannenalsonderdevrouwen.
Tabel 2.6 Aantalwerkzoekenden In land-en tuinbouw en Inagrarisch verwante sectoren (maandgemiddelden)
1984

Categorie

1985

1986

mnl.

vrl.

mnl.

vrl.

mnl.

vrl.

Landbouwpersoneel
waarvan tot 19 jaar

2.710

180
25

2.470

205
25

2.130

200
20

Tulnbouwpersoneel
waarvan tot 19 jaar

2.385

545
75

2.200

215

535
60

2.050

275

165

540
55

11.765

1 L.775

10.955

1.725

10.175

1.610

905

250

775

210

620

165

Agrarisch verw. sectoren
waarvan tot 19 jaar

280

225

155

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Het aantalwerkzoekenden overtreft dat vandeopenstaande
vacatures indeagrarische sectornogsteedsvelemalen,hoewel
erwel sprake isvanenige toenamevandevraag naarland-en
tuinbouwpersoneel. In1984stonden ervoorlandbouwpersoneelgemiddeld overhet jaarslechts tiengeregistreerde vacaturesopen
en in1985en 1986ongeveer veertig.Voor tuinbouwpersoneel bedroegen dezeaantallenachtereenvolgens 35,130en175.
Ruim 40%vandewerklozen indeland-entuinbouwenverwantesectoren is langerdantwaalfmaandenwerkloos enongeveereen
kwart korter dandriemaanden.Wat betreft deduurvandewerkloosheid iserenigverschilnaargelanghet opleidingsniveau:
degenenmet alleeneenlagereagrarische schoolopleiding zijn
dooreengenomeniets langer zonderwerkdandegenenmet eenmiddelbare opleiding.
Leerlingenaantal agrarisch onderwijsoverhoogtepunt heen
Het totaleaantal leerlingen bijhetagrarischonderwijsis
inhet schooljaar 1986/87voorhet eerst sindsongeveer vijftien
jaarafgenomen.Dedaling bedroeg rond3,5%tegenover eenzeer
beperktegroei in1985/86.Dedalinghad betrekking opzowelde
lagerealsdemiddelbare agrarische scholen.Alleen opdehogere
agrarische scholendeed zichnogeenstijging voor(tabel2.7).
Aangenomenmagworden dat dedaling vanhet aantal leerlingen
zichindekomende jarenzalvoortzetten.
Devermindering vanhet aantal leerlingenvanhet lager
agrarischonderwijshangt zowelsamenmet eenterugloopvanhet
aantal eerste-klassersalsmethet opdrogenvande tussentijdse
instroom.De terugloop vanhetaantal leerlingenopmiddelbare
agrarische scholen,diezichvoorheteerst sinds 1971voordoet,
hangt vooral samenmet eenverminderdedoorstroom vanuithetlageragrarischonderwijs.Naast deze opleiding isereenverkorte
sterkopdepraktijkgerichteonderwijsvormmet 1145leerlingen
in 1986,die zichineenstijgende belangstelling mag verheugen.
De toenamevanhet leerlingenaantal opdehogereagrarischescholenging in1986nogonverminderd voort.Hetgrootste deelvan
deze leerlingenkomt vanhetHAVO-ofhetVWO-onderwijs,hoewel
de instroom vanuithetmiddelbaar agrarischonderwijsvantoenemendebetekenisis.
Tabel2.7 Ontwikkelingaantalleerlingenbijhetagrarischonderwijs(in Zt.o.v.
voorgaandschooljaar)
Agrarischonderwijs
Lager agrarisch onderwijs
Middelbaar agrarisch onderwijs
Hoger agrarisch onderwijs
Totaal

Aantal
1986
32.940
18.265
6.980
58.185

1983
9,9
13,3
7,2
10,6

1984
4,9
6,5
10,8

1985
- 1,3
2,5
6,0

5,9

Bron: Ministerie vanLandbouw enVisserij,Directie Landbouwonderwijs.
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0,6

1986
- 7,0
- 1,2
8,7
- 3,5

2.1.3 Bedrijfsopvolging enbedrijfsovername
InhetLandbouw-EconomischBericht van1985isalheteenen
andervermeld overdetoekomstige bedrijfsopvolgers indejaren
1980-1984 1).Uit eennaderonderzoek isgeblekendateenklein
deel (ruimeenzesde)vandein1980aanwezigepotentiëleopvolgershetbedrijf in1984reedshad overgenomen.Daarnaast iser
eenaantalbedrijven overgenomenwaarop in1980(nog)geenopvolgerwasgeregistreerd.Degemiddeldeomvang vanalleovergenomen
hoofdberoepsbedrijven was190sbe:ongeveer evengroot alshet
algemeen gemiddelde.Ruiméénderdevandeovergenomenhoofdberoepsbedrijvenwaskleinerdan 110sbe,eenomvang dieoplangere
termijn inhetalgemeenweinig perspectief biedt.Bijruiméén
vijfdevandeovergenomenbedrijven,endanvooralbijdegrotere,wasvóórdeovername sprakevaneenmaatschap.
Tabel 2.8 Omvang van bedrijven net zowel In1980als in 1984een opvolger
Bedrijfstype

Gemidd. bedrijfsomvang

(in sbe)

%bedrijvenmet

1980

1984

in 1984

Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Overige veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Gecombineerd

215
190
185
240
380
260
220

240
230
205
250
405
260
220

55
35
44
55
76
51
44

Totaal

230

250
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Bron: LEI/CBS-onderzoek bedrijfsmutatles.

Ophet grootstedeelvandebedrijvenwaarin1980eenopvolgerwas,wasdesituatie in1984indit opziéhtnogongewijzigd.Degemiddeldeomvang vandezebedrijvenwasintussentoegenomenvan230tot 250sbe(tabel2.8),hetgeenalseenvrijnormaleexpansiekanwordenbeschouwd.Welwaren sommige kleinere
bedrijvenuit dezegroep inmiddels forsuitgebreid.
Vrijveelnieuweopvolgersopkleinere bedrijven
Tussen 1980en1984ishetaantalgeregistreerdeopvolgers
toegenomenmetongeveer 3500,waarbijhet grootstedeelvande
stijgingvoor rekeningkwamvandemelkveehouderijbedrijven.De
toenamewashet saldovanverschillende ontwikkelingen.Aande
min-kant speelden eenrol:
(a)-deterugtreding vandeopvolger opongeveer3400bedrijven
waar in1980een opvolgerwerd geregistreerd;
(b)-hetbeëindigenvanongeveer 1200vandezebedrijven;
(c)-dedaadwerkelijke overnamevanongeveer3800bedrijven;
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Aandeplus-kantginghetom:
(d)-ongeveer6400bedrijven,waarophetbedrijfshoofd in1980
noggeenvijftig jaarwas;
(e)-ongeveer5500bedrijvenwaardatwelhetgevalwas,maar
waarnadieneenopvolger isverschenen.
Opmerkelijkwasdatdebedrijvenwaardeopvolgerisverdwenen (a)indoorsneeeenvrijgroteomvanghadden,namelijk van
200sbe.Eenaanzienlijk deelervanhaddusquaomvangwelcontinuiteitsmogelijkheden.Aangenomenmagwordendateengrootdeel
vandezebedrijven,opdehelftwaarvanhetbedrijfshoofdouder
was dan65jaar,naverloopvantijd tochdooreenandereondernemerzalwordenvoortgezet.De "nieuwe"bedrijvenmeteenopvolger (d)haddenin1984eengemiddeldeomvang vanongeveer250sbe
enwarendusnogalwatgroterdanhetalgemeengemiddelde.Binnen
dezegroepwarendeintensieveveehouderijbedrijveneninmindere
matedegroep "overigeveehouderij"oververtegenwoordigd.
Bijdebedrijvenwaaralsnogeenopvolgerisverschenen (e)
gaathetvooralom jongerendieintussende leeftijdvanzestien
jaarbereikten.Daarnaast betrefthetopvolgers-hunaantalis
nietbekend-diebijnader inzientochvoorhetagrarischbedrijfhebbengekozen.Hetgaathierbijombedrijvenmeteengemiddeldeomvang van175sbe,terwijldehelftkleinerwasdan150
sbe:veelaldusbetrekkelijk kleinebedrijven.Hierbijmoetwordenopgemerkt datbijdeinmei1984gehouden tellingdebeperkingenwaarmeedeveehouderijtemakenzoukrijgen,nognietgolden.Inmiddelszijndoordezemaatregelendemogelijkhedenomeen
vrijkleinbedrijfmethetoogopdeovername sterkuittebreiden,nogalverminderd.Het isdusdenkbaardateendeelvande
tussen1980en1984verschenenopvolgerszichalsnogterugtrekt.
Deeerder gesignaleerde dalingvanhetaantalmeewerkendezoons
na1984geeftdaarvooreenaanwijzing.
Aantal bedrijfsovernamesgedaald?
Hetaantalbedrijfsovernamesvertoont sindshetmiddenvan
dejarenzeventig,zowelabsoluutalsinrelatie tothetaantal
hoofdberoepsbedrijven,eendalende lijn,ofschoonzichsinds
1981/82weereenlichte stijging lijktaftetekenen (tabel2.9).
Tegenoverdezedaling stond eenstijgingvanhetaantalbedrijven
meteenpotentiëleopvolger.DitwijstmeeropeenvertragingIn
debedrijfsovernamedanopeen "echte"verminderingvanhetaantalovernemingen
Ookderelatieveverschuiving vandirectenaargefaseerde
bedrijfsovernamewijst indezerichting.Bijdegefaseerdebedrijfsovername,waarvanhetaantal in1984/85ongeveergelijkwas
aandatvan1975/76,gaathetvooreendeelomeen (af-)splitsing
vaneenbestaand bedrijf.Daarbijbehorendetweeafzonderlijk
voortgezette bedrijvenvaaktoteenander typedanhetoorspronkelijkebedrijf.Vooreenander deelgaathetomgeleidelijke
bedrijfsovernameinhetkadervaneengemeenschappelijkeexploi60

tatievanhetbedrijfdooroudersenopvolger(s)indevormvan
eenmaatschap offirma.Beidevormenvangefaseerdebedrijfsovernamekwamenindeperiode1975-1985rond500keerper jaarvoor.
Hetaandeelvandegefaseerdebedrijfsovernames inhettotaalisindegenoemde periode toegenomenvan40tot61%.Erbestaaninditopzicht vrijgroteverschillentussendediversebedrijfstypen (tabel2.10).Hethoogstepercentagegefaseerdeovernamesdoet zichvoorbijdeglastuinbouwbedrijven,hetgeengezien
degroteomvangvandezebedrijvennietverwonderlijk is.Het
gaathierbijvooralomoverdrachteninhetkadervangemeenschappelijkeexploitaties.Ookindeanderetuinbouwsectoren eninde
intensieveveehouderijvindenrelatiefveelgefaseerdebedrijfsovernamesplaats,indelaatstgenoemde sectorvoornamelijk inde
vormvan (af-)splitsingen.

Tabel 2.9 Bedrijfsovernames indeperiode 1975/76 - 1984/85
Jaar

1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

Aantal bedrijfsovernames

2.509
2.619
2.343
2.156
1.936
1.671
1.473
1.558
1.759
1.634

Idem, in%
aantal hoofdberoepsbedr.

Gefaseerde bedrijfsovernames in
%totaal

1,9
2,0
1,9
1,8
1,6
1.4
1.3
1.4
1,6
1.5

40
42
47
46
48
52
53
58
59
61

Bron: Als tabel 2.8.

Bijeenontwikkeling inderichtingvaneenmeergefaseerde
bedrijfsovername zoueentoenamepassenvanhetaantalbedrijven
waaropeenéénhoofdige leidingwordt omgezet ineenmeerhoofdige.
Indeperiode1975-1983liepditaantalgeleidelijk opvaniets
beneden1000tot ruim 1100per jaar.Daarna trad ineenseenstijgingoptotcirca1700,waarvanhetgrootstedeelbetrekkinghad
opmelkveebedrijven.Bijdeoverganginomgekeerderichting,dus
vanméér-naaréénhoofdigebedrijfsleiding,ginghet indeperiode1975-1986omeenaantalvan400à500per jaar.Indemeeste
gevallenwasdedefinitieveoverdrachtvanhetbedrijfaande
volgendegeneratieaandeorde.
De "looptijd"vandemaatschappen,dievarieertvanenkele
jaren totsomsmeerdantienjaar,hangtvooralsamenmetde
leeftijdvanhet "oude"bedrijfshoofd.Er lijktookenigverband
metdeomvang vanhetbedrijf tezijn,indiezindatdemaatschappenopdegroterebedrijvenlangerdurendanopdekleinere.
Erblijkenslechtsweinigvandezemaatschappenvoortijdigafgebrokenteworden,duszonder dathetuiteindelijk toteenbe-
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Tabel 2.10 Directe en gefaseerde bedrijfsovernamesvan hoofdberoepsbedrijven in%
Bedrijfstype

1975/76
direct

1980/81

gefaseerd

direct

1984/85

gefaseerd

direct

gefaseerd

Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Overige veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Gecombineerd

64
51
76
60
34
40
64

36
49
24
40
66
60
36

54
27
52
56
18
32
74

46

44

73
48
44
82
68
26

25
47
50
17
28
50

56
75
53
50
83
72
50

Alle typen

60

40

48

52

39

61

Bron: Als tabel 2.8.

drijfsovernamekomt.Misschien zullenindetoekomstmeer "opvolgingsmaatschappen"hundoelniet bereiken.Dit zouvooralkunnen
gelden voorhetgroteaantalmaatschappen opmelkveebedrijvendat
in 1983/84en1984/85isgevestigd.

2.2 Grond, infrastructuur

en milieu

2.2.1 Grondgebruik enprijzen
Nadat debijdelandbouwtellingen geregistreerde oppervlakte
cultuurgrond indeperiode 1982-1985wasgestegen,isdezetussen
mei 1985enmei 1986weerafgenomenenwelmet ruim6.400ha.De
trend vandelaatstedecenniawerd daarmeeweerhervat:tussen
1950en1980namdeoppervlakte cultuurgrond intotaalmetongeveer 13%af.
Het indestatistiekverschijnenvanextragrond indejaren
1982-1985,intotaalongeveer 14000ha,hangt samenmetdebeperkingen vanderegistratie inhetkadervande landbouwtellingen.
Eenvandeonvolledigheden betreft debedrijvenmetminderdan10
sbewaarop-voorzoverdezebedrijvengeregistreerd zijn-volgenseenrecent onderzoek vanhet CBSin1983ongeveer23.000ha
tevindenwas2 ) .Indegenoemde periode iserblijkbaargrond
vanuit deverschillende "wittevlekken"naardegeregistreerde
oppervlakte gevloeid terwijl in1985-'86het procesweer isomgekeerd.
Anderegegevensvanhet CBSinzakede landbouwgronden die
eenniet-agrarische bestemming krijgenwijzennamelijk nietop
een stijging vandebetrokkenoppervlakte (tabel2.11).Het totaleaantalbijeendergelijke overdracht betrokkenhectareslijkt
de laatste jaren teverminderen enbedroeg in1985bijna4.200.
Debestemming "bosennatuurterrein"geeft,althans zolangdeze
statistiek bestaat,eenaanzienlijke daling aan,terwijl ervoor
deoverigebestemmingen geenduidelijke tendens valt teontdek62

Tabel2.11 Overdrachten vanagrarische gronden tenbehoevevannlet-agrarlsch
gebruik (ha)
Bestemming
Industrie,bebouwingetc.
Verkeer
Recreatie
Bos-en natuurterrein
Dijken enwater
Overige
Totaal

1983

1984

1985

1.333

989
374
768

1.217

319
856
2.482

1.753

1.465

173
475

188
394

85
180

5.638

4.464

4.167

368
853

Bron: CBS-Statlstlek overdrachten enverpachtingen vanlandbouwgronden, 1983-1985.

ken.Deverwervingskosten lopenperbestemming nogaluiteen.De
voor industrieenwoningbouwbestemde landbouwgrond isdeduurste
met in1985eengemiddeld bedragvan123.000guldenperhectare.
Grondenmetbestemming "verkeer"kostten77.000guldenendeoverige lagenop40à45.000gulden.Dezebedragenmoetenoverigens
nietalseengrondprijswordenopgevat,omdatzijookbetalingen
vooropstallen,rentevergoedingenetc.omvatten.
Nogmeersnijmais
Binnenhetareaal landbouwgrond bleefdetotaleoppervlakte
voedergewassenin1985/86ongeveergelijk.Erdeed zichweleen
verschuiving voorwaarbijhetsnijmaisareaalopnieuwtoenam
- ditmaalmet20.000hectare toteentotaalvan200.000hectareterwijlhetgraslandareaalmetruim22.000hectareverminderde.
Noord-Brabantnamongeveereenderdevandeuitbreidingvanhet
maisareaalvoorzijnrekening,terwijlzowelinGelderlandalsin
Overijsseleentoenamevan3à4.000hectarewerd gerealiseerd.
Ook indeandere,inditopzichtminderbelangrijke,provincies
koneenvergrotingvanhetsnijmaisareaalworden geconstateerd.
Naast verschilleninvoederwaarde tussengrasensnijmaiskanook
derelatiefgrotemestopnamecapaciteitvanmaiseenoorzaakvan
dezeverschuiving vormen.Deoppervlaktebouwland (exclusief
snijmais)daaldepersaldometeenkleine4.000hectare.Vooral
hetgraanareaal isopnieuwaanmerkelijk verminderd terwijlsuikerbietenenenkelekleinere gewasseneenverhoudingsgewijs
sterkere stijging teziengaven (zieookparagraaf 3.2.3.1).
Grondprijzen snelgestegen
De gemiddeldegrondprijsvertoont sinds1981/82,hetjaar
waarin vooreenhectaregemiddeld slechts25.000guldenwerdbetaald,eenstijgende lijn.Vooralinhetlaatste jaar,1985/86,
wasersprakevaneenversnelde stijging,zodatdegrondprijsmet
eengemiddeldevanongeveer41.000gulden inmiddelsdetopvan
1978/79weerbenadert (figuur 2.1).Omdatdegrondprijsstijging
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zichindetweedehelftvan1986lijkt tehebbenvoortgezet,mag
menaannemendatdegrondprijzenInmiddelsalthansnominaaleen
nieuwhoogtepunt hebbenbereikt.Opmerkelijk isdatthansveel
minderdandestijdsgepleitwordtvooreenbeheersingvande
grondprijzen.Naasthet liberalerwordenvanhetpolitiekeklimaat inhetalgemeen,kanhierbijeenrolspelendatdegrondprijzen inreële termennog steedslagerzijndantoen,terwijl
dehuidigegemiddeldeprijsvanallegrondtransacties bovendien
eenbedragvannaarschatting3.000à4.000guldenaanmelkquota
omvat.
Opvallendwasdatdeprijsstijgingvanlandbouwgrond in
1985/86beperktbleef totdeonverpachteobjecten.Deprijzenvan
verpachtegrond,dieoverigensminderdan30%vande30.000verkochtehectaresomvatten,gingen juistomlaag.Hetprijsverschil
tussenverpachte enonverpachtegrond,datvaakalseenoorzaak
vandeafbrokkeling vandepachtwordtgenoemd,isdusopnieuw
toegenomen.In1985/86wasdeverhandeldehoeveelheid verpachte
grond ietslagerdanin1984/85,maarwerdenerietsmeerhectaresonverpachtegrondverkocht.
Vanaf 1985wordendeverkopenvangrondmetmelkquotumafzonderlijk geregistreerd,waarbijookdeomvang vanhetverhandeldequotumbekend is.Doorpergebied deprijzenvangrond
Figuur2.1 Koopprijzenvanlandbouwgronden 1975/76-1985/86
Prijsx 1.000gld.
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Bron:Statistiekvandepacht-enkoopprijzenvanlandbouwgronden,CBS.
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85/86

J

(meestalgrasland)métenzonderquotummetelkaar tevergelijken
kaneenschattingwordengemaaktvandeprijsdievoordequota
wordenbetaald.HetCBSkwam voor 1985uitopeengemiddelde
prijsvanongeveer122centperquotumkilogramenvoordeeerste
helftvan1986opongeveer 150cent.DeDirectieBeheerLandbouwgronden,dieereeneigengrondprijzenstatistiek opnahoudt,berekendevoorhetkalenderjaar 1986zelfseengemiddeldequotumprijsvanongeveer tweegulden.Daarbijdoenzichgroteregionale
verschillenvoor:deDBLkwam voorFriesland enUtrechtbijvoorbeeld opeengemiddeldequotumprijs van150centà160centin
1986,terwijlindeGelderseenBrabantseZandgebiedendoorsneeprijzenvanrond240centwerdenbetaald.Deheffingsvrijehoeveelheidmelkperhectareverkocht grasland bedroeg indeeerste
helftvan 1986gemiddeld 13.700kilogramenhetprijsverschil
tussengraslandmét engrasland zonderquotumbedroeg zo'n20.000
gulden.Zoweldegemiddeldehoeveelheid melkalshet verschilin
grondprijsliepperprovincie sterkuiteen,dezandgebiedenspandeninbeideopzichten inhetalgemeendekroon.Opmerkelijkwas
datbijnadehelftvandelandelijkverhandeldeoppervlaktegraslandmetquotumwas tevindeninFriesland.Blijkbaarverlooptde
herstructuering vandemelkveehouderijinFriesland momenteel
snellerdaninanderedelenvanhetland.
Ookmestwetgeving beïnvloedt prijsgrasland
De stijgingvandeprijs vangrasland zondermelkquotumin
deeerstehelftvan1986vangemiddeld 33.000guldenperhectare
totongeveer40.000guldentoontaandatdequotaregeling nietde
enigegrondprijsopdrljvendefactoris.Naastdedalingvande
rentetarievenheeftookdegunstige inkomensontwikkeling inde
melkveehouderijen,althans in1985/86,indevarkenshouderijeen
rolgespeeld (ziehoofdstuk 5). Eenvolgende factorisdemestwetgeving,diehetverwervenvanextragronddoorIntensieveveehouderijbedrijven aantrekkelijkmaakt.Opdiemanierkandeveehouderuitgavenvoorhet transport vanmestenvoor (overschot-)
heffingenalthans vooreendeelvoorkómen.Opbasisvaneenaantalveronderstellingen isteberekenendatenkelenalleenuit
ditoogpunt dewaardevaneenhectare,waaropsnijmaisverbouwd
wordt,vooreenvarkenshouder ineenconcentratiegebied kanoplopentoteenkleine10.000gulden.
Inhet lichtvanhetbovenstaande lijkenopkorte termijnde
grondprijsverhogendefactorendeoverhand tezullenhebben.Daarbijvalt tewijzenophetveldwinnenvandeopvattingdatde
quotaregelingwaarschijnlijk langerzalblijvenbestaandanin
eersteinstantie isafgesprokenenopderecente inkrimpingvan
het totaleheffingsvrijequotum.Daardoorwordendequotanog
schaarser endusookdegrondwaaraanzijzijngebonden.Deonlangsvankrachtgewordenregeldatperhectaregrondslechts
20.000kilogramquotummagwordenovergedragenzalditeffectnog
versterken,maar tegelijkhet prijsverschiltussengrondmeten
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grond zonderquotum beperken.Ookhet vankrachtwordenvande
mestwetgeving zal,zolang mestverwerking enrecyclingvanmineralengeengrotevlucht neemt,eenopwaartseffect hebbenopde
grondprijzen.Alsvolgend element valt inditverbandhetsociostructurelebeleid tenoemen,metnamedeextensiverings-en
braaklegregeling.De toepassing daarvanzalopbedrijfsniveautot
gevolg hebbendatgrond schaarserwordt tenopzichtevanarbeid
enmachines.Dit effectkanachterwege blijvenwanneeranderebeleidsonderdelen door eenversnelde bedrijfsbeëindigingvoldoende
tegeneffect geven.Tenslottekannoggewezenwordenopdeproblemen ronddebodemvruchtbaarheid indeakkerbouw,dieooktoteen
extrabehoefte aangrondkunnenleiden.
Kansopverdere stijging grondprijs
Tegenover dezeprijsopdrijvende factorenzijnook(dreigende)ontwikkelingenaantegevendieeenneerwaartseffect opde
grondprijshebben.Indeeersteplaats iserdemogelijkheid van
eenversterktedrukopdeinkomens,doordat medeonderinvloed
vanhetEG-beleid,deopbrengstprijzen andersdanindelaatste
paar jaarweerduidelijkachterblijvenbijdievandeproduktiemiddelen.Een tweedeelement Isdebeknibbeling opdeWIR,dieer
inmiddels toeheeftgeleid datvoordeaankoopvanmelkquotaen
veegeenpremiemeerwordt verstrekt.Gegevendegeringeaanbodselastlciteit vanbeideproduktiemiddelen zullendeprijzenervan
doordeafschaffing vandepremies inprincipeneerwaartsworden
be*lnvloedenindirect dusookdegrondprijzen.Heteffect vande
aanscherping vandemestnormenopdegrondprijs ismoeilijkaan
tegeven.Aandeenekantwordt grondminderwaardalserminder
mest opmagwordengebracht,aandeanderekant moet ermeermest
opanderewijzewordenafgezet,wat extrakostenmetzichmeebrengt.Dit laatstebetekent datdemet behulp vangrondaankoop
terealiserenbesparingen opdekostenvandemestafzet ook stijgen.Hetgeheeloverziende ligt dekomendepaar jaareenverdere
stijgingvandegrondprijshetmeest voorhand,maardietendens
kangemakkelijkomslaanwanneer dehiergenoemde grondprijsdrukkende factorenaanbetekeniswinnen.
2.2.2 Landinrichting, planologie enmilieu
In 1986Isvooreen totaleoppervlakte vanruim60.000hectareaanintegrale landinrichtingsprojecten inuitvoeringgenomen,aanzienlijkmeerdan indejarendaarvoor enookruimboven
de doelstelling vangemiddeld 36.000hectare per jaar.Deomvang
vandein1986inuitvoering genomenoppervlaktewerd sterkbeïnvloed doordegoedkeuring vaneen18.500hectare omvattend herinrichtingsplan indeVeenkoloniën.Daarnaast werd eenviertal
ruilverkavelingen met een totaleoppervlakte van34.000hectare
inuitvoering genomen.Voortswerdenvier reconstructieplannen
vastgesteld vooroudeglastuinbouwgebieden.Tenslottewerdenruim
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100kavelruilovereenkomsten meteengezamenlijke oppervlaktevan
3.500hectareafgesloten.De totaleinvesteringen indoorde
overheid gesubsidieerde landinrichtingsprojecten beliepenin1986
ongeveer315miljoengulden,terwijldaarnaast zo'n70miljoen
vooranderecultuurtechnischewerken (onderanderewaterschapswerken)werduitgetrokken.
Aanpassing landinrichtingsbeleid
NudeNederlandseagrarischesectoropenkele belangrijke
puntenopgrenzenstuitofdeze reedsoponaanvaardbarewijze
heeftoverschreden,komtookdemateendewijzevandelandinrichting,diesterkgeëntwasopdeideevanonbeperktegroei,in
discussie.Degevolgenvandemelkquoteringzijninditopzicht
zeeractueel.UitrecentLEI-onderzoek,datnogwerdverricht
vóórderecentequotaverlaging,isgeblekendatdoordeinvoering
vandemelkquotering steedsmeermelkveebedrijveninhunruwvoederbehoeftekunnenvoorzien 3 ) . Investeringengerichtopverhogingvandegrasopbrengstworden indiesituatie steedsminder
rendabel.Ditspeeltvooralvoordekostbareverlagingvanhet
waterpeil indeveenweidegebieden.HetMinisterievanLandbouwen
Visserijheefthetvoornemenomdefinanciëlebijdragedaaraante
beperken.
Eenanderaspect inditverband isdatgeleidelijkmeer
melkveebedrijven-endanvooraldemeerextensieve-voldoende
ruwvoederkunnenwinnenvandichtbijhuisgelegenkavels,waardoordeverderweggelegenkavelsminder intensiefbenutworden.
Deliggingendecultuurtechnische toestand vandiekavelswordt
dusminderbelangrijk eninhetverlengdedaarvanvermindertook
deurgentievoorherverkavelingen ensommigeandereinfrastructureleaanpassingen.Eenaccentverlegging naarmaatregelengericht
opkostprijsverlaging enverbeteringvan arbeidsomstandigheden
ligtdanookvoordehand,maar zouindepraktijkweleensmindereenvoudig terealiserenkunnenzijn.
Beleidswijzigingenookvanbelangvoorruimtelijkeordening
Ookvoordeontwikkelingen inhet landelijk gebied oplangeretermijnzijnhetbereikenvandeeerderbedoeldegrenzenende
daarmee samenhangendebeleidswijzigingen vangrotebetekenis.In
eenvooralalsdiscussiestof bedoeldenotitievandeRijksplanologischeDienstwerdendaartoe enkele scenario'sgeschetst 4 ) .Afhankelijkvanhetgevoerde landbouwbeleid,endanvooraldewijze
waaropgetrachtwordtdeproduktlegroei tebeheersen,zouinde
komende twintig jaar50.000tot200.000hectareextraaandelandbouwkunnenwordenonttrokken.Medeomdat ookeengroteredifferentatie indeintensiteitvanhetgrondgebruikeneengrotere
pluriformiteit inhetlandbouwbeleid (steunvoornevenactiviteiten,extensiveringsregeling etc.)wordt voorzien,zoudenermeer
mogelijkhedenontstaanvooralternatieveaanwendingenvangrond,
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zoalslandschapsbeheer,natuurbehoud enrecreatie.OpdeInde
notitiegehanteerdeveronderstellingen endeopbasisdaarvan
geschetste ruimtelijkeordeningsscenario's Isvrijveelkritiek
gekomen,vooralvandezijdevandegeorganiseerde landbouw5 ) .
Inmiddels isdoorhetLEIeennaderestudieverrichtnaar
enkele ruimtelijkeaspectenvandeontwikkelingen vandeland-en
tuinbouwindekomende twintig jaar 6 ) . Opbasisvanderecente
trendsinde(grond-)produktiviteit,deafzetmoglijkheden ende
verwachtingen daaromtrent voorde toekomst,wordtuitgerekend dat
deinhet jaar2005afzetbare produktie opeen300.000I400.000
hectarekleinerareaaldanhethuidigezoukunnenwordenvoortgebracht.Ditbetreftvoornamelijk grasland,endanvooral inde
meer extensieveenmindergunstig gestructureerdegebieden.Een
deelvande"overbodige"hectareskanechterbinnendelandbouw
wordenbenutvoornieuweafzetmogelijkheden eninverbandmet
extensivering vandehuidige produktieprocessen.Deuitplanologischoogpunt interessanteuitdelandbouwvrijkomendeoppervlaktezal indatgevaldus(aanmerkelijk)kleinerzijndandebovengenoemde trendextrapolaties suggereren.Ditneemtnietwegdatde
technologische ontwikkelingen,deafzetperspectieven endezich
aftekenende beleidswijzigingen voordekomendetijd vermoedelijk
welmeermogelijkhedenzullenbiedendaninhetverledenomin
het landelijkgebied anderedanzuiveropdelandbouwproduktle
gerichtedoeleinden terealiseren.Het lijktnietuitgeslotendat
dezedoelstellingen ookgoedkoper zullenzijnterealiseren,omdatdemeerextensief gebruikte percelenvooralindemindergunstiggestructureerdegebieden quaprijs (nogmeer)zullenachterblijvenbijdeoverige landbouwgronden.
Milieuregels steedsmeerstructuurbepalend
Nudeweerstand tegendetoenemendedrukvanuit land-en
tuinbouwophetnatuurlijkmilieu steedsmeer inconcretebeleidsmaatregelenwordtvertaald,gaandedaaruit voortvloeiende
regelsmeerenmeerdestructureleontwikkeling vandeagrarische
sectorbe'invloeden.Hetmeest opdevoorgrond tredendeonderdeel
ismomenteeldereedsenkelemalenaangestiptemestwetgeving.
Daarnaast zijnerechterandereproblemenopditgebiedwaarmee
de land-entuinbouwindevormvanbeperkende regelswordtof
zalwordengeconfronteerd.Voorbeeldenzijneenverdergaandeterugdringing vanhetgebruikvan(grond-)ontsmettingsmiddelen,
vooral indeakkerbouwendebloembollenteelt,demogelijkebeperkingenaanhetberegenenvangewasseninverbandmetdeuitputtingvandehoeveelheid grondwater,eenregulering vanhetafvalprobleem datdesnel toenemende substraatteelt opleverteneen
beperking vanvooraldeammoniakemissiedoorintensieveveehouderijbedrijven.Wathet laatstebetreftvormt deenigetijd geleden
vankrachtgewordenzogenaamdeecologische richtlijninhetkader
vandeHinderwet totopzekerehoogtealeenvoorproefje.Weliswaarkandaarmeegeenverlagingvande(ammoniak-)emissieworden
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afgedwongen,maarwelkanaanbedrijveninzogenaamdegevoelige
gebieden (vooralbijnatuurgebiedenendergelijke)eenHinderwetvergunning bijnieuwvestiging ofuitbreidingwordenonthoudenals
detotaledepositie eenbepaald plafondoverschrijdt7 ) .
Demestwetgeving,dieindevormvandeInterimweteenvoorlopigkarakterhad,kreeg indeloopvan1986/87meerdefinitief
gestalte indeMeststoffenwet eneenaantaldaaropgebaseerde
uitvoeringsregelingen.Deregelgeving omvat indeeersteplaats
normen,die indeloopder jarenzullenwordenaangescherpt,voor
dehoeveelheidmineralendieperhectaremagwordenafgezet.De
bedrijvendiemeerdandetoegestanehoeveelheidmestvoortbrengenmoetennaastdealgemenebasisheffing eenzogenaamdeoverschotheffing betalenenverderhunovertolligemestopadequate
wijzezienkwijt teraken.Eenenanderwordtgecontroleerd aan
dehandvaneendoordeveehouders intevullenmestboekhouding.
Bovendienwordthetuitrijdenvanmest indewintermaandenmet
ingangvan1987/88drastischbeperkt.Tenslottewordt eenlandelijkemestbank opgerichtdieeencentrale rolmoetspeleninde
distributievandemest.
Naast rechtstreekse financiëlegevolgenenextrakostenvoor
demestafzet,heeftdezetamelijk ingewikkeldewetgevingverschillendeanderegevolgen.Hetuitrijverbod noodzaakt tothet
bouwenvanopslagsilo's.Demestboekhouding brengtnogalwatadministratieve rompslompmetzichmee,diesommigeveehoudersertoebrachtdeformulieren oningevuld teretournerenofzelfste
verbranden.Aandeanderekantwordt doormilieu-organisaties en
dergelijke betoogd datdehuidige regelgeving uithetoogpuntvan
milieubehoud nogveelteruim is.Vandiezijdewordteronder
meeropgewezendatdevoordekorte termijntehoogvastgestelde
normennietalleenteruimzijnmaarookgeenbeperkingenbevattentenaanzienvannitraatgiften enevenminvanhetgebruikvan
kunstmest.Ookwordtdeaandachtgevestigd opdeuitbreidingsmogelijkhedenbuitendeconcentratiegebieden,ophetnietonderde
regelsvallenvanverschillende diersoorten (bijvoorbeeldschapen,geiten,pelsdiereneneenden)enophetontbrekenvaneen
saneringsregeling omhetbestaandemestoverschot teverminderen
8).
Degevolgenvandemestwetgeving voordeveehouderijzijn
nognietgeheelteoverzien,maarhetzieterwelnaaruitdater
althans indeconcentratiegebiedenvoorlopignauwelijksverdere
expansiemogelijkhedenzijn.Dezegebiedenhebbennualeen
(groot)mestoverschot enhetgunstigeeffectvanbijvoorbeeld een
verbeteringvandevoeder-efficiencyzalnaarverwachtingnauwelijksvoldoende zijnomdefinanciëlegevolgenvanteverwachten
verlagingvandebemestingsnormenoptevangen.Omdathetbehalve
indeextensievegebiedennietofnauwelijksmogelijk ishokcapaciteitvanhetenebedrijfnaarhetandereovertebrengenwordt
nietalleendeexpansievandetotalesector,maarookdevergrotingvanindividuelebedrijven sterkafgeremd.Vandekantvan
hetbedrijfslevenisomdieredenalgepleitvooroverdraagbaar69

held vandemestquota.Indatgevalzou,analoogaanderecente
gangvanzaken Indemelkveehouderij,eendeelvandebedrijven
- veelaldekleinere-dequotakunnenverkopenaanbedrijvenmet
uitbreidingsplannen.Hetgevolg zoueenverdereconcentratiezijn
vandeveestapel,inledergevalopeenkleineraantalbedrijven
en,zonder nadereregelgeving,wellicht ookInregionaalopzicht.
Wanneerniet totoverdraagbaarheid vanmestquotawordtbesloten,
zullendeexpansiemogelijkhedenvanindividuelebedrijven inde
concentratiegebieden,afgezienvanovernamesvangehelebedrijven,vooralafhankelijk zijnvanhetbeschikbaarkomenvannieuwe
mogelijkhedenvoormestafzetof-verwerking.Hoeweleropdit'
terreinveleonderzoekingengaandezijnenallerleiplannenbestaan,tekentzicheenzoweleconomischalsecologischverantwoordemogelijkheid vanvoldoende omvang opditmomentnogniet
af9 ) .

2.3 Recente structurele
ontwikkelingen
en melkveehouderij

in intensieve

veehouderij

SindsdeinvoeringvandeInterimwet innovember1984ishet
aantalvarkens enkippennogbelangrijk toegenomen.Zowelde
mest-alsdefokvarkensstapelwasbijdemeitelling van1986ongeveereenvijfdegroterdan tweejaartevoren (tabel2.12).Volgens steekproevenisookdaarnadeuitbreiding-dievoorhet
grootstedeelnietadministratief,maar reëelis(vergelijkparagraaf3.2.3.2)-nogverderdoorgegaan.Degroeivandevarkensstapel indeperiode1984-1986verliepopjaarbasisongeveer
viermaalzosnelalsinde jaren1980-1984.Hetaantal leghennen
isna1984eveneens toegenomen,zijhetminder sneldanhetaantalvarkens.Deslachtkuikensector,die in1983en1984belangrijkwasingekrompen,bereikte in1986weer ongeveerdezelfdeomvang alsin1980(tabel2.12).
Deuitbreiding vanhetaantaldierenin1984-1986ginggepaardmet eenverminderingvanhetaantal bedrijven,hoeweldeze
dalingdelaatste jaren tragerverliepdanv66r 1984.Zoliephet
Tabel 2.12 De ontwikkeling van het aantal dieren per oppervlakteklasse
(1984- 100)
Bedrijfsoppervlakte (ha)

tot 1
1- 5
5-10
10-15
15enmeer
Totaal
Bron: Als tabel 2.1.
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Hestvarkens

Fokzeugen

Leghennen

1980

1986

1980

1986

1980

1986

1980

1986

81
85
101
101
90

112
126
116
110
135

86
85
101
103
97

114
120
117
113
128

73
85
93
109
88

114
116
97
115
113

95
101
138
138
105

101
124
107
135
111

91

121

95

119

86

112

112

114

Slachtkulkens

aantal bedrijvenmetvarkens tussen 1980en1984terugmetruim
4%per jaarennadienmetminderdan0,5%. In1986washetaantal
bedrijvenmet varkens zelfseenfractiegroterdan in1985.Het
aantalbedrijvenmetkippennamdelaatstepaarjaarafmetin
doorsneeeenkleine4%per jaar,ongeveer evensnelalsinde
jarendaarvoor.Hetverschil inrentabiliteitsontwikkeling tussen
detweesectoren speelt hierbijwaarschijnlijkeenbelangrijke
rol.Zowelhetgemiddeldeaantalvarkensalshetaantalkippen
perbedrijf steeg in1984-1986met ongeveer20%.Indie jarenis
dusondanksdeInterimwet deschaalvergroting inde intensieve
veehouderijonverminderd doorgegaan.
Mestproblematiek ondanksInterimwet verscherpt
De toenamevanhet aantal dierenvond plaatsopbedrijven
metweinig grond enopbedrijvenmet relatief veelgrond (tabel
2.12).Deuitbreiding opdebedrijvenmetminderdanvijfhectare
lijkt tevertragen tenopzichtevandeperiode 1980-1984,terwijl
eropdebedrijvenmet demeestegrond eenversnelling optreedt.
Indie zinis1984blijkbaar tochweleenbuigpunt.Vooreendeel
hangen dezeontwikkelingen samenmetgrondverwerving,waardoor
bedrijven ineenhogereoppervlakteklasse terechtkwamen.In1986
werd ongeveer60%vanhetpluimvee encirca20%vandevarkens
gehouden opbedrijvenmetminder danéénhectare.
Derecenteuitbreiding vande Intensieve veehouderijheeft
zichvrijwelgeheelvoltrokken indeprovincieswaarreedsvan
eensterke concentratie sprakewas,vooralNoord-Brabant en
Gelderland.Eénenanderwijst eropdatdemestproblematiekondanksdeInterimwet delaatste jaren isverscherpt,hoeweldesituatiezonderwetmisschiennogergerzouzijngeweest.Buitende
concentratiegebieden Isdemestproduktie tussen1984en1986in
hetalgemeenafgenomenvanwege deinkrimping vandemelkveestapel.Ook landelijk isdetotalemestproduktie indie jarengedaald, zijhet datvolgensschattingenvanhetCBSdefosfaatproduktiewel istoegenomen,alsgevolg vandeveranderde samenstelling vandeveestapel.
Kleineremelkveebedrijvenzwaardergetroffendoorquotaregels
Bijdeintroductie vandemelkquotering in1984behoefdende
kleinere,niet gegroeidemelkveebedrijvenmindermelkinte
leveren dandeanderebedrijven.Deachtergrond vandezeafwijkende behandelingwasdemening datkleinere bedrijven Inhet
algemeen relatief zwaarder getroffen zoudenworden doordequotaregeling dangrotere.Erzijnverschillende argumenten dievoor
de juistheid vandezeopvatting pleiten.Zo isopdekleinerebedrijven deverhouding tussenvasteenvariabelekostenongunstiger danopdegrotere enwerken ookde fiscaleaspecten inhet
algemeen tengunstevandelaatstgenoemde groep.Ookhetondeelbaarheidsaspect -menkangeenhalvekoeopruimen-draagt ertoe
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b i j dat de g r o t e r e bedrijven zich wat makkelijker aanpassen dan
de k l e i n e r e en bovendien kunnen g r o t e r e bedrijven gezien het v e r s c h i l in besparingen e t c . ( v e r g e l i j k hoofdstuk 6) een harder
s t o o t j e verdragen. T e n s l o t t e w i j s t een a a n t a l b e d r i j f s s t r u c t u r e l e
kenmerken erop dat k l e i n e r e veehouderijbedrijven zich r e l a t i e f
moeilijk kunnen aanpassen. Tabel 2.13 geeft hieromtrent enige i n formatie.
Tabel 2.13 Enkele kenmerken van bedrijven met melkvee naar omvang van de heff i n g s v r i j e hoeveelheid In 1984/85
Heffingsvrije hoeveelheid1: ntonnen

Percentage bedrijven
Percentage heffingsvrije
hoeveelheid
Melkkoeien perbedrijf
Bedrijfsoppervlakte(ha)
Melkkoeien perhectare
Kg melkperkoe
Kg melk perhectare

600 e.m.

100-200

200--400

400--600

24

30

34

9

3

100

7
17
11
1,6

20
35
17
2,1

44
60
24
2,5

9
144
53
2,7

100
47
20
2,4

4.100
5.700

4.700
8.600

5,.300
11,.800

20
93
35
2,7
5,.700
13,.500

6 .000
14,.600

5.200
11.100

tot100

Bron: LEI-berekenlngen op basis gegevens Produktschap voor Zuivel en CBS.

Deproduktieperkoeisopdekleinerebedrijvenveellager
danopdegrotere.Dithangt vooreendeelsamenmeteenbeperkterverbruikvankrachtvoeder,zodateropditpuntopdekleinerebedrijvenminder potentiëlekostenbesparingen zijn.Hetzelfdegeldtvoor eventuele bezuinigingenopdeaankoopvanruwvoeder
dat geziendelageveebezetting opdekleinerebedrijvenvrijwel
geheelvanheteigenbedrijfafkomstig is.Omdezelfde redenprofiterendegroterebedrijvenhetmeestvandetendeledoorde
quotaregeling veroorzaakte dalingvande(ruw)voederprijzen.
Quotavankleinere bedrijvennaargrotereennaaroverheid
Het grotere aanpassingsvermogenvandegrotere bedrijven
blijktookuitdeoverigensnogschaarsegegevensinzakedequota-overdrachten.Ditverschijnsel neemt geleidelijkeengrotere
omvangaan(tabel 2.14).In1986/'87verwisselde ruim1%vande
melkquotavanparticuliere eigenaar terwijldaarnaast circa0,8%
aandeoverheidwerd afgedrageninhetkadervandeverschillende
opkoopregelingen.
UithetverschijnseldaterbinnenhetLEI-boekhoudnet
slechts enkelebedrijven-endanvoornamelijkniet-gespecialiseerde,metweinigkoeien-warendieindejaren1984/'85en
1985/'86melkquotahebbenverkochtmagwordenafgeleiddatdit
vooralgeschiedt doorkleinere bedrijven.HetLEI-boekhoudnet
heeft immers alleenbetrekkingopbedrijvenmetmeerdan79sbe
(omgerekend ongeveer20melkkoeien).Aandeanderekantwarener
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totaal

Tabel 2.14 Overdracht melkquota,mei 1984t/m april 1987
Jaar

Aan particulieren

Aan ove rheid
aantal bedr.

X 1000

ton

x 1000

Totaal
x 1000ton

ton

1984/85
1985/86
1986/87

1.760
260
1.330

134
18
89

47
82
134

181
100
223

Totaal

3.350

241

263

504

Bron: Schatting LEI op basis gegevens Produktschap voor Zuivel enMinisterie
vanLandbouw enVisserij.

welLEI-bedrijvendieindegenoemdeperiodemelkquotaverwierven.Dezebedrijvenbehoordenmet indoorsnee90à100melkkoeien
inhetalgemeenduidelijk totdegrotere.Zijkochtengemiddeld
ongeveer64tonmelk,hetgeendooreengenomen eenuitbreidingmet
eenprocentoftienmogelijkmaakte.
DeaanvankelijknationalemaarinmiddelsEuropese regelingen
voorhetopkopenvanmelkquota,aldanniet incombinatiemetbedrijfsbeëindiging,zijnvooralbedoeld omde totalemelkplaste
verminderen.Sindshetopenstellenvandeeerste opkoopregeling
inoktober 1984totmedioapril1987zijnruim3.300aanvragen
voorhet inleverenvanmelkquota goedgekeurd (tabel2.14).In
tweevandedriegevallenginghetinleverenvanmelkquotagepaardmetalgehelebedrijfsbeëindiging.Indegebiedenmeteen
gemengd grondgebruikwerdverhoudingsgewijshetvaakstgebruik
gemaakt vandeopkoopregelingen.Demelkveestapelszijndaarin
deregelkleinerdanindespecifiekeweidegebieden.Degemiddeld
ingeleverdehoeveelheidmelk lagop70à75tonperbedrijf,hetgeenovereenkomtmet zo'n15à20koeien.Metdezeregelingen,
diedeoverheid intotaal240miljoenguldenaanverplichtingen
opleverden,werd totenmetapril jongstledenongeveer2%vande
oorspronkelijkuitgegevenheffingsvrijehoeveelheidmelkopgekocht.
Hetgenoemdeaantalvan3.300komtovereenmetcirca40%van
het totaleaantalbedrijvendie indeperiode1984-1986hunmelkveestapel opruimden.Hetaantal inhetkadervandeopkoopregelingen "verdwenen"koeienkwamovereenmetongeveereenzevende
deelvandetotalevermindering vandemelkveestapelindezeperiode.Deopkoopregelingen leverdenalmetalslechtseenbeperktebijdrageaandevermindering vandemelkproduktie.Eenbelangrijke redenvandezegeringeinvloed isdeconcurrentievande
kantvanandere,opexpansiegerichtemelkveehouders.
Structureleontwikkelingmelkveehouderijgaatdoor
Zoweldequotaregeling zelfalsdebegeleidendeverschijnselenalsquota-overdrachten enopkoopregelingenhebbendestructureleontwikkeling vandemelkveehouderijindeafgelopenjaren
sterkbe'invloed.Hetaantalmelkkoeiennam,evenalshetaantal
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stuks jongvee,tussenmei1984enmei1986met ongeveer10%af,
waardoorhet terugviel tothetniveauvanrond 1978.Wel isinmiddels demelkproduktie perkoegestegen,zodatdewerkelijke
produktiecapaciteit vandemelkveehouderijminder isteruggelopen.Dedalingvanhetaantalmelkkoeienginggepaard meteen
sterke stijging (+24%)vanhet aantalmestrunderenen,merkwaardigerwijze,ookmet eentoenamevanhetaantalmestkalveren
(+ 8%). Vooreendeelhangt dit laatstesamenmet deafnemende
behoefteaankalverenvoor verjonging enuitbreiding vandemelkveestapel,voor eenanderdeelmet detoegenomen import vannuchterekalveren (vergelijk ookparagraaf3.4).
Devermindering vandenationalemelkveestapel isvoorhet
grootste deel (bijna driekwart)het gevolgvaneenverkleining
vanhet aantaldierenopbedrijvenwaaropdemelkproduktiewerd
voortgezet.Voorhet overigewerd dedaling veroorzaakt doorhet
beëindigenvandemelkveehouderij,wat indejaren1984-1986op
ruim 8%vandebedrijvenmetmelkveeplaatsvond.Dit iseenbelangrijkeversnelling invergelijkingmet voorgaande jaren,toen
het aantalbedrijvenmetmelkveemet ongeveer2%per jaarterugliep.Zoalseerder indithoofdstuk isaangegeven (tabel2.1)nam
het aantalgespecialiseerdemelkveebedrijvennog sterkerafals
gevolg van typeveranderingen.
Tabel2.15 Deontwikkelingvanhetaantaloelkveestapels,1980-1986
Indexcijfers

Melkkoeienper
bedrijf

Aantal
1986

1980

1984

1986

1-10
10- 20
20- 30
30- 50
50- 70
70-100
100e.n.

141
147
115
123
89
69
65

100
100
100
100
100
100
100

76
91
89
109
96
81
71

6.430
6.350
8.530
15.040
10.660
5.920
2.190

Totaal

112

100

92

55.120

Bron: Alstabel2.1.
Het beëindigenvandemelkveehouderijbetreftvooralkleineremelkveestapels,diegemiddeld ookeenlageproduktie perkoe
opleveren (vergelijk tabel2.13).Ditproces levert dusslechts
eengeringebijdrageaandeverminderingvandemelkproduktie.Wel
komt eenverhoudingsgewijsgrote oppervlaktegrond vooreenandereaanwending beschikbaar,waarvan slechtseendeelwordt benut
voorhethoudenvan jongveeofmestvee.In 1986wasbijnaeen
kwart vanhetgrasland ingebruikopbedrijvenmetminderdan
twintigkoeien,die samenslechts5%vandemelkkoeienhielden.
Vooralhetaantalmelkveestapels vanminder dan30koeien,
datalenkele jareneenduidelijke daling vertoonde,isdelaat74

stepaar jaarsterkverminderd (tabel2.15).DoorInkrimpingen,
die totdusver blijkbaar slechtsvooreendeelkondenwordenopgevangen doorquotaaankopen,daalt ookhet aantalmelkveestapels
vanmeer danvijftig stuks.Alsgevolg daarvangeeft demiddengroepnogeentoename tezien.Het effectvanêénenanderwas
dathet gemiddeldeaantalmelkkoeienperbedrijf inmei1986
slechtsweinigkleinerwasdantweejaareerder(respectievelijk
41,5en42,3koeien).Doorde toenamevandemelkproduktie per
koemet8%isdegemiddeldemelkproduktie perbedrijfzelfsgestegen.Indiezin iserdusnauwelijks sprakevanschaalverkleining,hoeweldegemiddeldemelkveestapel opdegeblevenbedrijven
vanzelfsprekend welverminderd is.
Indeeerste tweejaarvandequotaregeling isdusdevermindering vanhetaantalmelkveebedrijvenversneld enheeftde
concentratievandeveestapelzichvoortgezet.Ookdeverhoging
van demelkproduktie perkoe lijkt eerder eenversnellingdaneen
vertraging tehebbenondergaan.Mededankzijdeopkoopregelingen
ende,overigensbeperkte,overdraagbaarheid vanquotakanvooralsnog dusniet vaneenstagnatie indeNederlandsemelkveehouderijwordengesproken;destructurele ontwikkeling gaat door,maar
binnenhetkader vanbeperkte afzet-enindividueleuitbreidingsmogelijkheden.
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3. Produktie, afzet en handel

3.1

Inleiding

Indithoofdstuk,datenigszinsandersisopgezetdanin
voorgaande jaren,wordtindeeersteplaatsaandacht besteedaan
produktieenprijsvorming.Datgebeurt achtereenvolgensopwereldniveau,indeEuropeseGemeenschapenvoorNederland.Inparagraaf3.3wordenenkeleontwikkelingenindesfeervanconsumptieenverwerking naderbezien,terwijlindelaatste paragraaf
deNederlandsein-enuitvoervanagrarische produktenenvoedings-engenotmiddelenwordt besproken.

3.2 Produktie en

prijsvorming

3.2.1Deproduktieindewereld
De totalegraanproduktie steegin1986voorhetderdeachtereenvolgende jaar,numetongeveerêënprocent (tabel3.1).
Naargraansoort bezienliepdeontwikkelingvandewereldproduktiein1986nogaluiteen:eenforsetoenamebijtarwe,eenlichte
daling voorvoedergranen-welkegeheelistoeteschrijvenaan
deteruggangindeVS-eneeneveneens ietskleinererijstproduktie.
Tabel3.1 Ontwikkeling vandeplantaardige produktie Indewereld (min. ton)
Produkt
Totaalgranen
tarwe
voedergranen
rijst(ongepeld)
Suiker(ruw)
Sojabonen
Aardappelen

1983

1984

1985

1986
(r)

1.644
495
697
452

1.804
516
818
470

1.845
506
865
474

1.864
536
857
471

101,0
105,9
99,1
99,4

98
79
288

101
90
312

101
101
301

99
95
299

98,7
94,3
99,5

Bron: FAO-Food Outlook,dlv.nummers.
-Monthly BulletinofStatistics,nov. 1986.
- ProductionYearbook,div. jaargangen.

Detoenamevandegraanproduktiekwamgeheelvoorrekening
vandeontwikkelingslanden.Degroeivandeproduktiebedroeg
voordezegroep landenbijna2%enbleefdaarmeeenigszinsachter
bijdievandebevolking.
Indeontwikkelde landen liepdegraanproduktiepersaldo
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1986in X
van1985

ietsterug.Ditwashet resultaat vaneenforsedaling indeVS
eneenwat kleinere indeEGenerzijds eneenaanmerkelijkestijging indeSovjet-Unieeneenietsmindere indeandereOostbloklandenanderzijds.DeRussischegraanoogst wasmet ongeveer200
miljoen tondegrootste sinds 1977.Ookinbijvoorbeeld China,
IndiaenPakistan,eninverschillende landeninWest-Afrika,
waareendreigende sprinkhanenplaag tijdigkonworden afgewend,
warendegraanoogstengroter.
Doordat degraanproduktieindebelangrijkste invoerlanden
relatief sterk isgestegen,isdeomvang vandewereldhandel
opnieuwverminderd,namelijk vanongeveer 180tot circa 170miljoenton.DeinvoervandeSovjet-Unie,diein1984/85eenomvang
bereikte vanbijna 56miljoen ton,isin1985/86 belangrijkafgenomenenbedroeg in1986/87naar schatting21miljoen ton.De
graaninvoer vandeontwikkelingslanden bleef inhet afgelopen
jaarongeveergelijk.Degraanvoorraden namendaar inhet seizoen
1986/87naarverwachtingmetenkeleprocentenaf,terwijlzein
deontwikkelde landenmetmeerdan20%toenemen.De totalegraanvoorraad stijgt per saldomet eenkleine 15%tot ruim450miljoen
ton.Daarvanligt230miljoen indeVS,eenkwartmeerdaneen
jaar tevoren.Gelet opdezeontwikkelingen ishetniet verwonderlijkdatdewereldmarktprijzen onderdrukstonden.Detarweprijzendaalden indollarsmet 15à20%endemaisprijzenmetmeer
dan30%(figuur3.1).Daarbijkomt datdewaardevandedollar
verminderde, tenopzichtevandegulden zelfsmet 26%.Menmoet
teruggaan tothet beginvandejarenzeventig omnominalegraanprijzen indollarsvanhethuidige lageniveautevindenentoen
waseendollarnogongeveer f3,50waard tegenf2,45 in1986.
Alsbovendiennog rekeningwordt gehoudenmet deintussentijd
opgetreden inflatie,wordt duidelijk dat dewereldgraanprijzen
zichmomenteel opeenuiterst laagniveau bevinden.
Ookproduktievolumevanandereakkerbouwprodukten groter
Dewereldsuikerproduktiewas in1986bijna 1,5%groterdan
inhet voorgaande jaarenkwam daarmeeopbijna 101miljoenton
(tabel3.1).De toenamekwam bijnageheelvoorrekeningvande
rietsuikerproduktie,diegrotendeels plaatsvindt inontwikkelingslanden.Debietsuikerproduktie namnauwelijks toe.Ineen
aantalWest-Europese niet-EG-landen,met eenminder sterkeprijsondersteuning,werd hetareaalverminderd alsreactieopdelage
wereldmarktprijzen. In1986lagendezegemiddeld,althansindollars,wel ietshogerdanin1985,maarhet prijsniveaublijft
historischgezienzeer laag (figuur3.1).Deopleving inhetmiddenvanhet jaarhingsamenmet geruchtenoverkleinereoogsten,
die tot eendaling vandevoorradenzouden leiden.Dit laatsteis
niet gebeurd.Integendeel,doordat deconsumptie,ondankseen
stijgingmetnaarschatting 1%,achterbleef bijdeproduktiezijn
desuikervoorradenweer iets toegenomen.
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Voorde trageaanpassingvanvraag enaanbodvansuikeraan
het aljarenzeer lageprijsniveau zijnverschillende oorzaken
aan tegeven.Indeeersteplaatsvoelt slechtseenkleindeel
vanproducenten enconsumentende lagewereldmarktprijzen rechtstreeks,vanwege deinbelangrijke delenvandewereld gevoerde
prijspolitiek.Inde tweedeplaatsisereenbepaaldecapaciteit
vastgelegd indevormvaninvesteringen inverwerkende fabrieken,
envoorwat derietsuiker betreft ookindeprimaireproduktie
omdat suikerriet eenmeerjarig gewasis.Voorts ishet denkbaar
dat bijdeconsumptie deopkomst vanalternatieve zoetmakerseen
rolspeelt,terwijlaandeproduktiekant het ontbrekenvanalternatievendeinkrimping vandesuikerproduktie vertraagt.
Dewereldaardappeloogst wasin1986ietskleinerdan in1985
(tabel3.1). Indeontwikkelde landenwasereendaling,inde
ontwikkelingslanden eenstijging.
De totaleproduktievanoliehoudende zadenwasin19863à
4%kleinerdaninhet voorafgaande jaar.Hiertegenover isdeproFiguur 3.1 Prijsontwikkeling van-agrarische Produkten op termijnmarkten I)
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duktlevanpalmolievrijsterk-metmeerdan10%-toegenomen.
Devermindering bijdezadenhad betrekking opsojabonen enkatoenzaad.Bijkoolzaad,aardnotenenbijenkelekleinereProduktenalssesamzaad enlijnzaad deed zicheentoenamevoor.Bijde
sojabonen,hetbelangrijkste gewas inditverband,daaldedeproduktiemet 5à6%, (tabel3.1)ditvooraldoordevermindering
vandeproduktie inBrazilië endeVS.Deprijzenvanplantaardigeoliënenvettenlagenin1986bijnadehelft benedenhetpeil
van 1985,datnogonder invloed stondvandekleineoogstvan
1984.Demarktvoorschroot-enkoekproduktenvertoondedaarentegeneen15à20%hogerprijspeilmethetgevolg datdeprijsdalingvanbijvoorbeeld sojabonenbeperkt bleef toteenprocent
ofacht,uitgedrukt indollars (figuur3.1).
Melkproduktiebleef stijgen
Ondanksdealenkele jarendurendeproblemenopdewereldzuivelmarktendeherendergetroffenproduktiebeperkendemaatregelen isdemelkproduktie in1986verdergestegen (tabel3.2).
Destijgingkwam grotendeels voor rekeningvandeSovjet-Unie,
waardevoedervoorziening verbeterde,envandeVS.Inhet
laatstgenoemde landdeedzichindetweedehelft vanhet jaar
onder invloed vaneenslachtregelingweliswaar eenlichtedaling
vandemelkproduktie voor,maaronvoldoendeomeenstijgingop
jaarbasis tevoorkomen.Het effect vandieslachtregelingwerd
trouwens belangrijkafgezwakt doordegunstigeverhouding tussen
melk-envoederprijs,waardoorniet aanderegeling deelnemende
melkveehouders hunproduktiekondenuitbreiden.DeAustralische
melkproduktie isevenalsdie inNieuw-Zeelandgedaald.Ditlaatstewasvooraleengevolgvanongunstige weersomstandigheden.
Inmiddels isookinNieuw-Zeeland eenop(vrijwillige)produktieverminderinggericht programma vankracht, terwijlbovendiende
melkprijs,diesterkwordt bepaald doordewereldmarktnoteringen,
omlaag isgegaan.DeWesteuropesemelkproduktie isin1986gestegen,waarbijhet opmerkelijkwasdatdetoenamevoorrekening
kwam vandeEG (ziepar.3.2.2).DeandereWesteuropese landen
wisten inhetalgemeenhunmelkproduktiewel intekrimpen (onder
andereZweden,Finland enOostenrijk).
Wereldrundvlee8produktie gedaald, schapevleesproduktle stabiel
Dewereldrundvleesproduktie gafookin1986eenverdere
stijging tezien,dezebedroeg 1à2%(tabel3.2).Eengroeivan
deproduktie deed zichondermeerweervoor indeSovjet-Unie,
inmiddels voorhet vierdeachtereenvolgende jaar.InOost-Europa
(excl.deSovjet-Unie)daaldederundvleesproduktie terwijldeze
inWest-Europa nauwelijksveranderde.Ook indeVSwasderundvleesproduktie enkeleprocentengroter,ditmededoordeverdere
inkrimping vandeveestapel.Deze isinmiddelsophet laagste
niveaugekomen sinds 1963.Eén vandeoorzakenvandemalaisein
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deAmerikaanse rundveemesterij,waareendeelvandeproducenten
inmiddels infinanciëleproblemen isgekomen,isdealjarenteruglopendeconsumptie.DeZuidamerikaanse rundvleesproduktiewas
in1986vrijwelgelijkaandiein1985.InBraziliëwassprake
vaneendaling,terwijldegroeivandeproduktieinArgentinië
ongeveer2%bedroeg.InBraziliëloktedeprijsbevriezingeen
soortverkopersstaking uit,waardoordit landzelfsrundvlees
moest importeren.BehalvedeSovjet-UniewasAustraliëéénvande
weinigebelangrijkeproducentenvanrundvlees,waarzichin1986
eentoenamevandeproduktievoordeed,vooralalsgevolgvan
hogere slachtgewichten.
Ondanksdegedaaldeproduktiewasersprakevaneenneerwaartsedrukopdewereldmarktprijzenvoorrundvlees.Vooreen
deelhingdeze samenmetdestagnerendeeninverschillendelanden (o.a.deVS,AustraliëenArgentinië)zelfsdalendeconsumptie,ondermeerdoordelageprijzenvandeconcurrerendevleessoorten.Verderhebbendenogsteedszeergrotevoorradeneen
prijsdrukkend effect.Bijditallesleiddendedoorvelelanden
gehanteerde beschermendemaatregelen,vooralinvoerquota,ertoe
datde "echte"wereldmarkt sterkhetkarakterheeftvaneendumpmarkt.Deprognosesvoor 1987wijzenopeeninhetalgemeen stijgenderundvleesproduktie,zodateenherstelvandeprijzenvooralsnog opzichzal latenwachten.
Tabel 3.2 Ontwikkeling van dedierlijke produktie indewereld (min. ton)
Produkt

1983

1984

1985

1986
(r)

Koemelk
Rundvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

453
45,8
8,2
54,0
29,1
28,9

455
46,9
8,2
56,6
29,9
29,7

462
47,8
8,3
58,8
31,5
30,4

468
48,6
8,3
59,9
32,8
31,2

Bron: Als tabel3.1, en "Agrarwirtschart" 1986,No.12.

Dewereldproduktie vanschapevleeswas In1986eenfractie
hogerdanin1985(tabel3.2)enopgrond vandevrijwelgelijk
geblevenschapenstapelzietheternaaruitdatookin1987weer
sprakezalzijnvaneenbeperkte toename.In1986naminAustraliëdeschapevleesproduktieaanzienlijk toe,vooralonderinvloed
vaneengunstigevoedersituatie enstijgendewolprijzen.In
Nieuw-Zeeland leiddenvooraldelagevleesprijzentoteeninkrimpingvandeschapenstapeleneengrotedalingvanproduktieen
exportvanschapevlees.Omdatdetoenamevandeproduktievooral
plaatsvond indebelangrijksteimporterende landen,stondende
wereldmarktprijzen,vooral indetweedehelftvan 1986,onder
druk.
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1986 in %
van 1985
101,2
101,6
100,1
101,8
104,3
102,3

Varkensvleesproduktie nietgestegen
De totalevarkensvleesproduktie indewereldwas in1986ongeveerbijna2%groterdaninhetvoorafgaande jaar(tabel3.2),
terwijlvoor 1987eenverderestijgingwordt verwacht.Deontwikkeling inhetafgelopen jaarwaseengevolgvaneentoenamein
EuropaeninhetVerreOostenenerzijdseneendaling inNoordAmerikaanderzijds.VooralindeVSdeedzichopnieuweenproduktieverminderingvoorenkwamnaeenlangdurig enpijnlijksaneringsproces deomvangvandevarkensstapelophetlaagsteniveau
sinds 1975.Hetkleineaanbodendeietsgrotereconsumptieleiddenin1986indeVStothogereprijzen,zodatdeAmerikaanse
varkenshouders,althansvoorlopig,uithetdallijkentezijn.
Zowel inJapanalsinChinanamdevarkensvleesproduktie toemet
2%respectievelijk 5%.IndeSovjet-Uniebleefdevarkensvleesproduktieongeveergelijk.
Pluimveehouderijbreiddezichin1986verderuit
Voorlopigecijfersoverde-wereldproduktievanpluimveevleeswijzenopeentoenamemet ruim4% (tabel3.2),waarbij
vooraldelagevoerkosteneenrolhebbengespeeld.Onderandere
inChinaenindeVSdeed zicheenverdereproduktiegroeivoor.
Inbeidelandenisooksprakevaneenvoortdurende toenamevan
hetverbruik,datinChinaoverigensnogopeenlaagpeilligt.
IndeVS isblijkbaar sprakevaneenvervangingvanvooralrundvleesdoorhetgoedkopereenmindervettepluimveevlees.Behalve
deinterneconsumptienamookdeexportvanpluimveevleesvanuit
deVSsterk toe,hetgeenvooraltenkostegingvanBraziliëenin
minderematevandeEG.Ook inJapannamdepluimveevleesproduktiein1986toe,zijhetveeltragerdaninvoorgaandejaren.
Waarschijnlijkiseenverslechterde concurrentiepositie alsgevolgvandeappreciatievandeyendaardebetaan.ZowelinOostalsinWest-Europa isdeproduktieverdertoegenomen,waarbij
voorOost-EuropavooralhetherstelvandePoolsepluimveemesterijopviel.
Deeierproduktieindewereldnamin1986weermet2à3%
toe,eenpercentagedatook invoorgaande jarenwerdgerealiseerd.Detoenamekwamvooralvoorrekeningvandeontwikkelingslanden,metnameChina.InNoord-Amerika bleefdeproduktieongeveergelijk,terwijlzichinWest-Europaeenlichteeninde
Sovjet-Unieeenwatgroterestijgingvoordeed.Inhetlaatstgenoemde landzijnproduktieenconsumptiedelaatste jarengelijk
opgegaan,maar inmiddelsheefthetverbruikhetpeilvanWestEuropabereikt,zodatookdeproduktiegroeiwelzalafvlakken.
Binnendewereldhandel,dieslechtseenkleindeelvandeproduktieomvat,deed zicheenverschuiving voortengunstevandeVS
entennadelevandeEGeierexport.Delagedollarkoersheeft
hierbijongetwijfeld eenbelangrijke rolgespeeld.
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3.2.2 DeproduktieindeEuropeseGemeenschap
Deproduktievangraan (excl.rijst)indeEGwas in1986
bijna5%lagerdanin1985 (tabel3.3).Dezedalingwasvooreen
deelhetgevolgvaneenkleiner(-0,5%)areaal,maarvooralvan
lagerehectare-opbrengsten.Binnendetotalegraanproduktiedeed
zicheenverschuivingvoor:deproduktievantarweismeteen
procentofdrie toegenomen,terwijldievandeoverigegranenmet
bijna9%isverminderd.Naar lidstaatbezienliepdeontwikkeling
vandegraanproduktie sterkuiteen:vaneendalingmetzo'ntien
procent inFrankrijk,Denemarken enIerland-enalsgevolgvan
dedroogtezelfsvanruim20%inSpanje-toteenstijgingvan12
à 13%inBelgiëenNederland envanruim20%inGriekenland.Ondanksdelagereproduktie isdegraanproblematlek in1986niet
verminderd.Hetproduktieniveauwas tochnogzohoogdatnade
"normale"interneenexterneafzet,devoorradenaanheteindvan
het jaarzelfsnogietsgroterwarendanbijdeafsluitingvan
hetvoorgaandejaar.
Tabel 3.3 Volumeontwikkeling van deakkerbouwproduktie indeEG (mutatie 1986
t.o.v. 1985 in Z)
Produkt

EG-11

Frankrijk

WestDuitsl.

Ver.
Kon.rijk

Italië

Totaal granen
(excl. rijst)
Tarwe
Suiker
Aardappelen

-4,7
+2,9
+2,7
-7.8

-10,2
-7,4
-16,0
-7,0

+2,0
+5.7
-2,5
-20,0

+2.7
+16.5
+3,6
-15,0

+4,6
+6,9
+35,8
+8,4

Bron: Eurostat.

HetEG-bietenareaalwasinhetafgelopen jaarongeveergelijkaandatvanhet jaardaarvoor.Metuitzondering vanWestDuitsland enFrankrijk-waardroogteeennegatiefeffecthadwarendehectare-opbrengsten inhetalgemeenhoger,vooraldoor
eenrelatiefhoog suikergehalte.VooralinNederlandeninItalië
wasereenforsestijgingindesuikerproduktie.Daarentegenwas
dieinFrankrijkenDenemarkenaanmerkelijk lager.PersaldoresulteerdeditvoordeheleGemeenschap ineentoenamemet2,5à
3% (tabel3.3).Omdatdeconsumptiezekerniet isgestegenzijn
desuikervoorraden indeEGgrotergeworden.
Vermoedelijk alsreactieopdelageprijzeninhetvoorafgaande jaarwashetaardappelareaal invrijwelalleEG-landen
kleinerdanin1985.Intotaalnamdeoppervlaktemetongeveer5%
af.Omdatinhetalgemeenookdefysiekeopbrengstenwatlager
uitvielen isdetotaleaardappelproduktieverminderdmetbijna
8%(tabel3.3).AlleeninItaliëwasereenstijging,terwijlin
West-Duitsland,Spanje,IerlandenhetVerenigdKoninkrijk een
dalingoptrad van15%ofmeer.Dekleinere produktiegingzoals
gebruikelijkgepaardmethogereprijzen.Diewordenvoordehele
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Denemarken

-9,4
+4,0
-17,0
-4,0

EGgemiddeld25à30%hoger geraamd.
Voorwat betreft deoverigeakkerbouwgewassen isdeindruk
dat deexpansievande "industriëlegewassen" (onderandereoliehoudendezaden)zichmet eenproduktietoename van5à6%in1987
verderheeft voortgezet.
EG-melkproduktieboven toegestanequotum
Demelkproduktie indeEuropeseGemeenschapnam in1986met
bijna2%toetenopzichtevan 1985 (tabel3.4).Destijgingwerd
zowel inhet eersteals inhet tweedehalfjaar geconstateerd.Dit
betekent dat doordemelkveehouders inhet eerstehalfjaaronvoldoende rekening isgehoudenmet detoenalzichtbarequotumoverschrijding.Het totaleEG-quotum voor 1985/86werd danookmet
ongeveer 1%overschreden,waarbijalleenItaliëenGriekenland
binnenhet quotumbleven.Devoorlopigegegevens voor 1986/87
wijzeneropdater toen1,5à2%teveelmelkwerd geproduceerd.
Behalve dezojuist genoemdelandenzouverderalleenIerlandhet
quotum niethebben overschreden.
Demelkveestapel indeEG-10was indecember 1986circa2%
kleinerdaneen jaartevoren,hetgeen incombinatiemetdebijna
2%groteremelkplaswijst opeensterke stijging vandeproduktie
perkoe.Relatief sterkgingdemelkproduktie omhoog inFrankrijk,deBondsrepubliek enBelgië.InSpanjeenIerland isde
produktiegedaald.Voor1987mag eendalingvandeEG-melkproduktiewordenverwacht,geziendeperaprilovereengekomenquotaverlaging, c.q. -schorsing.Inhet eerstekwartaalwasdeproduktiereeds4%lagerdanindezelfde periodevan1986.
Degroteremelkproduktie endekleinere afzetmogelijkheden
voorcondens envolle-melkpoeder leiddenertoedat deproduktie
vanboter indeEGin 1986met 8%toenamendievanmagere-melkpoeder zelfsmet 11%.Doordegrotere produktieendekleinere
uitvoernaarderde landennamdebotervoorraad toevan1,1miljoentoneind 1985tot 1,4miljoen toneind 1986.Depoedervoorraden liepenindeloopvanhet jaaropvancirca0,3 miljoenton
totbijna 1miljoen toninhetmiddenvanhet jaar,maar zijn
sindsdien onder invloedvandoordeCommissie getroffenafzetmaatregelenweergeslonkentot0,8miljoenton.Dekaasproduktie
indeEGbleefminofmeergelijk,terwijldeproduktievancondens envanvolle-melkpoedermet respectievelijk 6en7%omlaag
ging.Bijkaaswasnog sprake vanenigegroeivandeuitvoer,zij
hetdat ditmoest geschieden tegenlagereprijzen.Vandetwee
andere zuivelprodukten isdeuitvoer teruggelopen.
Ietshogere produktievanrund-enkalfsvlees
Deproduktievanrund-enkalfsvlees indeEGwas in1986
bijna2%groterdaninhet voorafgaande jaar.Vooral inWestDuitsland enDenemarken (tabel3.4),maarookinSpanjewas
ereenduidelijkeproduktie-uitbreiding, terwijlzichinhet
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VerenigdKoninkrijk,ItaliëenNederland eendaling voordeed.
Eind1986wasdetotalerundveestapelindeGemeenschap2à3%
kleiner daneenjaartevoren.Opgrond vandeextrakortingvan
demelkquotamoetevenwelookvoor1987rekeningwordengehouden
meteengrotererundvleesproduktie.Voorkalfsvleeswordtdaarentegeneenietslagereproduktieverwacht.Indeloopvan1986
zijnderundvleesvoorraden indeEGduidelijkafgenomen,namelijk
van+ 650.000tontotcirca460.000ton.Dezeverminderingwas
eengevolgvanspecialeafzetprogramma's.Indatkaderwerden
grotepartijeninterventievleesverkochtaandeSovjet-Unie en
aanBrazilië.Ookdeindoorsneeongeveer3%lagereopbrengstprijswijst eropdatvaneenechtherstelvanhetevenwicht opde
EG-rundvleesmarktnoggeensprakeis.
Deschapenstapel indeEG-10wasin1986ongeveer5%groter
dan inhetvoorgaande jaar.Daarnaastnamhetaantalschapenin
degeheleGemeenschapmet ruimeenderdetoedoordetoetreding
vanSpanjeenPortugal.InFrankrijkdeedzicheeninkrimpingvan
deschapenstapelvoor,diehetgevolg isvaneeneerderesterke
daling vandeschapevleesprijzenindatland.De toegenomen
importuithetVerenigdKoninkrijk,diebegunstigdwordtdoorde
lagekoersvanhetPond,speeldedaarbijeenbelangrijkerol.
Opmerkelijkwasdegroeimet 10%vandeGriekseschapenstapel.
Dezegroeihield verbandmet hetuitstellenvanslachtingen inde
zomermaandenomdat alsgevolgvanderampmetdekernreactorvan
Tsjernobyl dedierenbesmetwarenmetradio-activiteit.Detotale
produktievanschapevlees indeGemeenschap isin1986aanzienlijkgedaald,vooraldoor sterkeverminderingeninFrankrijk en
hetVerenigdKoninkrijk (tabel3.4).De produktievermindering,
dienaarverwachting in1987gevolgd zalwordendooreenvrij
sterke stijging,gingin1986gepaardmeteenverbetering vande
schapevleesprijzenmeteenprocentofvijf.
Varkensprijzen inEGverderomlaag
De totalevarkensstapel indeGemeenschapnamindeloopvan
1986metbijna4%toe.Ookhetaantalgedektezeugenwasaanhet
eind vanhet jaarzo'n4%groterhetgeendoetverwachtendatde
produktievanvarkensvlees,diein1986metbijna3%(EG-10)toeTabel 3.4 Volume-ontwikkeling van de dierlijke produktie indeEG (mutatie 1986
in2 t.o.v. 1985)
Produkt

EG-10

Melk
Rundvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

+1,8
+1,8
-11,8
+2,8
+2,3
-0,5

Bron: Eurostat.
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Frank- WestVer.
Italië Denerijk
Duitsl. Kon.rijk
marken
+2,4
+1,4
-6,3
+0,9
+2,0
+1,0

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

+1,7
-8,6
-11,5
+2,8
+5,5
-1,3

+0,2
-4,7
-18,4
-6,9
+1,0
+1,5

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

nam,in1987opnieuwgroterzalzijn.Alleen inItaliëdeedzich
eenforsedalingvandeproduktievoor (tabel3.4),maarheteffectdaarvanwerd ruimschootsgecompenseerd dooreenaanzienlijke
stijging inBelgië,deBondsrepubliek,hetVerenigdKoninkrijken
vooralNederland.Devarkensprijzen zijnin1986gedaald tenopzichtevanhet tochreedsvrijlagepeilvan1985.Alleeninde
zuidelijke lidstatendeed zicheenstijgingvandeprijzenvoor.
Degevolgenvandelagereprijzenwerdenvooreendeelopgevangen
doordat ookhetvoedergoedkoperwerd.Daarophaddelagedollarkoerseengunstig effectmaardiespeeldedeEGweerpartenbij
deexportvanvarkensvlees.Omdatdeexportmogelijkhedenvoor
1987zichnietrooskleurig latenaanzienzalhetextraaanbod,
ondanksdestijgendeconsumptie,vermoedelijk totopnieuwlagere
varkensprijzenleiden.
Uiteenlopend beeld pluimveesector
Deproduktie vanpluimveevlees indeEG-10isin1986met
ruim2%toegenomen.OnderandereindeBondsrepubliek enhet
Verenigd Koninkrijkwas sprakevaneenrelatief sterketoename
(tabel3.4).DevergroteproduktiemoestvooralbinnendeGemeenschapwordenafgezet,aangeziendeexportnaarderdelandenonder
drukstond.Detochallageprijzendaaldendaardoorverder,in
doorsneemet circa1%.Deconsumptievanpluimveevlees vertoont
invrijweldegeheleGemeenschapnogsteedseenstijgendelijn.
Dedalende tendensvandeEG-eierproduktie zettezichin
1986inbeperktematevoort.VooralinWest-Duitsland verminderde
deproduktievrijsterk,terwijlinenkelelandensprakewasvan
eengeringe toename.HetaantalingelegdebroedeierenindeEG
wasin1986opnieuwzo'n2%lagerdaninhetvoorgaandejaar.Rekeninghoudendmetdegebruikelijke produktiviteitsgroei zou
daardoor deeierproduktie in1987metcirca1%kunnendalen.Of
ditzalleidentoteenzodanigeprijsverbetering,datditdelage
rentabiliteit indelegpluimveesectormerkbaar tengoedekomt,
moetwordenafgewacht.
Minder tomatenenmeerappels inEG
Dehandelsproduktievangroenten,gemetenintonnen,inde
EG-12wasin1986ruim5%kleinerdanin1985.Dedalingkwam
vooralvoorrekeningvandetomaten,diemeerdaneenkwartvan
het totaalomvattenenwaarvandeproduktiemet 16%verminderde
(tabel3.5).Vooral inFrankrijk,Griekenland enItalië-dat
meerdandehelftvandetomatenproduktieindeEGvoorzijnrekeningneemt-tradeenaanzienlijkedalingop.Dezevermindering
wasgrotendeelshetgevolgvaneeninkrimpingvanhetareaal,die
vermoedelijk eenreactiewasopdesterkeprijsdalingen (InItaliëvanmeerdan40%)inhet voorgaande jaar.Behalvedeproduktievan tomatengingookdievanslain1986omlaag,vooraldoor
hetmislukkenvandeFransewinterslaoogst•
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Tabel 3.5 Handelsproduktie van groenten en fruit in deEG (hoeveelheidsmutatie
1986 in procenten t.o.v. 1985)
Produkt

Groenten
w.v. tomaten
bloemkool

sla
Fruit (excl. citrus)
w.v. appelen
peren
aardbeien

EG-12

Frankrijk

WestDuitsl.

Ver.
Kon.r ijk

Italië

-5,3
-16,3

-4,7
-19,0

-1,0
13,0

0,1
7,3

-12,0
-24,0

-3,2

4,7

5,1

8,9

-24,0
-0,6

-7,8
33,0
53,0
46,0

8,7
4,7
8,1

14,0

-7,9

-0,2
-1,6

5,5
11,7
-0,3

9,1

4,6
-18,0
-2,2

6,4

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

-1,1
22,2

8,1

Bron: Eurostat.

Dehandelsproduktievanfruit (exclusief citrusfruit)inde
Gemeenschap isin1986metruim5%toegenomen.De stijginghad
grotendeels betrekking opappelen,waarvandeproduktiemetbijna
12% toenam.Vooraldesterkestijging (+53%)vandeDuitseproduktiedroeghieraanbij,hetgeensamenhangtmetdegebruikelijke
produktieschommelingenvandezogenaamde "Streuobstbau".Inde
meesteanderelandennamdeappelproduktieeveneens toe,zulksin
tegenstelling totdeperenproduktie.Daarbijdeed zichovernagenoegdehelelinieeendalingvoor (tabel3.5).AlleendeItaliaanseenWestduitseperenoogstwasnogalwatgroterenomdatItaliëeenaandeelheeftvan40%inhetgeheel,waservoorde
totaleGemeenschapsprakevaneenongeveergelijkblijvendeperenoogst.Deaardbeienproduktie heeftzichin1986vrijsterk
hersteld nadedoorongunstigweervrijkleinuitgevallenoogst
van1985.Deproduktievanperziken enpruimenbleefongeveer
gelijk,dievanabrikozenenkersenkwamlageruitdanin1985.
DeontwikkelingvandeproduktiegingvoordediverseProdukten
gepaardmetdevoordehand liggendeprijseffecten:eendaling
voorappelsenaardbeien eneenbeperktestijgingvoorperen.
3.2.3 Produktieenprijsvorming inNederland
3.2.3.1 Akkerbouwprodukten
Hetgroeiseizoenvan1986werdalthansnamedio juniinhet
algemeengekenmerktdoorveelzonenbetrekkelijkweinigregen.
Wat dat laatstebetreftwarenergroteregionaleverschillen.In
detweedehelftvanaugustusvielermeerregenwaardoorde
graanoogst inhetNoordenvanhetlandenigevertragingopliep.
Hetgraanareaalwas7%kleiner danin1985,hetgeentenopzichte
van1980een teruggangmetongeveereenkwartbetekent.Deopbrengstenperhectarewareninhetalgemeen zeergoed;voortarwe
werd bijvoorbeeld voorheteerst eengemiddeldevan8000kilogram
geregistreerd. Indoorsneewarendeopbrengsten perhectareeen
kleine20%hogerdanin1985,terwijldetotalegraanproduktie
metongeveer 12%toenam (tabel3.6).Detarweproduktie steegmet
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Spanje

1,9
4,6
-12,0
-17,5
-39,3
26,0

eenprocent oftienendievangerst,bijeen8%groterareaal,
zelfsmet ruim30%.Hethaverareaal isbijnagehalveerd ende
produktiedaaldemet30%.Deroggeproduktiebleef,bijeen10%
kleiner areaal,ongeveergelijk.Medeonder invloedvandeafbrokkelende prijsondersteuningwarendegraanprijzen inhetafgelopen jaarweerenkeleprocenten lagerdanin1985/86.Dedaling
vielniet tegen,geletopdesombereverwachtingen overdegevolgenvandeaanpassing vanhetEG-graanbeleidvoordegraanprijzen.Sinds 1983zijndegraanprijzengemiddeld trouwenswelmet
ruim 15%gedaald.
Tabel 3.6 Volume-en prijsontwikkeling van akkerbouwprodukten (excl.snljmals)
Waarde

1nmin.gld.

Mutaties In% t.o.
V 0 1um e

v.voorafgaand jaar
P r ijs

Produkt
1985/86

84/85

85/86

86/87

84/85

85/86

Produktie
w.o.: tarwe
voergranen
suiker
cons.-en voeraard.
pootaardappelen
fabrleksaardappe len
uien

2940

14,6

410
130
840
440
365
390
75

8,3
3,8
25,1
12,8
24,3
29,8
12,7

-5,8
-24,7

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

13,0
10,5
18,0
35,0

3,0
2,0
-14,5

9,5

86/87

(r)

(O
-31,1
-9,3
-5,2
-10,1
-64,8
-23,5
-7,8
-65,6

-4,2
-4,2
-10,0

6,3
-19,2
-11,7
-1,3
-7,1

-1,0
-4,0
-1,0
-22,5
37,5

4,5
0,5
37,0

1) Waarde gemeten in producentenprijzen.

Toepassing suikersysteem gewijzigdvanwegegrote produktie
HetNederlandsebietenareaalwerd in1986,waarschijnlijk
alsreactieopdegoedeprijzenvanhetvorigeseizoen,met5%
uitgebreid.Ondanksenkelehaperingen indegroeialsgevolgvan
lagetemperaturenenlaterinhetseizoeneentekortaanregen,
werduiteindelijk tocheenhogeopbrengstperhectarebereikt.
Hetgemiddeldevan56.000kilogram betekendeeenstijgingmetongeveer15%.Incombinatiemethetzeerhogesuikergehaltekoneen
recordsuikeropbrengst vanmeerdan9400kilogramperhectarewordengeregistreerd.De totaleproduktievanwitsuikerkwamopongeveer1,2miljoenton,ofwelzo'n35%meerdaneenjaareerder.
Het totaleA-enB-suikerquotumvan872.000tonwerd dusfors
overschreden:meerdan300.000tonwasC-suiker,dieinprincipe
tegenwereldmarktprijzenmoetwordenafgezet.Eendeelvandeze
C-suiker (eenkleine 140.000ton)werd echterovergeheveld naar
het volgendeseizoen.Degemiddeldeopbrengstprijsvandesuiker
kwamalsgevolgvandegrotereproduktienaarschattingruim22%
lageruitdanin1985/86 (tabel3.6), terwijldeaandeteler
uitbetaalde bietenprijsmet zo'n 15%werd verlaagd.Dezeontwikkelingen,incombinatiemethetminderaantrekkelijkwordenvan
anderegewassen,wasvoordegeorganiseerde landbouwaanleiding
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toteenhernieuwdediscussieoverdekeustusseneenmengprijssysteemofeen(individueel)quotastelsel.Dediscussieskwamen
uitbijeentussenvorm,het "bewaaktemengprijssysteem",daterop
neerkomtdateenindividueleafrekening opbasisvandeproduktievandeafgelopen jarenwordt toegepastwanneerdebietenteelt
eentegroteomvangaanneemt*Degrenswordt gelegdbijeensuikerproduktievan915.000ton,dieovereenkomtmetcirca 130.000
hectarebietenbijeen "normale"opbrengst.
Hogere aardappelprijzen
Onder invloedvandelageprijzenvandetweevorigeseizoenenwashet totaleaardappelareaal in1986ietskleinerdanin
1985.Doordeookvoorditgewasvrijgunstigegroeiomstandighedenwerdenbehalvebijdefabrieksaardappelen inhetalgemeen
ietshogereopbrengstenbereiktdaninhetvoorgaande jaar.Als
resultaatvaneenbijna3%kleinereoppervlakteeneenenkele
procentenhogeregemiddeldehectare-opbrengst isdeproduktievan
consumptie-aardappelen slechtsweinig toegenomen (tabel3.6).
Doordat indeheleEGdeaardappeloogstkleinerwas,gingdegemiddeldeopbrengstprijsaanzienlijkomhoog tenopzichtevanhet
zeerlageniveauvan1985/86.Tochbleefdeaardappelprijsnog
benedenhetgemiddeldevandeafgelopenvijftienjaar.Hetpootaardappelareaalwerd ietsuitgebreid endeopbrengstenlagen,
mededoorhetgeringeuitvalpercentage,bovenhetgemiddeldevan
deafgelopenvijf jaar.De totalepootaardappelproduktiewas2%
hogerdanin1985 (tabel3.6).Degemiddelde prijsvandepootaardappelen is,volgens ramingenaandehandvanexportgegevens,
ietsgestegen.
Deoppervlaktefabrieksaardappelenwasin1986vrijwelgelijkaandievan1985.Doornachtvorstendroogteblevendehectare-opbrengstenachterbijhetgemiddeldevandelaatstejaren
enwarenzezelfsbijna 15%lagerdanin1985.Ookdetotaleproduktiegingmeteendergelijkpercentageomlaag (tabel3.6).De
gemiddeldeopbrengstprijs vandefabrieksaardappelen isnauwelijksveranderd.
Uiteenlopend beeldoverigeakkerbouwgewassen
Zoalsgeziendeheterogeniteit teverwachtenis,vertonende
overigeakkerbouwgewassen eensterkuiteenlopend beeld.Het
areaalzaaiuienwasongeveer10%kleinerdanin1985,maardegemiddeldeopbrengst perhectarekwam20%hogeruit.Ondanksde
daaruitvoortvloeiende 10%hogereproduktiezijndeprijzennogal
gestegen (tabel3.6),vermoedelijk alsgevolgvaneenkleiner
concurrerend aanbod.Overigensisdeindrukdatdeindehandel
gebrachteNederlandseproduktiekleiner isgeweestdandegeoogste,omdatde(bewaar-)kwaliteitvandeuientewensenoverliet.
Eensterkestijgingdeedzichvoorbijdepeulvruchten,zowelwathetareaalalswatdeopbrengstperhectarebetreft.Het
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areaalgroeneerwtenwerdmet17%uitgebreid endegemiddelde
opbrengst perhectarenam toemetruim50%.Spectaculairwasde
toenamevanhet overigens nogkleineareaalveldbonenvan2200
tot5800hectare.Detotalehoeveelheid geoogstepeulvruchtenwas
volgensdeoogstraming in1986zo'n80%groterdaneenjaareerder.Deopbrengstprijzengingenindoorsneeduidelijkomlaag.
Demethandelsgewassenbeteeldeoppervlaktewas in1986ongeveereenderdekleinerdanin1985.Vooraldeinkrimpingenmet
40%vanhetareaalkoolzaad enmetbijna30%vandeoppervlakte
vlaswarenopmerkelijk.Hetgevolgwasdat,ondanksdeinhet
algemeenhogereopbrengstenperhectare,detotaleproduktievan
dehandelsgewassennogalomlaagging.Deprijzenhebbenzich
echterniethersteld,maarzijnnogverdergedaald.
Almetalkanwordengeconstateerd datdeNederlandseakkerbouw,diein1986eencirca 13%groterproduktievolume tezien
gaf,vrijsterkinbeweging is.Ertekentzichechternoggeen
duidelijke bewegingsrichting afdiekan leidentotbetereperspectievenoplangeretermijn.Erisnoggeenalternatiefgewas,
ofeenaantalkleineregewassen,gevondendatvoldoendemogelijkhedenoplevert omdeverminderingvandeinkomensmogelijkheden
vande "tradionele"gewassentecompenseren.Datbetekentdat
vooralsnog de (dreigende)neergang indebedrijfsresultatenzal
moetenwordenopgevangendooreenverdererationalisatieensanering.
3.2.3.2. Veehouder!jprodukten
Vooraldoorgoedeweersomstandigheden isdeproduktieper
koein1986sterk toegenomentenopzichtevan1985,namelijkmet
ongeveer6%.Deze stijgingkwam totstandondankseennaarschattingcirca4%lagerverbruik vankrachtvoeder perkoe.Doordathet
aantalmelkkoeien4à5%lagerwas,bleefdegroeivandemelkplasbeperkt totongeveer2%.Inditcijfer isdevrijsterke
stijging vanhetvetpercentage verwerkt (tabel3.7).Dezeop
zichzelfgunstigeproduktiviteitsontwikkeling zorgdeechterwel
vooreenforseoverschrijdingvanhetquotumeneendienovereenkomstigeverhogingvanhetaansuperheffing tebetalenbedrag.
Het effectdaarvankomtechterpasindemelkprijsvan1987tot
uitdrukking,terwijldein1986betaalde superheffingoverhet
melkprijsjaar 1985/86isverrekend indeopbrengstprijsover1986
(tabel3.7).Degemiddeldenettoontvangenmelkprijs isdaardoor
indat jaarmet ruim5%gedaald tenopzichtevan1985.Zonderhet
effectvandesuperheffing zoudeprijsdalingbeperkt zijngebleven totcirca4%.
Dedrukopdemelkprijshingsamenmetdeverslechtering van
demarktsituatie.Vooraldeexportnaarderdelandenlietveelte
wensenover.Ditvertaalde zichondermeer ineendalingvande
produktie vancondensenvolle-melkpoedermetrespectievelijk6%
en9%. Dekaasproduktiewerd nogmet2%vergroot,maarmoestwel
tegeneenongeveer3%lageregemiddeldeprijswordenafgezet.De
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Tabel 3.7 Volume-en prijsontwikkeling vanmelk en zuivelprodukten
Waarde 1)
In mln.gld.

V o l u m e
in Xt.o.v.

m u t a t i e s 2)
voorafgaand jaar

Produkt
1985

Melkproduktle
w.v. verwerkt tot:
boter
kaas
condens
volle-melkpoeder
magere-melkpoeder
melk enmelkprodukten

9.740
1.795
3.310

840
995
665
2.135

1983

1984

1985

1986
(r)

4,1

-3,3

-1,3

2,0

24,0
0,7
-9,1
-8,5
25,4
3,5

-11,2
5,7
4,6
15,5
-36,1
2,0

-4,6

15,5

1.1

2,0

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

-6,0
-9,0
13,0

2,0

P r i j s m u t a t i e i s
In Xt.o.v. voorafgaandj; aar
Melk zonder Invloed superheffl
Melk na Invloed superheffing

ng

2,5
2,5

1,2
1,2

0,9
-0,3

1) Waarde gemeten inproducentenprijzen. Bijde berekening van deproduktlewaarde
isuitgegaan van een prijs zonder aftrekvan de superheffing.
2) De ontwikkeling van het vetgehalte is terug tevinden inde volumemutatie.

wassendemelkstroom monddedientengevolge uit ineenforseproduktievergroting vandebeideinterventieprodukten boteren
magere-melkpoeder (tabel3.7).Mededoordestagnatie vanzowel
debinnenlandse consumptie alsvandeuitvoernamdeinNederland
opgeslagenvoorraad interventieboter toemet bijna20%.Demagere-melkpoederwordt veelalniethier telande indeinterventie
gebracht,maar ingeleverd indeBondsrepubliek.DeNederlandse
export daarnaar toeisin1986danookbijna verviervoudigd,
Gezien deeerdervermelde Brusselsebesluiten inzakeeen
aanscherping vandequotaregelingmagworden aangenomendatin
1987demelkproduktle lagerzaluitkomendanin1986.Inde
eerstehelft van1987wasdeproduktiereeds7%kleinerdanin
dezelfde periodevan 1986.Doordat ookde(wereld-)markt iets
lijkt aantetrekkenzoudendeprijzenvoordeveehouders,
ondankshet opnieuwhogerebedrag aan superheffing,weleens
minder onderdrukkunnen staandaninhetafgelopen jaar.Sommige
zuivelfabrieken verwachten zelfsdatzijindewinterperiode van
1987/88niet aandevraag zullenkunnenvoldoen.Diemogelijkheid
isvoordewinterperiodevanzelfsprekendniet uit tesluiten,
maargelet opdeookinNederland opgetredenoverproduktie in
1986,kaneroverhethele jaar 1987/88niet vaneentekortgesprokenworden.
Lagereprijzen voor rund-,kalfs-enschapevlees
DeNederlandse rundvleesproduktie isin1986naarschatting
met 3%toegenomen invergelijkingmethet voorafgaande jaar(tabel3.8).Deslachtingen stegenzelfsmet 6%maar daarstondeen
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-4,0
-5,5

daling vandeuitvoervanlevende runderen tegenover.Degrootste
bijdrageaandegroeivanderundvleesproduktie kwam voorrekening vandestieren,waarvandeslachtingenmet ongeveer20%zijn
toegenomen.Derundvleesprijzen liepenbijhetgrotereaanbod
meerdanevenredig terug enlagengemiddeld ruim 10%benedenhet
peilvan1985.Deprijzenvankalfsvlees daaldenduidelijkminder
bijeenenkeleprocentengrotereproduktie (tabel3.8).Deeerste
gegevens overderund-enkalfsvleesconsumptie in1986wijzen,
ondanks delagere producentenprijzen,optenhoogste eenstabilisatieenwellicht zelfseenlichteverdere teruggang.
Deproduktievan schapevleeswasinhet afgelopen jaareen
procent ofzeskleinerdanin1985,niet zozeervanwegeeen
kleineraantal slachtingen,maardooreenkleinereuitvoervan
levendedieren.Deopbrengstprijzengingendaarbijverderomlaag
(tabel3.8)enzijn inmiddels opeenzeerlaagpeilgekomen.
Vooraldesterke concurrentie vanuit hetVerenigdKoninkrijkop
debelangrijksteexportmarkt,Frankrijk,speelt daarbijeenrol.
Tabel3.8 Volume-enprijsontwikkeling vanvleeseneieren
Mutaties in Xt.o

Waarde 1)
inmln.gld.

V o 1um

•v.voorafgaand
p rij

e

iar
J'
s

Produkt
1985

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

1984

1985

1986
(r)

3,5
3,0
2,0

7,1

2,7

2.375
1.830

22,5

-6,6

6,5

200

-9,2

6.705
1.415
1.440

4,6
2,8
3,3

7,3
8,7
5,9
3,7

14.665

-0,5

1984

1985

1986
(r)

1,1

0,5
4,0
3,0

-11,0
-11,0
-3,0
-5,0
-13,0
-8,0
-14,0

-6,7
-6,1

4,7
2,8

-4,1

6,0
3,5

11,6

-1,5

6,3

-0,9
-8,1

-6,5

1,0

1) Haarde gemeten inproducentenprijzen.

In1986noggeeneindaangroei varkensvleesproduktie
Sindsdeinvoering vandeInterimwet innovember 1984
-waarmeewerd beoogd devarkens-enpluimveehouderijminofmeer
toteenpasopdeplaats tedwingen inverbandmetdemestproblematiek-isdegeregistreerde varkensstapel intotaalmetmeer
dan20%toegenomen.Daarbijliepenereind 1986weer9%meervarkensrond-voor zover determrondlopen bijdemodernevarkenshouderijnogvantoepassing is-daneenjaareerder.Hetaantal
fokvarkensisdaarbijsterker toegenomendanhet aantalmestvarkens.Dathangt samenmet indegenoemdewetvastgelegdeomrekeningsfactoren,diehetuit inkomensoogpunt aantrekkelijkmaakten
ommestvarkensom te"wisselen"voorfokvarkens.De toenemingvan
devarkensstapelbleef ookdaarnaaanhouden.Zowasook inapril
1987devarkensstapel 9%groter daneen jaar tevoren.Degrotere
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Stapelleidde in1986toteenongeveer6%groterevarkensvleesproduktledieechter indoorsnee tegen 13%lagereprijzenmoest
wordenafgezet (tabel3.8).Inmiddels ligthet produktieniveau
ongeveer 15%hogerdantweejaargeledenen,medegeziendeproduktiegroeidievoor 1987nogverwachtmagworden,zietheter
dusnaaruitdatdeeerdergenoemde sterke toenamevandevarkensstapelvoorhetgrootstedeelgeenadministratieve schijnis
- vanwegedeInterimwet zouderegistratievandevarkensbeter
zijngeworden-maarvlezigewerkelijkheid.Afgezienvandeextra
varkensdievoornovember 1984alinde"pijplijn"zatenhebben
devarkenshouders deuitbreidingsmogelijkheden diedewetbood
blijkbaarmaximaalbenut,vermoedelijkvooralmethetoogopde
komstvandeinmiddelsvankrachtgewordenMestwetgeving.
Ookpluimvee-eneierprijzenomlaag
Depluimveevleesproduktiewasin1986ongeveer3,5%groter
danin1985waarbijdeproduktietoenamevanslachtkuikensbeperkt
bleef tot2,8%.Vooraldeproduktievankalkoenen-eneendevlees
isforsgestegen (+20%).DitpluimveevielnietonderdeInterimwet. Deprijzenvanslachtpluimveekwamenindoorsneeongeveer8%
lageruitdanin1985.Deconsumptieperhoofd isopnieuwtoegenomenmet5%enkwam opruim13kilogram perhoofd.Geziende
relatiefgroteinlegvanbroedeierenvoorslachtrassenmoetvoor
1987opeenverderegroeivandepluimveevleesproduktie worden
gerekend.
Deeierprijzengingenin1986opnieuwforsomlaag (tabel
3.8).Dedalingwasvooraleengevolgvanverminderdeafzetmogelijkheden inderde landen.Daarnaast isdebinnenlandseconsumptie, althansperhoofd vandebevolking,opnieuwteruggelopen.De
alenkele jarenproblematische situatie indelegpluimveehouderij
manifesteerde zichpasin1986ineenoverigenszeerbeperkte
dalingvandeNederlandse eierproduktie (tabel3.8).Hetaantal
bedrijvenmet legkippenwasbijdemeitellingvan1986ruim4%
kleinerdaneenjaartevoren.Er lijktdusondanksdelagevoederprijzeneensaneringsproces opgangtezijngekomen.Voor 1987
tekenenzicheenkleinereproduktieenenigherstelvande prijzenaf.
3.2.3.3 Tuinbouwprodukten
Sterkegroeiglasgroenteproduktie ondanksgelijkareaal
Volgensdemeitellingwasdeoppervlaktegroentenonderglas
in1986metongeveereenhalfprocentafgenomen invergelijking
meteen jaartevoren.Tochishetproduktievolumemet6,5%toegenomen,terwijlhet in1985bijeengelijkeoppervlakteookalmet
ruim5%wasgegroeid (tabel3.9).Deforsetoenamevandeproduktieperoppervlakte-eenheidhangtvooreengrootdeelsamenmet
deomschakeling opintensieve teeltwijzen,metnamesubstraat92

teelt.Degemiddelde prijsvandeglasgroenten Ismet 7à8%gedaald,zodatdetotale produktlewaarde letsisverminderd.Vooral
indeeersteviermaandenvan 1986warendeprijzenveellager
danindeovereenkomstigeperiode van1985.
Binnenhet totale pakketglasgroenten dedenzichnogaluiteenlopende ontwikkelingen voor.De produktievantomatennammet
circa4%toe,dievanpaprikabijeen2%grotereoppervlaktemet
13à14%,dievanslamet eenpaarprocent endievankomkommers
met ruim 11%.Behalvevoorpaprika-diein1986voorheteerst
eengrotereproduktlewaarde haddansla-gingditgepaardmet
lagereopbrengstprljzen,zijhetdatdedalingvandetomatenprijsnauwelijkshetvermeldenwaardwas.De sterkste prijsdaling
deed zichvoorbijsla,dieoverigens in1985nogalprijzigwas.
Bijdekleinere produktengavenonderandereaugurken,radijsen
aubergineseentoenamevandeproduktie tezien,dieinalledrie
gevallengepaard gingmet eendalingvandeprijs.
Tabel 3.9 Volume-en prijsontwikkeling van verse groenten
Waarde 1)
inmin.gld.

V o 1um

Produkt

Produktie 2)
w.v.: glasgroenten
- tomaten
- komkommers
- paprika
- sla
champignons
wintergroenten 3)
overige opengrondsgroenten 4)
1)
2)
3)
4)

Mutaties in Z t.o. .v.voorafgaand jaar

e

p rijs

1985

1984

1985

1986
(r)

1984

1985

1986
(r)

3.150
2.080

6,3
5,2
7,8

7,5
6,5
4,0

-0,7
-2,4
-3,0
17,5
13,7

-1,3
14,5

11,0
13,5

8,0
8,0
6,9
7,5

-3,2

950
425
190
275
265
325

3,0
0,3
3,2

3,9
11,7
13,1

2,0
6,5
8,0

21,3

8,6

-9,4
15,0
-9,6
23,5
-22,0
-13,5

-10,0
-7,5
-0,5
-14,5

480

-0,4

4.7

12,0

0,9

-0,3

27,4

0,6

0,6

8,5
-28,0
-11,0
-17,0
-18,0

Waarde gemeten in producentenprijzen.
Exclusief zelfvoorzieningsteelt ad circa 60miljoen gulden.
Deze gegevens hebben betrekking op gebroken jaren (1985- 1985/86 enz.).
Inclusief witlof.

Bron: LEI.

Aanvankelijkwashetbeeldvoor 1987nogalwat gunstigerdan
datvan 1986.Totenmetmei lagdeveilingomzet vanglasgroentencirca 15%hoger danindeovereenkomstige periodevanvorig
jaar.Hoeweldezestijging vooreendeelvoor rekeningkwamvan
opnieuwgroterehoeveelheden,was tochookdeprijsvorming,onder
anderedoorhogeresla-entomatenprijzen, Inhetalgemeenwat
beter.NadienevenwelIshet snelbergafwaartsgegaanenbegin
juliwasdevoorspronggeheelverdwenen.Devoornaamsteoorzaak
moet wordengezocht inhet slechtevoorjaarvan1987,waardoorde
vraag achterbleef.
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Opnieuwveel lagereprijzen opengrondsgroenten
Het totaleareaalopengrondsgroentenwasvolgensdelandbouwtelling inmei 1986enkeleprocentengroterdaneen jaartevoren.Vanwegewijzigingen indestatistiek isnogmoeilijknate
gaanwaardezeuitbreiding isgerealiseerd,maardeindruk isdat
zijvooreenbelangrijkdeelvoorrekeningkomt vanakkerbouwbedrijven.Hoeditookzij,het grootstedeelvandesterkevolumegroei (tabel3.9)vandezegroentenwaseenkwestievaneen
hogereproduktieperhectare enniet vandegenoemdeoppervlaktevergroting. Inhet seizoen 1985/86haddeforseproduktiegroei
vandewintergroenten algeleid toteenaanzienlijke prijsdaling.
In 1986/87werd deprijsvalinversneld tempo(-17%)voortgezet
bijeenopnieuwsterktoegenomenhoeveelheid.Vooralspruiten
werdenveelgoedkoper (ongeveer35%)omdataanhet eindvanhet
kalenderjaardoorhet zachteweer teveeltegelijkgeoogstmoest
worden.Alleendeprijsvanpreibleefondanksde8%grotereproduktieoppeil.
Bijdezomergroentenwasdeprijsvorming inhetkalenderjaar
1986zelfsnogietsslechter dandievandewintergroenten.Een
gunstigeuitzonderingwaren slaenandijviewaarvan zoweldehoeveelheid alsdeprijsomhoog ging.Deprijsstijging deedzich
overigenspasindetweedehelftvanhet jaarvoor,toende"kopersstaking"alsreactieopdekernramp inTsjernobylvoorbij
was.
Ookchampignonprijzenverderomlaag
Demet champignons beteeldeoppervlaktewasinmei 1986opnieuwaanmerkelijk groter (7%)daneenjaartevoren, terwijlde
oppervlaktemetdoorgroeide compost ongeveerevensterk toenam.
Deuitbreiding iswaarschijnlijk eenvertraagdereactieopde
gunstigeuitkomstenvan 1984,deresultatenover1985gavenalthansgeenaanleiding totexpansievegedragingen.Deproduktieis
in1986naarschattingongeveer evensterktoegenomen alsde
teeltoppervlakte terwijldegemiddelde prijsopnieuwfors,ditmaalmet 11%,omlaagging (tabel3.9).Deprijsdalingwashet
sterkst voordemindergoedekwaliteiten,voordebeterekwaliteitenwasdeprijsvormingminderongunstig dankzijdesterke
groeivandeverseexport.Opvallend isdeafneming vanhetpercentage champignons dat viadeveilingwordt verhandeld van50%
in1980tot47%in1985en45%in 1986.Dezeontwikkelingwordt
inderegelnadelig geacht voordedoorzichtigheid endestabiliteitvandeprijsvorming.Deze opvatting isondermeer tevinden
indetaknotavanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij,waarin
tevenswordtgesteld dathetafzet-enkwaliteitsbeleid indeze
sectorkrachtiger gecoördineerd moetworden 1). Meer inhetalgemeenwordendemogelijkhedenvoordechampignonteelt indezenota
kleinergeacht daninhet recenteverleden.OokineenLEI-studie
overdeontwikkeling vandechampignonteelt oplangeretermijn
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wordt geconstateerd datdeNederlandseproduktiesneller Isgestegendandeafzetmogelijkheden,waardoorderentabiliteit de
laatste jarenonderdrukstaat 2 ) .Naast afzetbevordering inde
ruimstezinvanhetwoordworden indezestudiekwaliteitsverbetering,produktvernieuwingendiversificatie aanbevolenalsmogelijkheden omdechampignonteelt weerophetgoedespoortebrengen.Hoeweldevooruitzichten opwat langere termijndusnieterg
bemoedigendwordengeachtheeftzichin1987eenforseprijsverbetering voorgedaan.Deuitvoerblijkt totenmetmeimet 30%te
zijn toegenomen.
Tegenvallende appelprijzen
Zowelvoorappelenalsvoorperenwashetareaalinmei1986
aanmerkelijkkleiner-respectievelijk 4%en6%-daneenjaar
tevoren.Degezamenlijke oppervlakte bleefdaarmeenauwelijks
bovende20.000hectare,hetgeenongeveer eenhalvering inhoudt
tenopzichtevan twintig jaargeleden.De vrijsterkeareaalsvermindering in1985/86hangt vooreendeelsamenmetdetweejaar
eerderaangerichte vorstschade.Ruim 15%vanhetappel-enbijna
6%vanhet perenareaal isdaardoor verlorengegaan.Bijdeherinplantworden inhetalgemeengrotere plantdichtheden toegepasten
wordt tevensvandegelegenheid gebruikgemaakt omhet sortiment
teverjongen.Bijdeappelengaathetdaarbijvooralomderassen
Jonagold enGloster.Senenander zouovereenaantal jarentot
eenaanzienlijkevergrotingvandefruitproduktiekunnenleiden.
Tabel3.10 Volume-enprijsontwikkelingvanInheemsfruit
Waarde 1)
In mln.gld.

v o1um

Produkt
1985

Produktie 2)
w.o.: appelen 3)
peren 3)
aardbeien

Mutaties In Xt.o

460
235
100
90

.v.voorafgaandji

iar

p rijs

e

1984

1985

1986
(r)

1984

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

-27,9
-30,4
-16,5
-30,6

24,0
38,5
-3,0
29,0

-19,2
-32,7
-5,7
24,4

1985

17,5
17,7
12,0
22,4

1986
(r)
-17,5
-29,5
8,0
-14,5

1) Waarde gemeten inproducentenprijzen.
2) Exclusief zelfvoorzlenlngsteelt adcirca45miljoen gulden.
3) 1985-1985/86enz.
Bron: LEI.

Ondankshetkleinereareaallagdegeschattehandelsproduktievanappelen in1986bijna40%bovenhetoverigenszeerlage
niveauvanhet voorgaande jaar (tabel3.10).Inhetalgemeenwas
dekwaliteit goed,zijhetdateendeelvandeappels terijpis
gepluktwaardoor zemindergeschikt bleken tezijnvoorlangdurigebewaring.Mededoordegroteoogst inandereEG-landenkomen
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deopbrengstprijzen inhetnieuwe seizoenongeveer30%lageruit
tenopzichtevan1985/86.Dewaardevandeappelproduktieisdoor
eenenander overigens toegenomen.
Minder perenenveelmeeraardbeien
Doorhetkleinereareaalendoorvorstschadegingdeperenproduktie in1986met circa3%omlaag invergelijkingmet
1985/86.Degemiddeldeprijsismet ongeveer8%gestegen.
Deaardbeienproduktie wasin1986rond30%groterdanin
1985, terwijlookdeoverigeklein-fruitsoorteneen,zijhetminder sterke,stijging lietenzien.Deaardbeienprijsdaaldegemiddeldmet bijna 15%(tabel3.10).Daarbijstonddeprijsvankasaardbeienhetmeest onderdrukmedealsgevolgvangrotere importenvanuit Spanje,terwijldievandevollegrondsaardbeiennegatiefwerd be'invloeddooreensnelleengelijktijdigeafrijping
doorhetwarmeweer,waardoorhetaanbod ineentekorte periode
werd geconcentreerd.
Expansiebloemisterijgaat door,maar prijzenonderdruk
Het areaalbloemisterijgewassen onderglaswasin1986aanzienlijkgroter (+3%)danin 1985maarvoor 1987wordt eenmeer
bescheidengroeiverwacht.In1986zaldegroeivanhetareaal
vooral indepotplanten (+8%),waarbijhetaccent lagopdevergrotingvandeoppervlakte perkplanten enbloeiendeplanten.Geziendeprijsvormingwordt echtervoor 1987eengeringereuitbreiding vanhetareaalpotplantenverwacht.Hetareaalsnijbloemenonderglasnamin 1986met 2%toeenvoor 1987isvolgenshet
Produktschap voorSiergewassen eveneenseenuitbreidingmeteen
procent of tweeteverwachten.Dechrysantengavenin1986de
sterksteuitbreiding tezien,terwijldeoppervlakte anjersen
gerbera'sverder terugliep.Degroeivandeoppervlaktebloemisterijgewassen indeopengrond,die in1985leektestagneren,
zette zichin1986weer voortmet eenuitbreiding van7%.
DewaardevandeNederlandse snijbloemenproduktie,wasin
19862à3%groter,geheelalsgevolgvangrotereaanvoeren;de
gemiddeldeopbrengstprijsdaaldemet enkele procenten (tabel
3.11).Behalvedetulpengavenallebelangrijke soortensnijbloemeneenaanvoertoename tezien,vooral rozen,chrysantenen
(standaard-)anjers.De tulpenvormden samenmetdeleliesentot
opzekerehoogte defresia'seengunstige uitzondering ophet
punt vandeprijsvorming.Deanderebelangrijke snijbloemenwerdengoedkoper.
Voor 1987wasinhet eerstehalfjaardeveilingomzetvrijwel
evengroot alsindezelfdeperiodevanhetvoorafgaande jaar.Tegenovereenongeveer5%grotereaanvoer stond eenprijsdaling in
dezelfde ordevangrootte.Juniwasdeeerstemaandmeteenduidelijkgrotereomzet danin1986.
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Tabel 3.11 Volume-en prijsontwikkeling vande sierteelt 1)
Waarde
inmln.gld.

Mutaties in% t.o.v.voorafgaand jaar

Produkt

v o l u m e
1985

1984

1985

p r i j s

1986

1984

1985

1986

(r)
Snijbloemen
w.o.: rozen
chrysanten
anjers (tot.)
tulpen (gesn.)
fresia's
lelies
gerbera's
Potplanten

2.805 1)

4,7

6,3

5,0

505
435
185
190
155
140
150

-8,6
6,1
-7,1
-8,2
4,0
5,5
10,1

9,1
8,0
6,3
38,1
7,7
6,1
5,0

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

7,1
-0,2
10,3
0,9
6,1
4,9
6,7 -12,6
2,1
-3,9
2,6
1,9
-8,9
-1,0

-5,5
-5,4
-9,5
16,7
0,0
6,3
-4,3

6,0

7,5

13,6

6,0

8,4

-5,5

1.290 2)

4,9

(r)
-0,8

-3,0

Boomkwekerij 3)

540

15,8

-3,5

2,0

-1,8

8,4

4,0

Bloembollen 3)

815

4,3

5,1

5,0

6,6

2,5

2,0

Sierteelt

5.450

5,2

5,2

6,6

4,7

2,6

-2,0

1) Inclusiefopengrondsbloemen.
2) Inclusief buiten veiling om afgezette potplanten (schatting).
3) Schatting opbasis van exportgegevens.
Bron: CBS,PVS,VBN,LEI-bewerking.

Deproduktiewaardevandepotplantennamin1986nogmet een
procent ofacht toe,maardatwasgeheeleengevolg vaneengrotere produktie.Degemiddelde prijsvandepotplanten isin1986
voorhet eerst sindsmensenheugenis-destatistieken gaanopdit
punt terug tot 1970-gedaald enwelmet eenprocent ofvijf(tabel3.11).Sindsdien ishet produktievolumevandepotplantenteelt meerdanvervijfvoudigd.Vandebelangrijkste potplanten
warenaleendeDraceana endeFicusongeveer prijshoudend.Het
verloop vandepotplantenprijzen in1987istotnu toeweinig
opwekkend.Totenmet juniwaserweliswaar eenstijgingvande
omzetmet eenprocent of tien,maardezewerdgerealiseerd bij
eenongeveer5%lageregemiddeldeprijs.
Eenenanderheeftgeleid tot levendige discussiesoverde
rolvandeveilingenbijdeafzet vanpotplanten.Deonbevredigendeprijsvorming versterkt de "veilingvliedende"krachten,Vandaardat deveilingendoorallerleimaatregelen proberendegreep
opdepotplantenafzet tebehouden.Meer inhet algemeenwordt
steeds duidelijker dat ookdepotplanten niet tot indehemel
groeienenbegint zichookdaarevenals indesnijbloementeelt
eenzekeremarktverzadiging aftetekenen.Het bevorderenvande
afzet,ondermeeropbasisvanmarktonderzoek,zaldaarommeer
accentmoetenkrijgen.Vervolgenszalookdeproduktiemeeropde
mogelijkhedenenwensenvandemarktmoetenwordenafgestemd.Het
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isdaarbijdevraag ofde (veiling-)prijsalleenvoldoendeterugkoppeling geeft vandeconsumentennaarde1500à2000producentenvanpotplanten.
Boomkwekerijopnieuwuitgebreid
De oppervlakte boomkwekerijwasinmei 1986nogalwatgroter
(4%)daneen jaartevoren.Opmerkelijkwasdatookeenstijging
vanhetaantal bedrijvenmet boomkwekerijgewassen vielwaarte
nemen.Ditwijst opeentoegenomenvertrouwen indemogelijkheden
voordeze sector,kennelijk gebaseerd opdeverbeterdebedrijfsresultatenvande laatste jaren.Aandeanderekantkanookhet
gebrekaanperspectieven inandereproduktierichtingen eenrol
spelen.Vooreendeelishetherstelvanderesultaten indeze
sector tedankenaandevorstschade vanenkele jarengeleden,
waardoor deexportvraag sterk istoegenomen.Eenvoordegroeimogelijkhedenvandeze sectorgunstige ontwikkeling isdetoename
vandeteelt incontainers.Daardoorkandeproduktie overhet
gehele jaarwordengespreid enkanbeterworden ingespeeld opde
nogalwisselendevraag.Tevens leent decontainerteelt zichbeter
voorgrootschalige afzetpatronen,bijvoorbeeld viadebloemenveilingen.Deze ontplooien danookdenodigeactiviteiten ommeer
boomkwekerijprodukten "voordeklok"tekrijgen.Op dezemanier
zoudetot dusversterkverbrokkeldeenweinig doorzichtigeafzet
enprijsvorming vandezeproduktiemeergestroomlijnd kunnenworden.
Deuitbreiding in1986hadalleenbetrekking ophetzogenaamdegebruiksgroen, zoalsbos-enhaagplantsoen,laanbomenen
vruchtbomen.Het typische siergewassenonderdeel vandeboomkwekerij (coniferen,rozenensierheesters)liep inareaalenigszins
terug.Opbasisvan exportgegevenswordt geschat dathet produktievolumevandeboomkwekerijin1986met circa2%istoegenomen.
Degemiddele opbrengstprijszoumet eenprocent ofvierzijngestegen (tabel3.11).De totaleproduktiewaarde isdusmetrond
zesprocent toegenomen.Voorhet seizoen 1986/87 tekent zicheen
verdere prijs-envolumestijging voordeboomkwekerijaf,zijhet
ietsminder daninhetkalenderjaar 1986.
Bloembollen prijshoudend
Deoppervlakte bloembollen isin1986met eenprocentof
drie toegenomen tenopzichtevan 1985.Bijdegladiolenwasde
uitbreiding het sterkst (+14%), terwijlzichaanhetandere
uiterstedeirissenbevondenmet eenareaalsvermindering van 9%.
Deneergaande lijnvandelaatste teelt hangt vooralsamenmetde
vaak slechtehoudbaarheid vandeirisbloemen.De produktie per
hectareontwikkelde zichinhet seizoen 1986/87inhet algemeen
vrijgunstig envoorhet produktievolume isdanookeentoename
van5%geschat (tabel3.11).Deze produktiegroei gingvolgensde
exportstatistieken gepaardmet eenindoorsnee ietshogereop98

brengstprijs opkalenderjaarbasis,dusinclusief eendeelvan
oogst-1985.Debollenprijzenvandenieuweoogstwarenongeveer
gelijkaandievanhetvoorgaande jaar.
Voor 1987wordt eenverdereuitbreiding vanhet bollenareaal
verwacht,waarbijdeoppervlakte tulpenvoorheteerst boven7000
hectarekomt.Mede inhetlicht vanhet prijsbeeld inhet seizoen
1986/87wordt dezeontwikkeling metbezorgdheid tegemoet gezien.

3.3 Verwerking en

verbruik

Ongeveer60%vandeproduktievandeNederlandse land-en
tuinbouwwordt afgezet viadevoedings-en genotmiddelenindustrie
endegangvanzaken indiebedrijfstak isdusvangrotebetekenisvoordeontwikkelingen indeprimaire sector.Nugeeftde
voedings-engenotmiddelenindustrie, dievoorongeveer eenkwart
isgebaseerd opbuitenlandsegrondstoffen,delaatste jareneen
vrijgunstigeontwikkeling tezien.Hetproduktievolumeneemt
geleidelijk toe,ongeveer even snelalsdatvandetotaleindustrie,ener tekent zichindatopzicht geenvertraging af (tabel
3.12).Eensterkegroeivanhetproduktievolumedeed zichin1986
onderanderevoorindesuiker-enindecacaoverwerkendeindustrie.Aandeanderekantgafdegenotmiddelenindustrie inhetalgemeeneenstagnatie tezien,evenals deveevoederindustrie,terwijlhetproduktievolume vandegroente-enfruitverwerkende industriemet enkeleprocenten isverminderd.
Tabel 3.12 Enkele gegevens over de voedings-en genotmiddelenindustrie
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
(v)
Indexcijfers, 1980- 100
Produktievolume voedings-en
genotm.Industrie
Idem, totale Industrie
Werkgelegenheid voedings-en
genotm.ind. (x1000arb.jaren)
Idem, in Xtotale Industrie
Arbeidsinkomensquote voedingsengenotmiddelenindustrie (2)
Idem, gehele industrie (Z)

99
99

100
100

103
100

104
99

104
101

108
106

110
109

112
111

178
17,6

175
17,5

172
17,7

167
18,1

162
18,3

161
18,6

161
18,3

160
17,7

84
90

84
91

90
93

87
90

89
88

88
82

81
80

77
74

Bron: CBS en CPB.

Ondankshet stijgendeproduktievolumeneemtdewerkgelegenheid af.Dievermindering heeft zichookin1986voortgezet in
vrijwelallebelangrijke onderdelenvandezebedrijfstak,met
uitzondering vandeveevoeder-endezetmeelverwerkende industrie
waarsprakewasvan eenstabielewerkgelegenheid. Intienjaaris
de totalewerkgelegenheid indevoedings-engenotmiddelenindus99

triemetmeerdan20.000arbeidsjaren gedaald.Het dalingstempo,
dat vooralrond 1982erghoogwas lijktdelaatste jarentevertragen (tabel3.12).Doordat detotale industriëlewerkgelegenheid delaatste jarenweerstijgt,neemthetaandeelvandevoedingsmiddelenindustrie af.
Uit dereedseenaantal jarendalende arbeidsinkomensquote
magwordenafgeleid datderentabiliteit vandevoedings-engenotmiddelenindustrie eengeleidelijkeverbetering vertoont,zij
hetwatminder sterkdandievandetotaleindustrie.Voor1987
verwacht hetCentraalPlanbureaueenverderedalingvandearbeidsinkomensquote indevoedings-engenotmiddelenindustrie,
waarbijoverigensdezuivelindustrie eenongunstige uitzondering
zouvormen.
Consumptie gemeten inenergienietgedaald
Eenopinput-outputtabellengebaseerdeschatting leidttot
deconclusie dathet deelvandeproduktie vandeNederlandse
land-entuinbouwdat inhet binnenland wordt afgezet inmiddels
gedaald istotongeveer35%endatzo'n65%uiteindelijkwordt
geëxporteerd.Hoeweldusinabsolute zinondergeschikt, isde
binnenlandsemarkt tochnogsteedsbelangrijk voordeafzetvan
Nederlandse land-en tuinbouwprodukten.De stagnatie inhettotale bestedingsvolume aanvoedings-engenotmiddelen, diezichin
de jaren1980-1985voordeed, isdanookniet bevorderlijkgeweest
voordeprijsvorming.
Tabel3.13 Perhoofdvandebevolkingperdagbeschikbaargekomenvoedingsenergieenvoedingsstoffen
Voedingsstof
Voedingsenergie
Eiwit
Vet
Koolhydraten

Eenheid
kJ
kcal
g
g
g

1965

1970

1975

1980

1985

12.518
2.992
82
130
358

12.562
3.002
83
129
356

12.803
3.060
87
128
356

13.168
3.147
89
133
364

13.121
3.136
92
135
356

Bron: LEI.

Dezeopnationaal-economisch niveaugemetenstagnatiebetekent,gegevende toenamevandebevolking,dat erperhoofd een
daling inhet verbruik isopgetreden.Nu zijnprijs-envolumeontwikkeling inhet verbruikvanvoedingsmiddelen statistisch
moeilijk tescheiden.Inhethoofdelijk verbruikberekend in
fysieke eenheden valt inhetalgemeengeendalende tendenste
ontdekken.Zowashet verbruik vanvoedings-engenotmiddelenin
1985gemeten inenergieniet significant lagerdanin1980(tabel
3.13).Een licht stijgende lijnisnogsteedszichtbaar bijde
consumptie vaneiwitten,waarbijdetoenamedangeheelbetrekking
heeft opdedierlijke eiwitten.Hetverbruikvanplantaardig
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eiwitvertoontaljarengeengroeimeer,evenminalsdatvanvet.
Voorkoolhydratenblijkthetverbruikoplangeretermijngeen
groteveranderingentevertonen.Weltradenwijzigingenopinde
samenstelling vanditverbruik.Zoisindelaatstedecenniade
consumptievangranenvooralindevormvanbroodafgenomen.Het
verbruikdaarvangeeft trouwensdelaatstepaar jaargeenverdere
daling tezieneniserzelfssprakevanenigherstel.Bijaardappelendeed zicheenverschuiving voorvanhetverbruikalszodanig naardatvanallerleiaardappelprodukten zoalsfritesen
chips,maarpersaldobleefdetotaleaardappelconsumptie oplangeretermijnongeveergelijk (tabel3.14).Eenduidelijk stijgendelijniszichtbaar inhetverbruikvangroenten,inaldan
nietbewerktevorm,namelijkvanzo'n70kilogramperhoofd in
1965totmeerdan100kilogram in1985.Ookbijfruitiseen,zij
hetzwakkere,toename tezien,dieechtervooralvoorrekening
komtvanuitheemseprodukten.
Tabel 3.14 Perhoofd van
de bevolking beschikbaar gekomenvoedingsmidde
kilogrammen, naar produktgroep
Produktgroep
Aardappelen
Suikers
Groenten 1)
Fruit 1)
Melk en melkdranken
Boter
Kaas
Rund- enkalfsvlees 2)
Varkensvlees 2)
Pluimveevlees

1965

1970

1975

1980

1985

88,0
46,6
71,8
71,1
154,4

86,5
48,8
86,4
82,2
143,1

80,0
50,7
89,6
78,5
139,4

83,0
54,5
94,1
83,3
132,1

85,0
50,9
103,4
82,0
134,6

4,4
8,0

2,9
8,3

13,5
19,8

4,4

ilenin

1986 3)
84,0
50,0
105,2
84,4
132,2

2,6

3,6

4,0

4,2

15,2
20,9

10,3
16,2
25,8

12,2
15,7
28,8

6,0

7,0

8,9

12,7
13,3
29,2
12,6

13,0
12,9
30,0
13,4

1) Inclusief eigen teelt enverwerkt produkt opbasis vers produkt.
2) Exclusief beenenafsnijvet.
3) Schatting c.q.voorlopig.
Bron: LEI.

Binnendegroepdierlijkeprodukten isondermeerdedaling
inhetverbruikvanmelkenmelkdrankenopmerkelijk,hoeweler
sinds 1980sprakelijkt tezijnvaneenstabilisatie.Deboterconsumptietrektdelaatstejarenweerietsaan.Dekaasconsumptieneemtgeleidelijk toehoeweldelaatstepaarjaareenstagnatielijktoptetreden.Voorhetverbruikvanrund-enkalfsvlees
geldt ietsdergelijks« Hetverbruikvanvarkensvleesvertoontna
eensterkegroei indejarenzeventig,eenwatwisselend beeld.
Bijdezeontwikkelingenspeeltuiteraardhetprijsverloopeen
rol, endatvertoont vooralvoorvarkensvleesnogalwatfluctuaties.Degoedkoopsteenmagerstevleessoort,pluimveevlees,geeft
eenvoortdurende toenamevanhetverbruik tezien,waaraannog
geeneind isgekomen.Deconsumptievaneierentenslottevertoont
indeloopderjarenwatschommelingen,maareenduidelijketendens tekent zichnietaf3 ) .
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In1986weer toename bestedingenvoor voedingsmiddelen
De schattingen envoorlopige cijfersvoor 1986sluitenvoor
eengrootdeelaanbijdehiervoorweergegeven ontwikkelingen:
een stijgingvanhet verbruikvangroentenenfruit,boteren
kaas,alsmedevanvarkens-enpluimveevlees eneendalingvanhet
verbruikvanmelk(produkten)envanrund-enkalfsvlees (tabel
3.14).Opmacro-niveauwerdvoor'het eerst sinds 1980weereen
stijgingvanhet bestedingsvolume voorvoedings-engenotmiddelen
berekend enwelvan2%.De toenamewasdaarmeeevensterkalsdie
vanhet totalebestedingsvolume.
Het isdevraag inhoeverrehetherstelvan 1986eenvoorbode isvaneenweerenigszins stijgende tendensinhet verbruik
vanvoedingsmiddelen.Hooggespannen verwachtingenopditpunt
lijkennietgerechtvaardigd.Tijdensdeneergang vandetotale
consumptie ishetbestedingsvolume voorvoedingsmiddelennauwelijksgedaald,enomgekeerd zouhetbijeenweeraantrekkende
consumptieweleensniet ofnauwelijkskunnen toenemen.
Bijdeontwikkeling vande totaleafzet spelenallerleifactoreneenrol,zoalseen(autonome)wijziging inhet gedragvan
deconsument,deeconomische groei,debevolkingsgroei,devergrijzing.Vooraldelaatste tweewijzenvoorgrotedelenvande
EGmeeropeendaling danopeenstijgingvanhetverbruik.Hetis
daarommeerdanooit gewenst omzogoedmogelijk intespelenop
dewensenvandeconsument.Vooraldetoenemendenadrukopde
kwaliteit endetendensnaareennatuurlijkervoeding lijkenin
ditopzicht vanbelang.Produktendieopeen "alternatieve"wijze
zijnvoortgebracht,inderuimstebetekenis,verdienen indat
verband meeraandacht.Verschillende studieswijzeneropdat
voordieproduktennoggroeiendeafzetmogelijkheden bestaan,
ondermeer indeBondsrepubliek 4). EenEG-richtlijn,zoals
onlangsdoordeCommissiewerdvoorgesteld, omtoteenzekere
harmonisatie vandekwaliteitseisen voordergelijkeproduktiete
komen,zoudaarbijnuttigkunnenzijn.
Meermogelijkhedenvoorplantaardige produkten?
Oplangeretermijnbezien isereenverschuiving geweestvan
goedkopevoedingsmiddelen -inhet algemeenafkomstigvande
akkerbouw-naarduurdere produkten.Daarbijgaathetdanvooral
omveehouderij-entuinbouwprodukten.Het staatniet vastdat
deze tendensen zichinde toekomst ongewijzigd zullenvoortzetten.Indeeersteplaatsmoeterrekeningmeewordengehoudendat
eruitgezondsheidsoverwegingen eenverschuiving indeconsumentenvoorkeur vandierlijkenaarplantaardige produktengaatoptreden.Indetweedeplaatsmaken technologischeontwikkelingenhet
mogelijkdateengroterdeelvandedierlijke produktenwordt
vervangendoorimitatieprodukten vanplantaardige oorsprong.
Echter,deze laatsteontwikkelingwordtmisschienwelweerafgeremd dooreentoenemendevoorkeurvoornatuurlijke produktenof
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eengroterwordendeafkeervaneenverdere "chemisering"vanhet
voedsel.Eenenander zoukunnenbetekenendatzichbinnende,in
zijn totaliteitminofmeerstagnerende,vraag eenverschuiving
gaat optreden tennadelevandedierlijke produkten entenvoordelevanvooraldevoedingstuinbouw.

3.4 Invoer en uitvoer

van agrarische

produkten

Invoerprijzen forsomlaag
Dewaardevandeinvoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenwasin1986circa5,5miljardgulden (ruim 13%)lagerdan in1985.Dedalingkwamvrijwelgeheelvoorrekeningvan
deinvoerprijs;het invoervolume isnauwelijks verminderd (tabel
3.15).Vooraldeinvoeruitniet-EG-landenwerdveelgoedkoper,
indoorsneemeerdan20%.Descherpgedaaldedollarkoersvan
f 3,32in 1985naar f2,45 in1986vormthiervaneenbelangrijke
oorzaak.Daarnaast speeltdealgemeneoverschotsituatie opde
wereldmarkten eenrol.ZoweldeinvoeruitEG-landenalsdieuit
derde landenisinhoeveelheid slechtsweinig afgenomen.Het
grootste deelvandewaardedaling vandeinvoerbetrof dieuit
ontwikkelingslanden.Deze invoerverminderdemetbijnadrie
miljard gulden,ofwelmet ruim20%.Procentueel isdeinvoer
vanuit deVSoverigensnog ietssterkerafgenomen.
Met uitzondering vandebereidingen isdeinvoervanakkerbouwproduktenoverdeheleliniegedaald, zowelinprijsalsin
volume.Eensterkevolumedaling deed zichvoorbijgranen(vooraltarweenmaisuitFrankrijk)eneenietsminder sterkebij
veevoedergrondstoffen.Devolumedalingmet 5,5%binnendelaatstgenoemdegroepbetrofvooral sojakoeken.Daarentegennamdehoeveelheid ge'importeerde perskoekenenandereoliezadendansojabonen toe.Deverminderde invoervanveevoedergrondstoffen hield
geenverbandmeteenkleineremengvoederproduktie-diewasin
1986ongeveerevengroot alsinhet jaardaarvoor-maarwelmet
eenverminderde (weder-)uitvoerenwellicht ookmet voorraadverkleining doordebetrokken industrieën.Degemiddelde invoerprijs
vanveevoedergrondstoffengingmeteenprocent ofnegenomlaag,
dieuit derdelandenwerdenbijna 12%goedkoper.
De vrijsterkestijging vanhet invoervolumevan tuinbouwproduktenhadbetrekking opvrijwelallebelangrijke postenuit
dezegroep.Eenrelatief forsegroeivertoondeondermeerdeimportvansnijbloemen-waarbijdievanuitSpanjeisverdubbeld vanversegroenten,vanvruchtesappen envan citrusvruchten
(vooralvanuit Spanje).Vandebelangrijkepostengavenalleende
appeleneenvolumedaling tezien.Deprijzenvandege'importeerde
tuinbouwprodukten gingenovereenbreed frontomlaag,dieuit
derde landenmet 12%endieuitdeEGmet 1%.
De invoervanveehouder!jproduktenisquavolumemetenkele
procenten toegenomenenquagemiddeldeprijsvrijwel onveranderd
gebleven.De stijging vanhet invoervolumekwam vooralvoorreke103

Tabel3.15 Invoervanagrarische produktenenvoedingsmiddelen In1986
Mutaties In Zt.o.v.1985

Waarde In
min.gld.
Produkt(groep)
wereld

EG-12

wereld
volume

EG-12
prijs

volume

prijs

Totaal

31.152

17.294

-0,8

-12,4

-0,7

-4,4

Akkerbouwprodukten
w.o. granen
veevoeder(-grondstoffen)
bereidingen van
akkerbouwprodukten

10.551
2.138
5.620

5.896
2.032
1.343

-5,5
-13,1
-5,4

-6,3
-4,7
-9,4

-5,4
-8,8
-7,6

-0,2
-2,4
-0,8

1.992

1.908

-0,1

1,2

0,0

1,2

Tuinbouwprodukten

2.587

1.515

8,9

-5,8

5,3

-1,0

Veehouderijprodukten
w.o. vee en vlees
melk en zuivel
w.o. magere-melkpoeder
boter

4.596
1.403
2.999
1.037

4.269
1.148
2.953
1.036

2,8
9,5

0,1

3,0

0,8

-2,3

-0,4

688

687

-0,8
-15,8
31,0

17,7
-12,4

13,4
-1,3
-15,8
30,7

17,7
-12,4

Overige agrarische produkten
w.o. margarine,vetten en
oliën
uitheemse produkten

13.418

5.614

0,1

-20,9

0,0

-12,6

2.266
6.746

1.033
2.173

-3,3

-43,9
-14,6

4,0
-0,1

-32,4
-7,4

0,0

1,1

Bron: CBS-Statistiekvandebuitenlandsehandel;LEI-bewerkingen.
ning vanhet levendvee.De InvoervanvleesenzuivelIsper
saldonietveelveranderd.Bijdelevendedierennamvooralde
Invoervankalveren sterktoemet ruim60%.Ongeveerdehelftvan
dezekalverenkomt uitBelgiëeneenkwartuithetVerenigd
Koninkrijk.De import vankalverenuithet laatsteland ismeer
danverdubbeld, terwijlookdievanuit FrankrijkendeBondsrepublieksterkisgestegen.Omhet tekort aankalverenoptevangenwerden in1986zelfs 2200kalverenuitPoleningevoerd.Behalvedeinvoervankalverennamookdievanvolwassen runderen
sterk toe,vooralvanuit deBondsrepubliek.
Bijdezuivelproduktenwasvooraldevolumestijging met13%
vande Invoervanversemelk opmerkelijk.Deze invoer,dievrijwelgeheeluit BelgiëendeBondsrepubliekkomt,benadert inmiddels eenomvang van0,5miljoen ton,hetgeenovereenkomtmet
circa 4%vandebinnenlandsemelkplas.Verdergafdezuivelinvoer
weerdegebruikelijke fluctuaties tezienbijdebeideinterventieprodukten,boterenmagere-melkpoeder (tabel3.15).Ookde
prijzenondergingen eenforsewijziging,vooreendeelalsgevolg
vandedrastischeaanpassing vandeinterventieprijzen.Dehoeveelheid geïmporteerde kaasnam in1986toemet bijnaeenkwart
endewaarde ervankwamopbijna300miljoengulden.Hetmerendeelvandezekaaskomt uitFrankrijk,maardeinvoervanuithet
Verenigd Koninkrijk stijgthet sterkst.
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1,2

Het opmerkelijkst bijdeoverigeagrarischeproduktenwasde
forse prijsdaling,vooralbijmargarine,vettenenoliën.Ookde
invoerprijzen vantropischeproduktengingeninhetalgemeenomlaag,metkoffiealsbelangrijkste uitzondering.
Uitvoer naarderde landensterkgedaald
Dewaardevandeagrarischeuitvoer isin1986,evenalsdie
vandeinvoer,voorheteerst in25jaargedaald tenopzichtevan
hetvoorgaande jaarenwelmet eenbedragvanongeveerdriemiljardgulden.Dedalinghadvoorongeveer tweederdebetrekkingop
deexportnaarderde landen,waarvan zowelhetvolume (-5%) als
deprijs(-12%)omlaaggingen.Ookdegemiddeldeprijsvande
uitvoernaarEG-landenisgedaald,maarheteffectdaarvanwerd
Tabel 3.16 Uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen In 1986
Mutaties In Xt.o.v.1985

Waarde In
min.gld.
Frodukt(groep)
wereld

EG-12

volume
48.737

38.044

Akkerbouwprodukten
w.o.granen
aardappelen
veevoeder(-grondstoffen)
bereid,van akkerb.prod.

7.245

243
647

Totaal

EG-12

wereld
prijs

volume

prijs

5,7

-7,3

7,5

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

3,1

-8,3

4.973

2,8

231
443

-20,1

2.252
3.711

1.819
2.149

-3,8

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

Tuinbouwprodukten
w.v.verse groenten
inheems fruit
sierteelt (+tulnbouwzaden)
bereidingen van
groenten en fruit

10.174
2.902
.548
5.536

8.436
2.577

-1,7
-5,5
-1,7

10,3

-1,8
-5,3
-1,9

4.238

5,4
5,8
8,6
4,6

1,9

6,3

2,3

1.187

1.106

6,4

-7,9

7,2

-7,8

Veehouder!jprodukten
w.v. lev.runderen envarkens
rund- en kalfsvlees
varkensvlees
pluimvee(-vlees)
eieren
overig vee envlees en
bereidingen van vlees
melk en zuivel
w.o. volle-melkpoeder
condens
boter
kaas

17.430
1.400
2.456
3.611
1.149
1.001

14.121
1.375
2.191
3.589
1.008

3,9
9,6

7,5

12,8

835

-0,5

-8,3
-8,6
-6,8
-10,1
-4,8
-13,2

-6,8
-8,7
-5,0
-10,1
"4,7
-11,9

1.082
1.162
2.554

Overige agrarische produkten
w.o.margarine,vetten en
oliën
koffie, thee encacaoprodukten

514

5,3
6,6

7,3
4,2

905

692

-6,9

6.907

4.431

4,0

786

648
455
864

-6,5
-10,3
-5,9

2.255

13.888

-6,1
17,5

1,8
8,8
6,5
5,9

10,1
10,1

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

6,0

-6,6
-7,8
-12,3
-7,3
-15,9
-3,5

7,4

-5,4
-4,0
-11,4
-1,5
-14,1
-2,4

10.514

0,9

-13,7

2,3

-12,2

2.085

1.359

-5,0

-36,8

-3,8

-39,2

2.807

1.997

-1.9

-13,4

-1,4

-11,5

9,1
-5,8
11,9
-3,7

Bron: Als tabel 3.15.
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grotendeels gecompenseerd dooreenverderevolumegroei (tabel
3.16).Het totaleultvoervolumenampersaldomet 3%toebijeen
ruim8%lagereprijs.De teruggang vandederde-landenuitvoerhad
betrekking opvrijwelalleonderscheiden landengroepen.Vooral
deexportnaarhetMidden-OostenendeOostbloklanden stondsterk
onderdrukmet dalingspercentages vanrespectievelijk 30en40.
Invergelijking daarmeewasdeteruggangvandeagrarische export
naardeVS(-10%)nogalbeperkt.Dedalingvandeuitvoerwaarde
naardeEGbetrofvooraldedichtbijgelegen landen (Frankrijk,
hetVerenigdKoninkrijk,BelgiëendeBondsrepubliek),terwijlde
agrarische exportnaar Italië,Ierland enDenemarkeneentoename
teziengaf.Daarnaastwasdegroeivandewaardevandeuitvoer
naarPortugal (+30%)envooralSpanje (+105%)opmerkelijk.Deomvang vandezeexport ismetbedragenvanrespectievelijk 150en
615miljoenguldenevenwelnogbeperkt.
Meer inhetalgemeen lijkt bijdeagrarischeexportnaar
EG-landeneenverschuiving naarverderweg gelegenmarktenopte
treden.DeagrarischeuitvoernaarBelgië/Luxemburgennaarde
Bondsrepubliek stagneert enhetaandeelvandezelandeninde
totaleexport naarEG-landengeeft eendaling tezien.Daarentegenvertoont deagrarischeuitvoernaarItaliëzowel relatief
alsabsoluut eenvoortdurende groei.Zelfsin1986steegde
waardevandezeuitvoernogmet 8%waardoorvoorheteerstde
grensvanvijfmiljard guldenwerdoverschreden.Deexportnaar
Frankrijk enhetVerenigd Koninkrijkvertoont ongeveerhetzelfde
verloopalsdienaardegeheleEG.
Export consumptieaardappelen toegenomen
De totaleuitvoervanakkerbouwprodukten isquavolumein
1986metenkeleprocenten toegenomen,maarbracht indoorsneeeen
lagereprijsop(tabel3.16).DevolumegroeihaduitsluitendbetrekkingopdeafzetnaarEG-landen; deuitvoernaarderde landen
gafeendaling tezienmet 7à8%.
Binnendezegroep isdeuitvoervanaardappelenvrijsterk
toegenomen,althansnaarEG-landen.Ditbetrof consumptieaardappelen;deuitgevoerdehoeveelheid pootaardappelen isin1986met
eenprocent ofachtverminderd endegemiddeldeprijservandaaldemet 5%.Een teruggangwas erbijdepootaardappelenexport naar
ondermeer Italië,EgypteenSyriëeneenstijgingbijdienaar
België,deBondsrepubliek enAlgerije.Met eenaandeelvan18%
washet laatstgenoemde landdegrootsteafnemervanNederlandse
poters.Dehoeveelheid geëxporteerde consumptieaardappelen wasin
1986mededoordegrotere oogst ruim20%groter daninhet jaar
daarvoor,terwijldeprijservanietsomlaag ging.BinnendeEG
namenFrankrijk enItaliëaanzienlijkminderaardappelenafen
hetVerenigd Koninkrijk,België,Ierland enSpanje aanmerkelijk
meer.BuitendeEG importeerde vooralAlgerije-datblijkbaar
zelfdeteelt terhand neemt -veelminder,maarBraziliëveel
meerNederlandse consumptieaardappelen.
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Uitvoervanmengvoeder,aardappelproduktenenbieromhoog
De totaleuitvoervanveevoeder(grondstoffen)isquavolume
met eenprocent ofviergedaald.Eenbelangrijke oorzaakdaarvan
isdeterugvalindeuitvoervansojakoekennaardeOostbloklanden,met namedeSovjet-Unie.Deexport vanmengvoeders ismet 9%
toegenomen,maardegemiddeldeuitvoerprijs isonder invloed van
de lagerewereldmarktnoteringen met bijna 10%gedaald.Vooral
naar België,deBondsrepubliek enItaliewerdmeermengvoeder
geëxporteerd.
Debelangrijkste postenbinnendegroep bereidingenvan
akkerbouwprodukten -waarvandeuitvoernaarEG-landenin1986
vrijsterktoenam ennaarderde landenoverhetalgemeenstagneerde-zijnaardappelprodukten, bierendeheterogene subgroep
brood,banket enbiscuits.Deaardappelprodukten,vooral bevroren
frites,gaveneenbijna20%grotervolumetezienbijeenenkele
procenten lagereprijs.MetuitzonderingvanGriekenland enPortugalnamenalleEG-landen,die samengoedwarenvoor96%van
dezeuitvoer,meeraardappelprodukten af.Deexport vanbieris
weermet ruim10%gestegenenoverschreed voorhet eersthet
bedrag vanéénmiljard gulden.Ditwasruim60%meerdanvijf
jaartevoren.Ruim tweederdevandebieruitvoergaat naardeVS.
Naardat landwerd,ondanksdegoedkopedollar,weerruim 7%meer
vanditgerstenat verkocht enzelfs tegeneen2,5%hogereprijs.
DeBondsrepubliek ismet eenbedragvan 18miljoengulden
slechtseenkleine afnemervanNederlandsbier-zelfsnogkleinerdandeVerenigdeArabischeEmiraten-maarmisschienkomt
daarinverandering nuhetEuropeseHofvanJustitiedeDuitse
voorschriften voordebiersamenstelling (hetReinheitsgebot)ongeldigheeft verklaard.
Uitvoervolume vangroente enfruitneemt nogsteedstoe
De totaleuitvoerwaarde vantuinbouwprodukten namin1986
met ongeveer 3,5%toe,geheeldooreengrotervolume (tabel
3.16).Degroenten leverdenmet eengelijkgeblevenwaardegeen
bijdrageaandezewaardestijging:volume-enprijseffectencompenseerdenelkaar.Opmerkelijkwas,zekergeziendedalingvan
het pond,degroeivan8%vanhetuitvoervolume van tomatennaar
hetVerenigdKoninkrijk,naWest-Duitsland degrootsteafnemer,
endievan10%vandeexport naarFrankrijk.Intotaalwerden4%
meer tomatengeëxporteerd.Deuitvoervankomkommers gafeenvolumegroeivan 13à14%tezien,vooraldankzijdegrotereaankopendoordeBondsrepubliek,maardaarstondeenbijnaevengrote
prijsdaling tegenover.
De fruitexport gaf in1986eenvrijsterkevolumegroeite
zien,mede doordeforsetoename (meerdan20%)vandeuitgevoerdehoeveelheid aardbeien.Deze stijginghinguiteraard samen
methetherstelvandeproduktie.Deexport vanappelenenperen
nam involumemet 3à4%toe,waarbijvoordeappelenietslagere
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envoordeperenhogereprijzenwerdenontvangendanin1985.
Sierteeltexport naarderde landenmaaktpasopdeplaats
Deexportvansierteeltprodukten naarderde landen,diein
voorgaande jarenstormachtig groeide,isin1986nietverder
toegenomen.Dehoeveelheid ismet eenhalfprocentgedaaldende
prijsmeteenzelfdepercentagegestegen.DeuitvoernaarEGlandenverliepmeteenvolumegroeivanruim6%eneenprijsstijgingvan2,5%heelwatgunstiger (tabel3.16).Daardoorkonook
de totalewaardevandesierteeltexportnogmet6à7%toenemen.
Binnenhetgeheelvande sierteeltuitvoerdedendebloembollenhetopnieuwgoed,meteenbijna5%grotervolumeeneenenkeleprocentenhogereprijs.Allebelangrijkeafnemersnamenmeer
bollenaf.OokdeVS,hoeweldaargenoegenmoestwordengenomen
meteenlagereprijs.Deexportwaarde vanboomkwekerijprodukten
wasin1986ongeveer 11%groterdanin1985,waarbijdetoename
voorongeveereenderdedeeleengevolgwasvaneengrotervolume.Voorallebelangrijke bestemmingslanden steegdeuitvoerwaarde.
Degeëxporteerdehoeveelheid snijbloemen ismet9%gestegen
maardegemiddeldeuitvoerprijs isnogalgedaald,zodatdewaardetoenamebeperkt bleef totenkeleprocenten.Bijdepotplantenexportwasdewaardestijging veelsterker-meerdan10%-maar
ookdezewasuitsluitend tedankenaaneengrotervolume.Voor
beidecategorieënnamdeexportopWesteuropese landentoeenis
dienaarverdergelegenbestemmingeninhetalgemeengedaald.
Vooralde snijbloemenexport naardeVSmoesteenflinkestap
terugdoen (-20%).Daarentegenover stond eensterkewaardegroei
vandezeuitvoernaarondermeerhetVerenigdKoninkrijk (+20%)
envandievanpotplantennaarDenemarken (+40%)datzelfookeen
belangrijkeproduktieheeft.Het lijkt eropdatzichopdeEuropesemarktvoorbloemisterijprodukteneenscherpeconcurrentieslagvoltrekt,zodatdeverwachtingenvoordeprijsontwikkeling
indekomende jarenniethooggespannenmogenzijn.
Uitvoerwaardedierlijkeproduktenomlaag
Dewaardevandeexportvanveehouder!jproduktenisin1986
ruim4,5%lageruitgekomendaninhet jaardaarvoor (tabel3.16).
Degeëxporteerdehoeveelheid gingweliswaarverderomhoog-althansnaarEG-landen-maarheteffectdaarvanwerdmeerdantenietgedaandoorprijsdalingen.Deexportvandierlijkeprodukten
naarderde landengafeenzeersombereontwikkeling tezien:een
volumevermindering van8à9%, eenprijsverlagingmet 13à14%en
eenwaardedalingmetruim20%.DedalingdeedzichvoorbijvrijwelallebelangrijkebestemmingenbuitendeEGenbijallegroependierlijke produktenmetuitzondering vanlevendveeenrundvlees.

108

Drieëneenhalfmiljoenvarken(tje)slevend degrensover
Bijdeexport vanlevendedierenhieldenprijsdalingenen
volumestijgingen elkaarminofmeer inevenwicht.Hetaantal
geëxporteerde,meerofmindernuchterekalverennammet 9%toe,
waarbijFrankrijk enBelgiëerveelmeer,endeBondsrepubliek
erveelminderafnam.Deze stijgingwasopmerkelijk,geletophet
verminderde aanbod ineigenlandendeeerdervermeldesterke
toenamevandeimport.Wellicht spelenkwaliteitsverschillen een
rolofishetdeHollandsehandelsgeest dieinspeelt opdegewijzigdemarktsituatie.
Spectaculairmaarniet verwonderlijkwasdetoenamevanhet
aantal levenduitgevoerdevarkens vanruimdrienaarruimdrieeneenhalfmiljoen.Het grootste deelvanditextraaantalbestond
uit biggen,waarvandeproduktie alsgevolgvandeInterimwet
werd gestimuleerd, het aantalnamtoevan173.000totruim
450.000.VrijweldegeheleextrauitvoergingnaarSpanjeenItalië.De toeneming vandeexport naarSpanjehingvooreengroot
deelsamenmet dedaarheersendevarkenspest.Deexportvan
levendemestvarkens steegmet ruim250.000stuks (10%).Ookhier
warenItaliëenSpanje,samengoed voorruiméénmiljoenNederlandsemestvarkens,de landenmet degrootstegroei.Daarentegen
isdevarkensuitvoernaardeBondsrepubliek ennaarFrankrijk
sterkverminderd.Dezeontwikkeling past enerzijds indefilosofiedatNederland zichmeermoet concentreren opdeproduktievan
uitgangsmateriaal,maarheeft alsminpunt datookeengroterdeel
vandewaardetoevoeging inhet buitenland plaatsvindt.Dehoofdoorzaakvandesnelleregroeivandebiggenstroom iszoalsvermeld deInterimwet enmisschien isdaaromdegangvanzakenin
1986voornamelijk incidenteelvankarakter.
Uitvoer rundvlees verloopt beterdandievankalfs-envarkensvlees.
Binnenhet sombere geheelvandeexport vanveehouderijproduktie in1986vormde rundvleeshet enige lichtpunt vanbetekenis:deuitvoerwaarde steegmet bijna 10%.Ditwasgeheelhet
gevolgvaneenruim20%grotervolume,deprijzenwarendaarentegenaanzienlijk lager.Met uitzondering vanGriekenland namen
allebelangrijkeklantenmeerrundvlees af.Deuitvoervan
kalfsvlees isquahoeveelheid sterkverminderd (-10%), terwijl
bovendiendeprijs ervanmet enkeleprocenten isgedaald.Ook
hierwasvoorallebelangrijke bestemmingen,behalveFrankrijk,
sprakevaneen teruggang.Hetverloop vanhet exportvolume van
zowelrund-alskalfsvlees doetwatmerkwaardig aantegende
achtergrond vandebeperkte toenamevandeproduktie (tabel3.8).
De toenamemet 7,5%vandeuitgevoerdehoeveelheid varkensvlees sluitwelredelijk aanbijdestijgingvandeproduktie,
zijhetdater tocheenaccentverlegging naardelevendeexport
heeft plaatsgevonden.Doordeforseprijsdalinggingdeuitvoer109

waardevanvarkensvlees omlaag.VooraldeBondsrepubliek,Italië
en, al ishetnogeenkleineklant,Spanjenamen in1986nogal
watmeer varkensvlees af.Frankrijk,BelgiëendeVSvoorwat
betreft dehammen,lietenhet echter inmeerofminderemate
afweten.Binnen deexport vanvarkensvlees vindt delaatste jaren
eenduidelijkeverschuiving plaatsvandeheleenhalve varkens
naarhetveelmeerbewerkte "overig varkensvlees".In1986
overtrof het gewicht vandelaatstepostvoorhet eerst datvan
deeerste,zodat eropditpunt eenrelatiefgroterewaardetoevoeging inNederland plaatsvindt.
Lagere exportprijzenvoorpluimveehouderijprodukten
Hetvolumevandeexport van levend pluimvee enpluimveevlees nam in1986met ruim4%toe,maardoordat degemiddelde
prijsnogal daaldeisdeuitvoerwaarde eenfractieverminderd
(tabel3.16).Hetaantalgeëxporteerdeeendagskuikens isgedaald
met 7à8%,vooraldoordat degroteklantenEgypteenNoord-Jemen
het lietenafweten.Deexport vanoverig levendpluimvee-soepkippen enjonge leghennen-ismet eenkleine tienprocent toegenomen,vooraldankzijeengrotere afzet naarBelgië.Hetexportvolumevangeslachtekuikens enkippennammet eenpaarprocent
toeendatvanmeer bewerkt pluimveevleesmet 10%.Voorbeide
categorieënmoest genoegenwordengenomenmet eenruim5%lagere
prijs.Evenals bijvarkensvlees doet zichookbijdeexportvan
pluimveevlees eenverschuiving voorvanmindernaarmeerbewerkte
vormen.Vrijwelallepluimveevlees gaat naardeEG-landen,diein
1986bijnaallemeer importeerden vanuitNederland danin1985.
Het totalevolumevanzoweldeexport vanbroed-alsvan
consumptieëieren isin1986nietveelveranderd,maarwelgingde
prijs sterkomlaag (tabel3.16).Bijdebroedeieren,waarvande
exportwaardemet 4%daalde,deed zicheenlichteverschuiving
voor vandeEGnaarderde landen.Ditkwamvooraldoordatde
Bondsrepubliekminder enAlgerijewatmeerbroedeierenafnam.Bij
deconsumptieëieren deed zichhet omgekeerdevoor.Deexport naar
deoosterburen -entrouwens ookdienaardezuider-ende
westerburen -nam toe,maardienaarAlgerije isgedecimeerd,
terwijldienaar Iranhelemaalwegviel.Deuitvoer naarderde
landenisdanookmet 20%verminderd, terwijldetotaleexport
vanconsumptieëieren nog ietsistoegenomen.Deexport had echter
plaats tegeneenmeerdan15%lageregemiddeldeprijs.
Wittemotorhapert
Dewaardevandezuivelexport naarderde landenwas in1986
bijnaeenkwart lagerdanin1985,terwijldienaarEG-landenmet
circa5%steeg (tabel 3.16).Quavolumewasdederde landenexport
ruim 11%kleinermaardeuitvoernaardeEGnam ruim9%toe.
Dit laatstecijfer issterkbeïnvloed doordeverdrievoudiging
vandeuitgevoerde hoeveelheidmagere-melkpoedernaarWestHO

Duitsland inverband met interventieleveringen.Vanhetandere
interventieprodukt,boter,bleef deexportnaardeEGvrijwelop
peil,terwijldienaarderde landenmet ruim15%terugliep.Dit
laatstewasvooraleengevolgvaneenverminderdeafnamevaninterventieboter doordeSovjet-Unie.BinnendeGemeenschapnamde
Bondsrepubliek nogalwatminderboteraf,maarBelgiëmeer.BuitendeEGlietvooralEgyptezichaanzienlijkmeerboteraansmeren,maar daaldedeuitvoernaardeOPEC-landen.
Desterke teruggangvandecondensuitvoerkomtgeheelvoor
rekeningvandederde landen,waarbijvooraldeterugvalmetmeer
dan80%vandevoormaligegroteafnemerAlgerijeopviel.Inmiddels isGriekenland,datin1986weer7,5%meerafnam,degrootsteimporteurvanNederlandse condens.Descherpeterugvalvande
exportvanvolle-melkpoeder,dievrijwelgeheelnaarderdelandengaat,komt vooreenbelangrijk deelvoor rekeningvande
OPEC-landen endanmetnamevoordegrootsteklant in1985,Venezuela.EenanderOPEC-land,Saoedi-Arabië,nam juistveelmeer
poederafenwerddaardoor degrootsteklant in1986.
Naast demagere-melkpoeder waskaashetenigebelangrijke
zuivelproduktwaarvandeexportwaarde,ondanksde lagereprijzen,
isgestegen.Devolumegroeihadgeheelbetrekking opbestemmingenbinnendeEG,deexportnaarderde landenisietsverminderd.
NaarallebelangrijkeafnemersbinnendeGemeenschapgingde
kaasuitvoer omhoog,metuitzondering vanGriekenland enSpanje.
BuitendeEGnamenondermeerdeVSenEgyptenogalwatminderen
Libiëaanzienlijkmeerkaasaf.
Binnendezeeromvangrijkemaarook zeerheterogenegroep
overigeagrarischeprodukten tradeninhetalgemeensterkedalingenvandeuitvoerprijzenop.Vooraldeoliënenvettenende
daarvanafgeleideproduktenwerdenveelgoedkoper.Ookdetropischeprodukten,metuitzondering vankoffie,daaldeninprijs.
Vandemeesteproduktenuitdezegroep liepookhet exportvolume
terug.Gunstigeuitzonderingendaaropwarencacaobonen en-boter
alsmedevisenvisprodukten.
Agrarischhandelssaldo tochweerverderomhoog
Doorslaggevend aandekant vandeagrarischeinvoer,die
voorbijnadehelftuitniet-EG-landenkomt,wasdesterkedaling
vandewereldmarktprijzen.Hoofdzakelijkalsgevolgdaarvandaaldendeinvoerprijzenmetruim12%.Vooraldankzijhetfeitdat
driekwartvandeagrarischeuitvoerwordtafgezetopdeEuromarkt
metzijnredelijkhogeenstabiele prijzen,bleefdaardeprijsdalingbeperkt totongeveer8%(tabel3.17).Er isduseenforse
ruilvoetverbetering opgetreden.Vooraldaardoor,maarookdoordat
hetuitvoervolume nogenigszins steeg terwijlhetinvoervolume
ietsdaalde,konhetsaldoopdeagrarischehandelsbalansverder
toenemenenwel van15,7miljard guldenin1985tot17,5miljard
guldenin1986.Hetpositieve agrarischehandelssaldometdeEG
bleefdaarbijongeveergelijk,het sterknegatievemetderest
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vandewereld verminderdevanvijf totruimdriemiljardgulden.
Dezesituatie bevestigt dat,wanneer inhetkadervande
aanpassing vanhetEG-markt-enprijsbeleid deprijzenbinnen
deGemeenschapdichterbijhetwereldmarktniveau zoudenkomen,
daardoorhethandelssaldovanNederlandseagrarische produkten
nadelig zalwordenbe'invloed.DeexportnaarEG-landenisimmers
aanzienlijkgroterdandeimportuitEG-landen.Losvanhethier
gepresenteerdehandelssaldomoetdanbovendien rekeningworden
gehoudenmeteendalingvanderestitutiesbijexportnaarderde
landen,hier staatechterweer tegenoverdatookdeheffingen
bijinvoeruitderde landenindiesituatieverminderen.Terillustratie:dooreendaling van10%vandeprijzenbinnende
Gemeenschap bijgelijkblijvendewereldmarktprijzen zoudithandelssaldometdeandereEG-landenongeveer tweemiljard lager
uitkomen.Daarbijisdanafgezienvandevolume-effecten,diedezebeleidsaanpassing zalopleveren.Watdezeeffectenbetreftmag
menervanuitgaandatdeEGminderagrarischeproduktenzalexporterenenermeerzalimporteren.Inprincipe zaldezeontwikkelingeennegatief effect voorhetNederlandse saldohebben.
Vooreendeelkanditgecompenseerdwordendooreenverdere
vergroting vanhetNederlandse produktie-aandeel binnendeGemeenschap.Dat laatstezouweleenswatmoeilijkerkunnenworden.
Geletopdeafnemende omvang endevergrijzing vandebevolking
indeBondsrepubliek enerzijds 5)endetoenemende concurrentie
opdiemarktanderzijds isdekansgrootdatookbinnendeEGin
toenemendemateverderweggelegenbestemmingenmoetenworden
Tabel 3.17 Invoer,uitvoer enhandelssaldo In 1984,1985en 1986 1)
Uitvoer
wereld

Invoer

EG-12

wereld

Saldo

EG-12

wereld

EG-12

Agrarische produkten
1984 waarde
1985 waarde

49,7
51,5

37,1
38,8

34,5
35,8

16,5
18,2

15,2
15,7

20,6
20,6

1986 waarde
volumemutatie
prljsmutatie

48,7
3,1
-8,3

38,0
5,7
-7,3

31,2
-0,8
-12,4

17,3
-0,7
-4,4

17,5

20,7

1984 waarde
1985 waarde

210,7
225,6

154,2
166,8

198,9
215,5

109,4
125,4

11,8
10,1

44,8
41,4

1986 waarde
volumemutatle
prljsmutatie

197,4
3,5
-16,0

147,7
n.n.b.
n.n.b.

184,8
3,5
-17,5

117,9
n.n.b.
n.n.b.

12,6

29,8

Alle goederen

1) Waarde Inmiljarden guldens;mutaties In Xten opzichte van voorgaand jaar.
Bron: Als tabel 3.15.
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gevonden.Deontwikkelingen in1986vormendaarvooreenaanwijzing.
Hetverloopvandeagrarischehandelvertoonde in1986belangrijke overeenkomstenmetdatvandetotalegoederenhandel.
Ookdaardeed zicheensterkedaling vandeinvoerprijzenvoor,
vooraldoorhetgoedkoperwordenvanaardolie.De exportprijzen
vandeniet-agrarische produkten stondenechtermeeronderdruk
dandievanagrarischeprodukten,waarbijwaarschijnlijkvooral
deprijsvalvanhetaardgaseenrolheeftgespeeld.Deruilvoet
vanallegoederenisdanookveelminderverbeterd dandievan
agrarischegoederen (tabel3.17).Hetuitvoervolume vanalle
goederensteegmet3,5%,ietssterkerdandatvandeagrarische
produkten.Het invoervolume vanhet totaalnamookmet 3,5%toe,
tegeneenlichtedaling bijdeland-entuinbouwprodukten en
voedingsmiddelen.Hetgevolg vanéénenanderwasdatzowelde
invoer-alsdeuitvoerwaarde vanallegoederenmetzo'ndertig
miljardgulden (respectievelijk 14%en12%)omlaagging,terwijl
het totale saldomet2,5miljard guldenisgestegen.Het totale
saldovanniet-agrarische produktenisdusongeveergelijkgebleven,waarbijditsaldometdeEG-landensterkisteruggelopen.
Deeerstevijfmaandenvan1987gevenwatdehandelin
agrarische produktenbetreft eenbeeld teziendatgroteovereenkomstvertoontmet 1986.Welwaserandersdanin1986sprake
vaneenstijgingvanhetvolumevandeinvoer.Ondanks eenverdereruilvoetverbeteringwasdaardoor inheteerstegedeeltevan
1987hetagrarischhandelssaldonauwelijksgroterdandatover
dezelfdeperiodein1986.Integenstelling hiermeewashetpositieve saldovoorde totalegoederenhandel indeze periodedrastischverminderd,van8,5miljard guldenin1986 totbijna 1miljardgulden in1987.

113

4. Resultatenrekeningen van landbouw en glastuinbouw

4.1

Inleiding

De sectorrekeningen vandelandbouw inengere zin (akkerbouw
enveehouderij)endeglastuinbouwberustenhoofdzakelijkopgegegevenswelke zijnontleend aandeLEI-boekhoudingen.Dezehebbenbetrekking opeengrootaantala-select gekozenbedrijven.
Vooralvoorderamingenoverhet laatste jaarworden daarnaast
ook andere statistische bronnengeraadpleegd.Deresultatenrekeningenbiedendemogelijkheid omdeontwikkeling vanhetagrarisch inkomen-endaarmeedievandebijdrage tothetnationaal
inkomen- teanalyseren.Dedirectebijdrage bedraagt delaatste
jaren4â5%.Ditaandeel looptgeleidelijk terug.Daarnaastlevert deagrarische sectornogeenongeveer evengrote indirecte
bijdrage aanhetnationaalinkomen.
De resultatenrekening vande landbouwinengerezin,diein
devolgendeparagraaf aandeordekomt,heeftbetrekking opboekjaren lopendvanmei totenmetapril.Binnendeze sectorkande
inkomensvorming vandebelangrijksteafzonderlijkeproduktierichtingenworden onderscheiden.Deze produktierichtingen komen
zowel opgespecialiseerde alsopgemengde bedrijvenvoor.
De resultatenrekening vandeglastuinbouwheeft betrekking
opkalenderjaren (ziepar.4.3).Eenresultatenrekening vande
andere takkenvantuinbouw isnietbeschikbaar eneentotaaloverzichtvandehele tuinbouwevenmin.
De indithoofdstuk opgenomenbedragenzijnniet zondermeer
vergelijkbaarmetdievanvoorgaande jaren,ondermeeromdatmet
ingang van1979/80eenbreuk indereeksen isopgetreden inverband methetvankrachtwordenvandeWet Investeringsrekening.
Bovendien zijnenkeleaanpassingen doorgevoerd indeberekening
vandekostenvanarbeidenvangrond engebouwen.
Dit jaartreedt opnieuweenbreuk opindereeks.Dooreen
wijziging inderegelsvandeWIR ishetsindsmei 1986nietlangermogelijkméér premie teontvangen danmenaanbelastingbetaalt.DeteontvangenWIR-premiekandaardoor nietmeerworden
beschouwd alseenalgemeengeldendekorting opdeaanschaffingsprijsvanduurzame produktiemiddelen.HetLEI-bestuurheeftdaarombesloten de sinds1979gevolgdewerkwijze teverlatenenvanaf
1986/87voorde landbouwen1986voor detuinbouwbijdebepaling
vandevervangingswaarde deWIR-premienietmeeropdenieuwwaarde inmindering tebrengen.Dekostenvanrenteenafschrijving
worden daardoorhoger.Inde tabellenvandithoofdstuk enindie
vanhoofdstuk 5wordenderesultaten volgens dezenieuweberekeningswijze opgenomen.Inverband metdevergelijkbaarheidmetvorige jarenzijn inde tabellenookcijfersopgenomen dievolgens
de oudemethode zijnberekend.Indetekstwordt inhetalgemeen
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verwezennaardeze laatstecijfers.Hetverschil tussenbeldeberekeningenkannietzondermeergezienwordenalseenverslechteringvande Inkomenssituatie.Voorzoverde tebetalenbelasting,
over enkele jarengespreid,opweegt tegendeteontvangenWIRpremie zullendeze veranderingen nietvan invloed zijnophetbesteedbaar inkomen,zoalsdat inhoofdstuk 6wordt behandeld,dus
naaftrek vande (netto-)betaaldebelastingen.Ditzalechter
welhetgevalzijnvoorzoverdeWIR-premiehoger isdandete
betalen belasting.Voorvergelijkingsdoeleindenishet zoalsgezegd vanbelang omooktebeschikkenovergegevensberekend volgensdeoudemethode,maardezegeven inhet laatst bedoeldegevaleenwat tegunstig beeld vandefeitelijke ontwikkelingvoor
het jaarvanderaming.

4.2 De

landbouwsector

Opdevolume-enprijsontwikkelingenvande binnenlandse
agrarische produktie isinhetvoorgaandehoofdstukuitvoerigingegaan.Dedaarweergegevenontwikkelingen hebben voornamelijk
betrekking opkalenderjaren.
Eenoverzicht vandeontwikkeling indeafgelopen boekjaren
wordt gegeven intabel4.1.Daarbijzijnde interne leveringen
totdeopbrengstenvandelandbouwgerekend,voorzoverzijgeen
betrekking hebbenop leveringenbinnenéénvandeindetabelgenoemde produktierichtingen. Indepraktijk betekentditbijvoorbeeld datnuchterekalverendie aandekalvermesterijwordengeleverd,meegeteld zijnindeopbrengstwaarde vandemelkveehouderijenindekostenvandekalvermesterij.Daarentegen Isdeleveringvanbiggendoorvermeerderaars aanmestersniet indeopbrengstwaarde begrepen,omdat dehele varkenshouderijalséén
produktierichting wordt beschouwd.Ookdeopbrengstwaarde van
snijmaisenanderevoedergewassenkomtnietdirect indecijfers
totuiting,omdatdeze produkten totdeveehouderijsector zijn
gerekend.Voorzover indeopbrengstwaarde vande landbouwsector
wel interne leveringen zijnbegrepen,isde tegenhangerdaarvan
tevinden in(eendeelvan)depost "uitgangsmateriaal"onderde
kosten intabel4.2.
Opbrengsten zowelin1985/86als in1986/87omlaag
Debruto-produktiewaardevandelandbouwsector Isin1985/86
gedaaldmet ruim1%,ongeveer 350miljoengulden,toteenbedrag
van27miljard gulden (tabel4.1).Dezeverminderingkwamvoornamelijk voor rekening vandeprijzen,diegemiddeldmet ruim1%
daalden.Het totaleproduktlevolume bleefnagenoeggelijk.Alleen
indekalvermesterljgingdeprijsduidelijk omhoog.Indeoverigesectorenwasdeprijsstijgingbescheidenofdeed zicheen
prijsdaling voor,variërend van2%indeslachtpluimveehouderij
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tot7%indelegpluimveesector.Opvallendisdesterke teruggang
vanhetproduktievolume(-12%)bijhetrundvlees,dievoornamelijkveroorzaaktisdooreensterkeafnamevanhetaantalgeslachtekoeien.Verder steeghetproduktievolumeinallesectoren,metuitzonderingvandelegpluimveehouderlj(-2,5%)ende
akkerbouw (-5%).Voordeproduktiewaardevandeafzonderlijke
sectorenbetekendeditoverhetalgemeeneendaling.Zodaalde'de
produktiewaardeindeakkerbouw,derundveehouderijendelegpluimveehouderljmetrespectievelijk 8,5%,2%en9%.In
de
overige sectoren tradeenstijgingvandeproduktiewaardeop,
waarbijdieinkalvermesterij(8%)hetgrootstwas.
Tabel4.1 Opbrengstwaarde landbouwproduktie (Incl.Interne leveringen)
Sector

Waarde Inmin.gld.

Mutaties In%t.o-v.voorgaand jaar
v o l u m e

prijs

1984/85 1985/86 1986/87

85/86

86/87

85/86

86/87

(v)

(v)

(r)

(v)

(r)

-2,5

1,0

0,5

-2,0
14,0
-1,5

0,5
1,0

-5,5
-4,5
-10,0
-5,0
-17,5
-5,0
-6,5
-1,0
-8,0

(r)

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

12.260
9.310
2.950
1.710
6.995
1.660
1.180
3.570

12.035
9.465
2.570
1.850
7.175
1.505
1.190
3.265

11.495
8.855
2.640
1.735
6.210
1.360
1.185
3.685

Totaal/Gemiddeld

27.375

27.020

25.670

-12,0

2,0
6,0

-1,0

6,0

3,0

6,5

-5,0

13,0

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

3,0

-1,0

"2,5

0

5,0
-5,0

Volgensderamingenverminderdedetotale opbrengstwaarde
vandelandbouwsectorin1986/87verdertot25,7 miljardgulden.
Ditbetekenteendalingvan5%.Deze teruggangwerd vooralveroorzaakt doordescherpeprijsdalingvan8%.Vooraldeprijsdalingindevarkenshouderij(-17,5%)enbijrundvlees(-10%)
wasopvallend.Dezeprijsdalingwerd echtermeerdanvolledig
(rundvlees+14%)totgedeeltelijk (varkenshouderij+5%)gecompenseerd dooreenstijgingvanhetproduktievolumeindezesectoren.
Deakkerbouwproduktienammetruim13%toe.Gecombineerdmeteen
prijsdalingvan1%betekendediteentoenamevandeproduktiewaardemetruim 12%.Demelkproduktieendemelkprijs daalden
volgensderamingmetrespectievelijk2%en4,5%,zodatdeproduktiewaardemet6,5%afnam.Dooreenhogere produktiewaardebij
rundvlees resulteerdeéénenanderineendalingvandeproduktiewaardeindemelkveehouderijmet4,5%.Deproduktiewaardein
de
legpluimveehouderljging,dooreendalingvan5%vanzowelvolume
alsprijs,opnieuwachteruit.Indeoverige intensieve-veehouderijsectorendaaldedeprijssterkerdandathetvolume steeg, wat
persaldoresulteerdeineenlagereproduktiewaarde.
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Non-factorkostenin1985/86:minderuitgaven voor veevoeder
Voordevoortbrenging vanzijnproduktenmaakt delandbouw
gebruikvanomvangrijke toeleveringen doorbinnen-enbuitenlandsebedrijven.Deze toeleveringenwordenaangeduid metdeterm
non-factorkosten.Dedienstenvanloonwerkerswordengeacht tot
delandbouwsector tebehoren.Ditbetekent datbijvoorbeeld onderhoud enafschrijving vanmachines vande loonwerkerwéltotde
non-factorkostenwordengerekend,maardatdekostenvanarbeid
envermogen vandeloonwerker daarbuiten vallen.Vandetotale
kostenbestaat bijnatweederdeuitnon-factorkosten,derestuit
beloningsaanspraken (factorkosten)vanindelandbouw ingezette
arbeid,kapitaalengrond.
Debelangrijkstepostbinnenhetgeheelvandenon-factorkostenwordt gevormd doorhetveevoeder.In1985/86washettotaleaanveevoederuitgegevenbedrag ruim6% lagerdan inhetvoorgaande jaar.De totalehoeveelheid nammetongeveer1%toe(tabel
4.2). Indemelkveehouderijdaaldedehoeveelheid met2,5%enin
deanderesectorennamdeze licht (kalvermesterij+1%)totsterk
(varkenshouderij+5%enslachtpluimveehouderij+3%)toe.Degemiddeldeprijsvanhetveevoeder daaldemetongeveer7%.Devolumedalingvandeoverigekostenposten compenseerde devolumestijgingvanhetveevoedernietvolledig zodathet totalevolumevan
denon-factorkostenmetongeveer 1%steeg.Deprijzenvande
overigekostenposten stegenmatig (gebouwen+2%)totsterk
(kunstmest +9%). Alleendeprijsvanhetuitgangsmateriaal daalde
(2,5%),vooraldooreenprijsdaling van7,5%indeakkerbouw,
welkeverband hieldmetbelangrijk lagere prijzenvoor pootaardappelen.Dankzijhetgoedkoperwordenvanhetveevoederwarende
prijzenvandenon-factorkosten3,5%lagerdanin1984/85.
Non-factorkosten1986/87:nuookverbruik veevoeder gedaald
Hetveevoederverbruik isin1986/87volgensderamingvoor
heteerst sinds 1980/81gedaald,enwelmet 1,5%.Dezeontwikkelingwordt vooralveroorzaakt dooreensterkedaling (-9%) van
hetverbruik indemelkveehouderijalsgevolgvaneenverminderingvanhetaantalkoeienenhetaanbodvangoed engoedkoop
ruwvoer.Ook indekalvermesterijdaaldehet veevoederverbruik
(-2%).Indeoverige sectoren tradeenstijgingvanhetverbruik
op,waarbijdie indeslachtpluimveehouderij(7%)hetgrootst
was.Deprijsvanhetveevoederdaaldeevenals vorig jaar,dit
keermetongeveer8%.Ditbetekent eendaling vandetotale
uitgavenvoorveevoedermet ruim1miljard gulden.Dezekostenverlaging isoveralledierlijke sectorenverdeeld,variërend van
18%indemelkveehouderijtot4%indeslachtpluimveehouderij.
Hetvolumevandemeesteanderenon-factorkosten iseveneensverminderd.Eenuitzondering opditalgemenebeeld vormdendekosten
voormeststoffen.Nadedaling vanhetvolumevandezekostenin
1985/86bleefhet verbruik in1986/87opongeveerhetzelfde
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Tabel4.2 Kosten vandelandbouw (lncl.Interneleveringen,excl.tuinbouw)
Waarde inmin

.gld.

Mutaties l u l t ..o.v.voorgaand jaar

v o l l Lim

e

Pr

Ijs

1984/85 1985/86 1986/87

85/86

86/87

85/86

(v)

(v)

(r)

(v)

(r)

-1,5
-2,0

-7,0
-2.5

-8,0

0,5

-4,5

-3,5
-3,5

9,0
3,5
2,0

Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Ov. grondstoffen
en diensten

11.915
1.270

Non-factorkosten

(r)

1,0

86/873)

10.085
1.230

1.515
1.320

11.175
1.230
1.010
1.530
1.340

1.515
1.340

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

3.020

3.070

2.900

1,5

-3,0

0

-2,5

19.985

19.355

18.035

1,0

-2,0

-3,5

-5,0

8.670
2.605

9.100
2.605

8.980
2.465

-2,0
-1,0

-2,0
-3,0

7,0
0,5

-3,0

Factorkosten

11.275

11.705

11.445

-1,5

-2,0

5,5

0

Totale kosten

31.260

31.060

29.480

-0,5

-2,0

-0,5

Arbeid 1)
Vermogen engrond 2)

945

970

1) Raming.
2) Grondkosten oppachtbasis.
3) lncl.WlR-effect;excl.WIR-effect zijn demutatiepercentages alsvolgt:
werktuigen 16,5%; gebouwen 11,0%;non-factorkosten -3,5%, vermogen en
grond 4,0%, factorkosten 1,5%en totalekosten -1,5%.

nlveau.Persaldoisvolgensderaminghet totalevolumevande
non-factorkosten met ongeveer2%verminderd. Deprijzenvande
overigekosten stegenmet 2tot3%,met uitzondering vandievan
kunstmest dieonder invloed vandemarktsituatie sterkfluctueren.Nadeprijsstijging inhetvoorgaande jaar isvoor 1986/87
eendalinggeraamdvan4,5%.De totalenon-factorkostenzullen
alsgevolg vaneenvolumedaling van2%eneenprijsdaling van5%
met zo'n7%zijn verminderd.
Factorkosten:beperkte veranderingen
Onderdefactorkostenwordt verstaandevolgensbepaalde
uitgangspunten berekende beloningsaanspraken vandeinde landbouwingezette primaire produktiefactoren(arbeid,grondenkapitaal)•Dehandenarbeid vanondernemers enmeewerkende gezinsleden
wordt gewaardeerd tegendeloonkostenpergewerkt uurvaneen
agrarischewerknemer overeenkomstig deCAO.Voorwerknemerszijn
debetaalde arbeidskosten inrekening gebracht (zieookpar.
5.1).Ookdearbeidvanloonwerkerswordt totdezepost gerekend.
Dekostenvangrond entraditionele bedrijfsgebouwenindeakkerbouwenveehouderijzijnberekend oppachtbasis.Dithoudt indat
degebruikelijke netto-pacht (bruto-pachtminus eigenaarslasten)
bijverpachting vanboerderijen alsbeloningsaanspraak vandit
vermogenwordt beschouwd.Voorhetoverigevermogen,datonder
andere demoderne gebouwen omvat,wordt eengemiddelde rentein
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2,0
2,5
3,5

0,5

-3,0

rekening gebracht dieaansluit bijde inde landbouwgangbare
kredietvormen onder aftrekvaneenkorting voordeinderente
begrepen inflatievergoeding. Evenalsvorig jaar zijndefactorkosten vangrond enkapitaalgoederen samengevoegd, vooralvanwege
problemenbijde splitsingvan traditionele enmoderne gebouwen.
De prijscomponent vandekostenvangrond envermogenwordt dus
be'invloed doordepachtprijzen,deeigenaarslasten,deprijzen
vandekapitaalgoederen enderentevoet.
Evenals inhet voorgaande jaarstegen in1985/86deuurlonen,ditkeermet ruim7%.Het niveauvandeuurlonenstabiliseerde zich in1986/87.Hetarbeidsvolume vertoonde inzowel
1985/86als in1986/87eendalingmet 2%.In 1985/86isderentevoet ongeveer gelijk gebleven.Deprijsvoorgrond engebouwen
steegmet ietsminder dan2%.De indeboekhouding aangehouden
rentevoet isin1986/87 9%lager,terwijldeprijsvangronden
gebouwenverder omhoog isgegaanmet 3,5%.
Devolumeontwikkeling vanallefactorkosten had inbeidejareneendalend verloop.Degemiddelde prijsvande factorkosten
steeg in1985/86met zo'n5,5%enbleef in1986/87nagenoeggelijk.Dewaarde vandefactorkosten nam doorêênenanderin
1985/86 toemet circa4%en inhet jaardaaropafmet 2%.De
waarde vande totalekosten-factorkosten ennon-factorkosten
samen-isin1985/86met zo'n200miljoen guldengedaald (-1%)
en inhet jaardaaropvolgens deraming nog eensmet zo'n 1,5
miljard gulden (-5%).
Dekkingspercentage: in1985/86gelijk enin1986/87lichtgestegen
Het verschil tussendeopbrengstwaarde vandeproduktenen
dewaardevandenon-factorkosten isdetoegevoegdewaardevande
landbouw.Dezevormt debeloning vande indelandbouw ingezette
primaire produktiefactoren.Niet hetgehele bedrag vandetoegevoegdewaardevalt toeaandeagrarische zelfstandigenenhungezinsleden;zijmoetenuit dit bedrag ookrente,loonenpachtbetalen.
Denetto-toegevoegde waarde vandelandbouw isin1985/86
met 275miljoenguldenofwel4%toegenomen (tabel4.3).Ditwerd
veroorzaakt dooreendalingvandetotaleopbrengstenmet 355
miljoeneneendaling vandenon-factorkostenmet630miljoen.
Rekening houdend met inflatie enmet devermindering vanhetaantalarbeidskrachten komt datneeropeenstijging vandereële
toegevoegdewaarde perarbeidskracht van4â5%.Deproduktiviteit isverslechterd:devolumedaling vande toegevoegdewaarde
wasgroterdandievandefactorkosten.De prijscomponent van
zowelde toegevoegdewaarde alsdievande factorkosten ismet
5,5%gestegen.Deprijsverhouding isdusgelijk gebleven.Daardoor isookdeverhouding toegevoegdewaarde enfactorkosten,het
zogenaamde dekkingspercentage,gelijk gebleven opruim65%.
In 1986/87 isvolgens de raming de totale opbrengstwaarde
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Tabel4.3 Resultatenrekening vandelandbouwsector (excl. tuinbouw)
Waarde lnmin

.gld.

Mutaties in%t.o.v.

voorgaand jaar

v o l ume
1984/85

Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten1)
Totalekosten

85/86
(v)

86/87
(r)

Pr

ijs

85/86
(v)

86/87
(r)

85/86
(v)

86/87
(r)

27.375
19.985

27.020
19.355

25.670
18.035

0
1,0

3,0
-2,0

-1,0
-3,5

-8,0
-5,0

7.390

7.665

7.635

-1,5

16,0

5,5

-14,0

11.375
31.360

11.705
31.090

11.445
29.480

-1,5
-0,5

-2,0
-2,0

5,5
-0,5

0
-3,0

1) Grundkostenoppachtbasis.

verdergedaaldmetbijna1,4miljard gulden.Denon-factorkosten
daaldenongeveer lngelijkemate,zodatdetoegevoegdewaardenagenoeg gelijk gebleven is.Rekeninghoudendmetinflatieenverminderingvanhetarbeidsvolumekomtditneeropeenverbetering
vandereële toegevoegdewaardeperarbeidskrachtvan2à3%.
Terwijlhetvolumevandefactorkostendaalde,steeghetvolume
vandetoegevoegdewaardemet16%.Deproduktlviteitsstijgingis
met 18%zeergroot.Deprijsverhouding verslechterde echter
sterk.Eénenander resulteerdeineenverdereverbeteringvande
verhoudingvanhetdekkingspercentage,namelijkvanruim65%in
1985/86naar67%in1986/87.
HoudtmengeenrekeningmethetWIR-effectdanisdetoegevoegdewaardedoorhogerenon-factorkostenongeveer300miljoen
gulden lagerenzijndefactorkostencirca200miljoengulden
hoger.Hetdekkingspercentageisdanvolgensderaming ruim63.
Zoalsindeinleiding reedsisopgemerktisditpercentageechter
nietvergelijkbaarmetdatvoorvoorgaande jaren.
Dekkingspercentage rundveehouderijin1986/87:
achtpunten

verbeteringmet

Intabel4.4zijndeopbrengstenenkostenperproduktierichtingweergegeven.Daarbijzijndevarkenshouderij,dekalvermesterijendepluimveehouderijsamengevoegd totéénsectorintensieveveehouderij.Bijdezedriedelingisderundveehouderij
debelangrijksteproduktierlchting.Ditgeldtvooralwanneermen
detoegevoegdewaardealsmaatstaf neemt.Hetgeldtooknog
steedsalsmendebruto-opbrengstwaarde aanhoudt,hoeweldeintensieveveehouderijwatditbetreftderundveehouderijdelaatste jarennaardekroonsteekt.
Deproduktiewaardevanderundveehouderijwasin1985/86
ongeveer2%lagerdanhetjaardaarvoor,hoofdzakelijkalsgevolg
vandesterkeafnamevandevleesopbrengst.Zoweldetotalemelkproduktiealsdegemiddelde opbrengstprijsstegen iets.Vooral
dooreendalingvanhetvolume(-2,5%)endeprijs(-5,5%)van
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het rundveevoeder zijndenon-factorkostengedaald (-3%) maar
minder sterkdandeopbrengsten.Defactorkostenwarenongeveer
3%hoger.Dedekkingvandebeloningsaanspraken (=factorkosten)
doordebeloning (=toegevoegdewaarde)zakteiets terugtot
ongeveer62%.
In1986/87zijndetotaleopbrengsten inderundveehouderijsectorverdergedaald enwelmet4,5%.Deze teruggangwerdveroorzaakt dooreen lageremelkprijs(-4,5%)eneenlagerevleesprijs (-10%).Verderverminderdedemelkproduktie in1986/87met
ongeveer2%.Opnieuwzorgdehetveevoeder vooreenverderevermindering vandenon-factorkosten,ditkeermet 12%.Deveevoederprijs gingmet9,5%omlaag enhetvolumedaaldemetniet
minderdan9%. De toegevoegdewaarde steeghierdoormet8%.Doordatdefactorkostenalsgevolgvanlagere loonkostendaalden,
verbeterdehetdekkingspercentage metachtpunten.
Dekkingspercentage intensieveveehouderijin1986/87sterkterug
De produktiewaarde vandeintensieveveehouderijwasin
1985/86ongeveer 1,5%hogerdaninhetvoorgaande jaar.Dezeverbetering ontstond dooreenstijging vanhetproduktievolume in
alle sectoren (metuitzondering vandelegpluimveehouderij)en
eenlichtedaling vandeprijs.Hetveevoederverbruik namevenredigmetdeproduktie toe.Hetveevoederwerd echterongeveer8%
goedkoper zodat detotalenon-factorkostenmet4%kondendalen.
Tabel4.4 Resultatenrekening perproduktlerichtlng Indelandbouw (inmin.gld.)
1984/85

1985/86

1986/87 3)

1986/87 4)

(v)

(r)

(r)

Rundveehouderij 1)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegdewaarde
factorkosten
totalekosten

12.260
7.890
4.370
6.810
14.700

12.035
7.660
4.375
7.020
14.680

11.495
6.780
4.715
6.710
13.490

11.495
6.955
4.540
6.810
13.765

Intensieve veehouderij2)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegdewaarde
factorkosten
totale kosten

11.545
10.020
1.525
2.510
12.530

11.720
9.685
2.035
2.665
12.350

10.490
9.230
1.260
2.690
11.920

10.490
9.285
1.205
2.730
12.015

3.570
2.075
1.495
1.955
4.030

3.265
2.015
1.250
2.020
4.035

3.685
2.025
1.660
2.045
4.070

3.685
2.100
1.585
2.070
4.170

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegdewaarde
factorkosten
totale kosten
1)
2)
3)
4)

Incl.mestveehouderij.
Excl.mestveehouderij.
Incl.WIR-effect.
Excl.WIR-effect.
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Dit leidde toteenverbetering vandetoegevoegdewaardemetongeveer33%.Hetdekkingspercentage verbeterdevan61%naar76%.
Inalleintensieve veehouderijsectorentrad inmeerofmindere
mateeenverbeteringop.
In1986/87vond eenomslag plaats.Deopbrengsten daalden
scherpmet 10%,vooraldoor lagereprijzen indevarkenshouderij
(-17,5%).Dedalende (-8%) veevoederprijzen gecombineerd meteen
verbeterdevoederconversie dedende totaleveevoederkostenmet
ruim6%dalen.Doordat deopbrengsten sterkerverminderden dande
non-factorkosten daaldedetoegevoegdewaarde totonderhet
niveauvan1984/85.Hetdekkingspercentage liep terug,mededoor
delichtgestegenarbeidskosten,totzo'n47%.Dezeverslechteringkwam inalle intensieveveehouderijsectoren,metuitzondering vandelegpluimveehouderijvoor,maarwasindevarkenshouderijhetgrootst.
Dooreendalingvanongeveer4à5%inzowelvolumeals
prijsnamde totaleopbrengstwaarde indeakkerbouw in1985/86
met zo'n8,5%af.De totalenon-factorkosten zijn ietsgedaald,
maar onvoldoende omhetverliesaanopbrengsten tecompenseren.
De toegevoegdewaarde isdaardoorgedaald enhetdekkingspercentagevielterugvanruim76%totcirca62%.
In1986/87zijndeopbrengsten gestegendoordathetvolume
sterkaantrok (+13%)endeprijseenlichtedalingonderging.
Hier staat tegenover datookdenon-factorkosten stegen,maar
tochniet zoveelalsdeopbrengsten.Eénenanderhad totgevolg datde toegevoegdewaarde zichherstelde totbovenhetniveauvan1984/85.Hetdekkingspercentage steeg totongeveer81%.
Verwachtingen voor1987/88:lagere resultaten?
Hetboekjaar 1987/88isnogslechtsenkelemaandenoud zodat
deresultatenervannogonzekerzijn.Opbasisvandeontwikkelingenindeeerstemaandenendeprognosesdieeropverschillendeterreinenwordengemaaktkanerechterwelietsvanworden
gezegd.
Deprijzenvandeproduktiemiddelenzullenin1987/88naar
verwachting niet stijgenenwellicht evenals indedrievoorgaande jareneenbeperktedalingvertonen.Dit isdanvooral tedankenaanhetopnieuwgoedkoperworden vanhetveevoeder.Geziende
ontwikkeling vandebeschikbaarheid vangrondstoffen opde
wereldmarkt envandekoersvandedollarzoudit prijsvoordeel
echter inde loopvanhet jaargeleidelijk kunnenverminderen.
Bijdekunstmeststoffen lijkt,gelet ophet lageprijsniveauin
hetafgelopen jaarendewathogereenergieprijzen,eenprijsverhogingwaarschijnlijk.Bijdemeesteandere produktiemiddelen
zullendeprijzendoorhet(vrijwel)ontbrekenvaninflatieniet
of slechts inbeperktematestijgen.Zozullende loonkostenper
uurvermoedelijk slechtsmetenkeleprocentenomhoog gaan.Ookin
het renteverloop lijkenzichgeengroteveranderingen af tetekenen.Deontwikkeling vanhetvolumevandekosten correspondeert
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opwat langere termijn-rekeninghoudendemetdestijgingvande
produktiviteit-metdeontwikkeling vanhet produktievolume.Door
hetnatteweergedurendeeengrootdeelvanhetgroeiseizoen zullendekostenvoordebestrijdingvanziektenenplagenindeakkerbouwmogelijk hogeruitvallendaninhetvoorafgaandejaar.
Indemelkveehouderijzalomdezelfde redendekwaliteit vanhet
ruwvoerwaarschijnlijk lagerzijndanvorig jaarendaarmeetot
eenverhoudingsgewijswatgroterkrachtvoerverbruik kunnen
leiden.
Indeakkerbouw isdekansgrootdatde opbrengstwaarde
kleiner zalzijndanin1986/87.Indicatieshiervoor zijnonder
anderedevermoedelijk geringerekilogramopbrengsten perhectare
vangraanensuiker,lageregraanprijzen alsgevolgvande
jongsteprijsbesluiten inBrusselenmogelijk lagereprijzenvoor
consumptieaardappelen geziendegunstigeoogstverwachtingenvoor
West-Europa.Indemelkveehouderijzaldemelkproduktieopnieuw
dalenalsgevolg vandebeperkingvandemelkquota.Voorzover
hetdaarbijgaatomopschorting vanmelkquota staatdaaroverigenseenvergoeding tegenover.Deopbrengstprijs vanmelkzal,
vooraldoordeverandering inhet interventieregime voorboter,
onderdrukstaanmaarwaarschijnlijk tochnietveellagerworden.
De beperking vandetotalemelkproduktie zalleiden toteenInkrimping vandemelkveestapelwaardoor eenneerwaartsedruk
ontstaat opdeprijzenvoorslachtvee eneenopwaartseopdie
voorkalveren.Indeintensieveveehouderijwijzendevooruitzichtenopboekjaarbasis indevarkenshouderijnognietophogere
prijzen.Doordegrotebiggenproduktie inNederland staatvooral
debiggenprijsonder sterkedruk.Deproduktievanvarkensvlees
indeEGblijftvooralsnog groot.Hetzelfdegeldtminofmeer
vooreierenenslachtpluimveevlees.
Per saldozoueenenanderkunnen leiden toteengeringere
toegevoegdewaarde indeakkerbouwenwellichtook indemelkveehouderij.Indeintensieveveehouderijmoetafgewachtworden
ofdelagereopbrengstprijzengrotendeels ofzelfsgeheelworden
gecompenseerd doorlagerevoerkosten.

4.3 De

glastuinboumseotor

Sterkevolumegroei in1985
In1985steegde totaleopbrengstwaarde vandeglastuinbouwsectormet7,5%toteenbedrag van5,8miljard gulden.Dit
was inhoofdzaak tedankenaandesterkegroeivanhetproduktievolume;deprijzenstegennauwelijks (tabel4.5).De sterkste
volumegroeihad plaatsbijdepotplanten (8,5%). De stijgingvan
het produktievolume bijdeglasgroenten endesnijbloemenbleef
hierechterweinig bijachter (beide6,5%).Bijdeprijsontwikkelingwarendeverschillen tussendedrie sectorengroter.De
prijzenvanglasgroentenensnijbloemendaaldenlicht,terwijl
123

dievandepotplanteneenvrijforseverhoging teziengaven.
Dankzijdevolumegroeiendebevredigende prijsontwikkeling
overschreed deproduktiewaardevandepotplanten ruimschootshet
bedragvanéénmiljardgulden.
Grotereproduktiemaar lagereprijzen in1986
De stijgingvandeproduktieheeftzichin1986inalledrie
de takkenbinnendeglastuinbouwvoortgezet.Koploperwasopnieuw
depotplantensector,ditkeermet eenvolumegroei vanmaarliefst
circa14%.Ook indeglasgroenteteeltwaser,voorhet tweede
achtereenvolgende jaar,sprakevaneenrelatief sterkegroei
(7,5%).Deuitbreiding vandeproduktie indesnijbloementeelt
wasongeveer evengroot alsinhet jaarervoor(6%).
Devolumegroei ginggepaardmeteenprijsontwikkeling die
vooralledriedebedrijfstakkentewensenoverliet.Gemiddeld
daaldendeprijzenmetongeveerzesprocent.Hetmeestongunstig
washetprijsverloopbijdeglasgroentenwaardeopbrengstprijzen
ruim8%lagerwarendanin1985.Doordeteleurstellendeprijsontwikkeling namdeproduktiewaarde vandeglastuinbouw,ondanks
desterkevolumegroei,toemet slechts 1à2%toteenbedragvan
bijnazesmiljard gulden.Deproduktiewaarde vandeglasgroenten
gaf zelfseenlichtedaling tezien.Dewaardevandeproduktie
vansnijbloemennaminbeperktemate toe (circa 1%)endievande
potplanten vrijaanzienlijk (circa9%).Hetgezamenlijk aandeel
vandeze tweesectorenindeproduktiewaarde vandeglastuinbouw
bedraagt thansbijna65%tegenminder dandehelft in1973.
Tabel4.5 Opbrengstwaarde glastuinbouwsector
Opbrengstwaarde 1)
Inmin.gld.

Mutatl esIn
V 0 1u

1984

%

t.o.v. voorafgaand j aar

m e

P rij

1985

1986
(r)

1984

1985

1986
(r)

1984

1985

1986
(r)

7,5
6
14,5

8
4
5,5

-1
-1,5
7,5

-8,5
-4,5
-5

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt

2.035
2.365
995

2.145
2.480
1.165

2.110
2.505
1.265

0,5
6
7

6,5
6,5
8,5

Totaal/Gemiddeld

5.395

5.790

5.880

4

7

8

6

1) Incl. BTW.

Energiekosten in1985verderomhoog
Dekostenvandeglastuinbouw zijnin1985aanzienlijkgestegen (tabel4.6).Bijdenon-factorkostenbedroegdetoename
ruim 10%.Andersdan invoorgaande jarenwasditvooraleengevolg vaneengrotervolume,deprijzennamenpersaldoslechts
weinig toe.Devolumestijging heeft drieoorzaken.
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s

0,5

-6

Indeeersteplaatshoudtdeze stijgingverbandmetdèvrij
aanzienlijke uitbreiding vandeproduktie.Indetweedeplaats
leidtdeintensievere teeltwijze,waarbijvooralgedachtmoet
wordenaandeuitbreiding vandesubstraatteelt,toteenverhogingvandekosten.Ditkomt totuitdrukking indesterke stijgingvanhetvolumevandekostenvoormeststoffenenoverige
materialen (19%).Totdezekostenbehorenondermeerdievoor
steenwol.Indederdeplaats isdoordestrengewinterhet
energieverbruik aanzienlijk toegenomen (14à15%).
Zoalsgezegdwasdeprijsstijgingvande non-factorkosten
beperkt (1%).Ditwasondermeer tedankenaandeenergieprijs,
dievoorheteerst sinds jareneendaling teziengaf.Dathet
aandeelvandeenergiekosten indenon-factorkostentochnogweer
steeg,namelijkmetéénprocentpunt tot36%,wasdanookhet
gevolg vanhetreedsgenoemdegrotereenergieverbruik.Deprijzen
vandeanderenon-factorkostenvertoonden inhetalgemeengeen
groteveranderingen.Overdegehele liniewarendeprijsstijgingengeringerdaninhetvoorafgaande jaar.Bijdeafleveringskostengafdeprijscomponent vandekostenzelfseendalingvan
enkeleprocenten tezien.Degrootste stijging tradopbijzaai-,
plant-enpootgoed(4%).
De factorkosten namen in1985met 51 6 % toe.Ditwasonder
meerhetgevolg vanvolumestijgingen,zoweldooreenuitbreiding
vandekapitaalgoederenvoorraad alsdooreengroterearbeidsinzet.Ookhierhangendevolumeveranderingen vooral samenmetde
uitbreiding vandeproduktie.Bijarbeid stegendeloonkostenper
uur,mededoorarbeidstijdverkorting,met 4%.Ondanksdewat
hogereprijzenvoorduurzame produktiemiddelen,traddoorlagere
Tabel 4.6 Kosten vandeglastuinbouw
Mutatie In Xt.o.v.voorafg.jaar

Haarde 1)
inmin.gld.

v o l u m e
1984

1985

Energiekosten
Zaai-, plant-enpootgoed
Meststoffen enoverigemat.
Afleveringskosten
Duurzame produktiemiddelen
Overige kosten

1.280
635
295
335
815
255

1.445
685
360
360
880
265

Totale non-factorkosten

3.615

3.995

Arbeid

1984
1,5
6
7,6
7
3
5,5
4

prijs

1985
14,5
3,5
19
9,5
4,5
1
9

1985

13
6
4

-1,5
4
3

0
5,5
4

-2
3,5
2

7,5

1

1.655

1.760

425

435

3

5

0

Totale factorkosten

2.080

2.195

3

3

1

2,5

Totalekosten

5.695

6.190

4

7

5

1,5

Vermogen 2)

3

1984

2,5

1

4
-3

1) Incl.BTO.
2) De prijsmutatles betreffen derentevoet endeprijzen vandekapitaalgoederen.

125

rentetarieven eenprijsdaling opbijdekostenvanvermogen(3%).
Per saldovertoondendefactorkosten eenprijsverhoging van2,5%.
Energieprijs in1986sterkomlaag
Voor 1986moet worden volstaanmet eenglobale raming vande
kosten.Evenals in1985daaldendeprijzenvandenon-factorkosten.Ditkeerwarendeprijzenvolgens deraming zelfs8%lager
danhet jaarervoor.Ditwasvooral tedankenaandeprijsdaling
vanenergie (-28%).Bijdeoverigeproduktiemiddelennamende
prijzengemiddeld genomennauwelijks toe.Het volumevandenonfactorkosten namwél-inbescheidenmate-toe (4à5%),vooral
door eenwat groterverbruikvanenergie,meststoffen enoverige
materialen.Dezevolumestijging hangt samenmet de-overigens
veel sterkere-uitbreiding vandeproduktie.Alsgevolg vanéén
enanderdaaldedewaardevandenon-factorkosten met 3à4%.
Gezien devoortdurende expansie vandeglastuinbouwendesterke
prijsstijgingen,vooralvoorenergie inhet verleden,isditeen
opvallende ontwikkeling.
Deprijsvandefactorkosten isin1986volgensderaming1
à2%hogergeworden.Deprijsstijgingen vanarbeid envermogen
warenongeveer evengroot.Bijhet vermogenbleefhet rentetarief
stabielmaargavendeprijzenvandeduurzame produktiemiddelen
eenbeperkte stijging tezien.Het volumevande factorkosten
nam,geziendeuitbreiding vandeproduktie,relatiefweinig
toe (1à 2%).Vooraldearbeidsinzet wasgroterdan inhet
voorafgaande jaar.Intotaalnamdewaarde vandekostenafmet1
à2%.
In1985verslechtering dekkingspercentage
Destijgingvandeopbrengsten vandeglastuinbouw in1985
met 395miljoenguldenenvandenon-factorkostenmet 380miljoen
gulden,leidde toteenvrijwelgelijkblijvende netto-toegevoegde
waarde (tabel4.7). Dit ondanks deuitbreiding vanhetproduktievolume.Tendelehoudt ditverband met eenbeperkte ruilvoetverslechtering entendelemet eenrelatief sterke stijging van
het volumevandenon-factorkosten.Alleen inde potplantenteelt
nam detoegevoegdewaarde toe (20%), terwijl zeindeoverige
sectorendaalde.
Het vrijwelgelijkblijvenvande toegevoegdewaardeleidde,
incombinatie met detoenamevandefactorkosten (5,5%), toteen
verslechtering vanhet quotiënt vanbeidegrootheden.Hetdekkingspercentage voordeheleglastuinbouw daaldevan86%In1984
tot82%in1985.Zowelindeglasgroente-als indesnijbloementeelt verslechterde deze verhouding met respectievelijk 5en9
procentpunten tot75%en80%,terwijlzich indit opzicht inde
potplantenteelt eenverbetering voordeed met9procentpunten tot
100%.
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Tabel4.7 Resultatenrekening vande glastulnbouwsector
Waarde 1)
inmin.gld.

Mutaties in%t.o.v.voorafgaand jaar
v o l u m e

prijs

1984 1985 1986 1986 19841985 1986 1984 1985 1986 1986
(r) (r)
(r)
(r) (r)
2)
3)
2)
3)
Opbrengsten
Non-factorkosten

5.3955.7905.8805.880
3.615 3.9953.8503.970

Netto-toegevoegde
waarde
1.780 1.795 2.030 1.910
w.v.
glasgroenteteelt 645 635
snijbloementeelt 805 760
potplantenteelt
330 400
Factorkosten
Totale kosten

4
4

7
9

4

1

15

3

1,5 1
3,5 5

2.080 2.195 2.260 2.330 3
5.6956.190 6.110 6.300 4

7

8
4,5

6
7,5

0,5-6
1
-8

2,5 -1

-6
-5

-1,5 -8

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

1) Incl. BTW.
2) Incl.WIR-effect.
3) Excl.WIR-effect.

Verbetering voor 1986,ongunstigerbeeld voor1987
In 1986warendeopbrengstenvande totaleglastuinbouw
slechts 1à2%hogerdanIn1985.Zoalsaangegeven namendenonfactorkosten,alsgevolgvaneensterkeprijsdaling,met3à4%
af.Ondanksdebeperkte stijgingvandeopbrengsten steegdaardoordetoegevoegdewaardemet circa 13%.Doordat de factorkosten
slechtsmet ongeveer3%omhooggingenverbeterdehetdekkingspercentageaanzienlijk,namelijkmet8procentpunten tot90%.In
alledriedetakkenbinnendeglastuinbouwdeed zicheenverbeteringvoor;hetgrootstwasdeze indeglasgroenteteelt.
Nadatdeproduktiviteit in1985vrijwelgelijkwasgebleven,
groeide deze In1986metongeveer 6%.
De totdusverrebeschikbare informatie voor 1987wijstniet
opeenverdereverbetering.Hetverloopvandeopbrengstprijzen
laatbijdedrieonderdelen vandeglastuinbouw inmeerofminderematetewensenover.Daardoorwas,ondanksgrotereaanvoeren,indeeerstehelft van1987zoweldeveilingomzet vanglasgroentenalsdievanglasbloemennietofnauwelijkshogerdandie
indezelfde periodevan1986.Alleenbijpotplantenwaserdoor
destijging vandeaanvoernogeentoenamevandeomzet.Weliswaarwarendeenergieprijzen indezeperiodebelangrijk lagerdan
indeeerstehelftvan 1986,maar overhetgehele jaargerekend
zietheternaaruit datdezeminder zullendalendaninhet
voorafgaande jaar.Bijdeoverigeproduktiemiddelenzullende
prijzenwaarschijnlijk niet of Inbeperktemate stijgen.Voorts
magwordenaangenomendatdeuitbreiding vandeproduktiegepaard
zalgaanmeteengrotere inzetvanproduktiemiddelen.Erkanin
de loopvanhet jaarnog veelveranderen,maaréénenanderwijst
vooralsnog opeenteruggangvanhetdekkingspercentage,vooralin
deglasgroenteteelt.
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5. Rentabiliteit van de bedrijven

5.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt deontwikkeling vanderentabiliteit
vandeverschillende typenland-entuinbouwbedrijvenbesproken.
Hetgaathierdusomrentabiliteits-enniet ominkomenscijfers;
deze laatstekomenaandeordeinhoofdstuk6.Enkelevandebij
derentabiliteitsberekening gehanteerdeuitgangspuntenvolgen
hieronder.
Deresultatenhebbenbetrekking opbedrijvenboveneenbepaaldeminimumomvang,welkevoor1985/86evenalsvoorhet jaar
daarvoor,voor landbouwbedrijven isgesteld op79sbe.Deinhet
overzicht betrokken tuinbouwbedrijvenhebbeneenminimumomvang
van70sbe.
Deresultatenvandelandbouwbedrijvenzijnberekendop
pachtbasis,omeenzinvolle rentabiliteitsvergelijkingmogelijk
temaken tussenbedrijvenmetuiteenlopendeverhoudingenvan
eigendomenpacht.Voormoderne gebouwenworden renteenafschrijving echterinallegevallenberekend opbasisvaneigendom,dusopdezelfdemanieralsbijandereduurzame produktiemiddelen.Opbedrijvendievolledig eigendom zijnvandeondernemer
liggendewerkelijkekostenvoorgrondhogerdanopgepachtebedrijven.Ditverschil isdelaatste jarengelijk gebleven.In
1985/86washet voordegrotereakkerbouw-enweidebedrijvenin
hethele landgemiddeld circa400,resp.500guldenperhectare.
Hetonderscheid tussendeberekening oppachtbasisenopbasis
vanwerkelijkeverhoudingenheeftalleenbetekenisvoorderentabiliteitscijfers,maar isnietvaninvloed opdehoogtevanhet
ondernemers-ofgezinsinkomen.Debetrokkenbedragenworden
weliswaar bedrijfseconomischtotdekostengerekend,maarvormen
tegelijkertijd voordeeigenaar/exploitant,onderaftrekvande
betaalde rente,ookeeninkomensbestanddeel.Bijdeberekening
vanderesultatenvantuinbouwbedrijven isuitgegaanvandewerkelijke situatie tenaanzienvaneigendomenpacht.
Renteenafschrijvingwordenberekend opbasisvandevervangingswaarde.Deze isgelijkaandenieuwprijsvanhetproduktiemiddel.Totvoorkortwerddezenieuwprijsverminderdmetde
toepasselijkeWIR-premies(basispremies enkleinschaligheidstoeslag).Maatgevendwasdushetbedragdatnaaftrekvandezepremies tenlastevanhetbedrijfkomt.Omdat,zoalsreedsindeinleidingvoorhoofdstuk 4isvermeld,deWIR-regelgevingisveranderd,wordendeaansprakenopWIR-premies vanaf 1986/87(tuinbouw1986)niet langeropdenieuwwaarde inminderinggebracht.
Daardoor stijgendevoorrenteenafschrijving geraamdebedragen
enkomendegeraamdebedrijfsresultatenlageruit.Ditheeftde
nodigegevolgenvoorde interpretatie vanderamingenvoor
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1986/87 (tuinbouw1986)zoalsdieinde tabellen5.1 totenmet
5.6 tevindenzijn.
Vooreenvergelijkingmetvoorgaande jareniseenraming
opgenomenwaarinwordtuitgegegaanvaneenonveranderdeWIR-regelgeving.Daarnaast is,althansvoordearbeidsopbrengst per
ondernemer,eenraming "exclusiefWIR-effect"opgenomen:hierin
isdeveranderde regelgevingwélverwerkt.Hetverschiltussen
beideramingengeeftde (geraamde)omvangaanvanheteffectvan
deWIR-premiesopdearbeidsopbrengst perondernemer.Terillustratie:voordegrotereakkerbouwbedrijvenin1986/87isdit
effectgeraamd op10.000gulden (en9.500guldenin1985/86).
(Zieookpar.4.1).
De rentevoetwordt vastgesteld overeenkomstig deinhet
Landbouw-EconomischBericht 1979 (blz.101/102)weergegeven wijze.Voor 1986/87 (tuinbouwbedrijven1986)wasde ingecalculeerde
rentevoet 2,5%voorvermogenvastgelegd ingrond en6% (tuinbouwbedrijven6,5%) voorvermogenvastgelegd induurzameproduktiemiddelen (inclusief vee).Voordevlottendemiddelenwerd een
rentevoet van6% (tuinbouw6,5%) aangehouden.
Indekosten isvoortseenbedrag opgenomenalsbeloning
voordehandenarbeid vandeondernemer,gebaseerd ophetCAO-uurloonvaneenagrarischewerknemer,met inbegripvandewerkgeversbijdrage indesociale lasten.Erisechtergeenvergoeding
inrekening gebrachtvoorbedrijfsleiding;dehoogtehiervanzou
immerszeerarbitrairzijn.
Hetverschil tussendealdusberekendeopbrengstenenkosten
- het "netto-bedrijfsresultaat"-kanwordenopgeteld bijdein
rekening gebrachtekostenvandehandenarbeid vandeondernemer(s).De somwordtaangeduid als "arbeidsopbrengst vandeondernemer".
Indevolgende paragrafen zijndebedrijfsresultatenonder
meerweergegevenaandehandvandearbeidsopbrengst perondernemer.Omeenindruktekrijgenvandewerkelijke ontwikkeling
vandebedrijfsresultatenishet zinvolhetverloopvandearbeidsopbrengst tevergelijkenmetdeontwikkeling vanhetbasis
CAO-loonvaneenagrarischewerknemer,inclusief dewerkgeversbijdrage indesociale lasten.DehoogtevandezeCAO-loonkosten
bijeennormalewerktijdwas indeafgelopen jarenalsvolgt:in
de landbouw inde jaren1984/85,1985/86en1986/87resp.52.100,
54.400en54.800guldeneninde tuinbouw in1984,1985en1986
resp.49.300,49.900en50.400gulden.Onder "eennormalewerktijd"wordt indetuinbouwverstaan:eenbruto-arbeidstijd van
2088urenper jaar;indelandbouwvan2237uren (incl.eenvast
aantalhogergewaardeerde overuren).
Inplaatsvandearbeidsopbrengst tevergelijkenmetdeCAOloonkosten ishetookmogelijk eendirectevergelijking temaken
tussende totaleopbrengstenendetotalekostenperbedrijf.In
detabellen indevolgende paragrafen isditgebeurd doordeopbrengstenuit tedrukkeninguldensper100guldenkosten.
Debedrijfsresultatenvanhet laatsteafgeslotenboekjaar
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berustenopramingen endievandevoorgaande jaren inhetalgemeen opdedefinitieve cijfers vanverwerkte boekhoudingen.

5.2 Resultaten van landbouwbedrijven 1)
Rentabiliteit melkveebedrijvenin1985/86omhoog
De rentabiliteit vanmelkveebedrijvenisin1985/86verbeterd tenopzichte vanhetvoorafgaande jaar.Deopnieuwgedaalde
krachtvoerprijzen,degestegen prijzenvoormelkkoeien ennuchterekalveren,endeveelhogeremelkgift perkoe,hebbenhierin
belangrijkemate toebijgedragen.De totalemelkproduktie is,de
superheffing tenspijt,weer ietstoegenomen (+0,5%). Degemiddeld tebetalen superheffing bedroeg ongeveer 125cent per100
kilogram afgeleverdemelk.
Ondankshet goedkoper gewordenkrachtvoer,stegendeprijzen
vanproduktiemiddelenmet gemiddeld 2%,vooralalsgevolg vande
hogere prijzen voorarbeid (+7%)enstikstofmeststoffen (+12%).
Vooraldoordehogeregehalten aaneiwit envet steeg demelkprijsmet ongeveer55cent per100kilogram. Eenenander leidde
tot eenverbetering vandeverhouding tussenopbrengsten enkostenmetbijna 2%tenopzichtevan1984/85.Ditkomt totuitdrukking intabel5.1;met uitzondering van dekleinere bedrijven
zijndeopbrengsten per 100guldenkosten één totdrieguldengestegen.
Tabel 5.1 Rentabiliteit vanmelkveebedrijven (pachtbasls)
Grotere bedrijven
Totaal
Nederland
Aantal bedrijven 1985/86
Bedrijfsoppervlakte(ha)
Bedrijfsomvang(sbe)
Netto-bedrijfsresultaat
1985/86 (x1.000gld.)
Opbrengst perf100kosten:
1982/83
1983/84
198A/85
1985/86
raming 1986/87

Nr<J1.klei
en veengeb.

Klei-

Westel.
weidegeb.

Zandgebieden

nere
bedrij-

ven

21.970

5.240

3.820

11.990

12.370

32
265

37
284

30
242

31
264

16
122

-37,4

-28,7

-42,2

-39,2

-61,6

94
91
89
91
94

94
90
91
93
96

91
86
86
89
91

95
92
90
91
94

75
72
72
72
74

Arbeidsopbrengstper
ondernemer (x1.000g l d . )
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87

45,4
34,7
34,2
42,1
52,0

48,2
34,3
42,0
50,9
58,0

32,8
20,6
27,4
43,5
48,0

44,9
37,8
33,0
37,9
51,0

13,4

12,0

raming 1986/87 1)

43,0

50,0

38,0

42,0

8,0

1)
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Exclusief WIR-effect, niet vergelijkbaar metvoorgaande jaren.

5,9
7,6
8,9

Dit allesneemt nietweg dathetnetto-bedrijfsresultaat
over degehele linie sterknegatief isgebleven,enopdekleinerebedrijven zelfsnog iets isteruggelopen.De ontwikkeling
vandearbeidsopbrengst perondernemer opdekleinere bedrijven
vertoontdanookeenmindergunstig beeld danopdegroterebedrijven.Deverklaringhiervan schuiltonderandere inderelatief lageveebezetting enlageproduktieperkoeopkleinerebedrijven.Deondernemers opdezebedrijvenzulleneerder temaken
hebbenmet eenoverschotaanruwvoer (waarvanverkoop nauwelijks
aantrekkelijk is)enmet relatiefhogebewerkingskostenpersbe.
Opnieuwwasdespreidingvandearbeidsopbrengst perondernemergroot.Vandekleinerebedrijvenkwam7%uitopeenarbeidsopbrengst vanmeerdan50.000gulden,terwijl32%geenpositievearbeidsopbrengst konrealiseren.Inhetvoorafgaande jaar
bedroegen deze percentages respectievelijk 4en34.Opdegrotere
bedrijven lagditwatanders;36%kwam bovende50.000guldenuit
(30%in1984/85)en13%opeennegatief resultaat (was20%).
Voortgezette verbetering in1986/87
De totalemelkaanvoerkwam in1986/87ongeveer2%onderdie
van 1985/86,terwijldegarantiehoeveelheid niet isveranderd.
Hetaansuperheffing aftedragenbedrag zaldaardoor lagerkomen
te liggen.Vanaf najaar 1986wordteenstijging vanhetvetgehalteverwerkt indeheffingsvrijehoeveelheid enisdusniet langer
zondernadelige financiëlegevolgen.Hierdoor zaldemelkprijs
naarverwachting ongeveeréénprocent extraachterblijvenbijdie
inhetvoorgaande jaar.Ookdeopbrengstenuitomzet enaanwas
zijnonder invloed vandelagereveeprijzen teruggelopen.Hier
staat tegenover datdemelkgiftperkoe (weer)sterk istoegenomenendatdekwaliteit vanhet ruwvoerdievan1985/86heeft
overtroffen.Omdat bovendien deruwvoerprijs sterkerdaaldedan
dekrachtvoerprijs,ishetkrachtvoerverbruik afgenomen.Ondanks
eenlagerebruto-produktie perhectareeneentoenemendeonderbezetting,laathet zichaanziendatdebruto-produktiviteit zich
gunstig bleef ontwikkelen (+1,5%).Vooraldegunstigerevoedervoorziening- inverhouding totdemelkgift-speelthierbijeen
rol.
Hethierbovenaangegevenverloopvanproduktie,opbrengsten
enkostenzalnaarverwachting opnieuwuitmonden ineenverbeteringvandebedrijfsresultaten.Deverhouding tussenopbrengsten
enkostenzaltwee totdriepuntenverbeteren endearbeidsopbrengst perondernemer zaltoenemenmetbedragenuiteenlopend van
gemiddeld 3.100guldenopdekleinere bedrijven tot 13.100gulden
opgroterebedrijven indezandgebieden (tabel5.1).Hetarbeidsinkomenvoorallegroterebedrijvenkomtdaarmeeopgemiddeld
52.000guldenenvoordekleinerebedrijven op12.000gulden.
Wanneerdeaanspraken opWIR-premiesbuitenbeschouwingworden
gelaten zijndezebedragenvanzelfsprekend lager.
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Akkerbouwbedrijven: zeerslechteuitkomsten in1985/86
De fysiekeproduktievanakkerbouwprodukten lagin1985/86
bijna6%onderdievanhetvoorafgaande seizoen.Alleenvoorfabrieksaardappelen enenkelevoedergranenwassprakevaneentoename.Hetzelfdegeldt ingrotelijnenvoordeopbrengstenper
hectare,diegemiddeldmetongeveer4%zijngedaald.Deuitzonderingenvormenhierdepootaardappelen endeuien,waarvande
hectareproduktie licht toenam.
Terwijlhetproduktievolume dus indoorsnee afnam,lietook
deopbrengstprijshetafweten(-4%).Alleensuikerbietenwerden
duurder,terwijl fabrieksaardappelen slechtsmet ruimêênprocent
inprijszakten.De lagereproduktiewaarde kwambovendientot
stand bijhogerekostenvandeproduktiemiddelen (+0,8%).Vooral
deprijsstijgingenvanarbeid envankunstmest warenhierdebet
aan.Het isdusnietverwonderlijk datdebedrijfsresultaten
ronduit slechtwaren.Terwijldeproduktiviteitmetruim3%afnam,kelderde hetnetto-bedrijfsresultaatvandegrotere bedrijvenmetgemiddeld 31.000gulden.Degroterebedrijven inhet
Noordelijkekleigebied zagenhetnetto-bedrijfsresultaat zelfs
met ruim65.000guldenafnemen.Alleenopdekleinerebedrijven
indeVeenkoloniën,met vrijwelgeenvrijeprodukten inhet
Tabel 5.2 Rentabiliteit vanakkerbouwbedrijven (pachtbasls)

KIeigebieden

Veenkoloniën

grotere bedrijven
Totaal
Nederland
Aantal bedrijven 1985/86
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Netto-bedrijfsresultaat
1985/86 (x1.000gld.)
Opbrengst per
f 100kosten:
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87
Arbeidsopbrengst per
ondernemer (x1.000 gld.)
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87
raming 1986/87 1)
1)

Nrd . Centr.

Z.W.

kleinerebedrijven

5.300

1.100

2.100

2.100

2.310

1.230

1.040

50
303

59
340

45
305

51
282

24
121

54
263

27
122

-63,5

-89,7

-61,0

-52,4

-49,7

-28,4

-41,0

105
132
95
83
97

105
106
94
79
92

108
140
98
84
101

103
143
94
85
97

83
106
84
70
83

98
91
96
91
93

80
70
73
76
80

65,2
149,8
39,6

71,4
173,8
43,8
-3,3
55,0

59,8
169,0
36,4
10,4
49,0

16,5
59,9
17,6
-1,4
19,0

40,7
27,0
42,6
29,3
36,0

16,3
-1,7

48,0

64,0
68,3
37,6
-13,1
30,0

38,0

20,0

45,0

40,0

15,0

30,0

8,0

0,1

ExclusiefWIR-effect,niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
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grote- kleinerebere
bedr. drijven

6,5
3,9
11,0

bouwplan,zijnietsminder slechte resultatengeboekt.Doorde
gedaalde arbeidskostenvandeondernemerheeft deverbetering van
deopbrengsten-kostenverhoudingzichhierechternietvertaald in
eenhogerearbeidsopbrengst.Opdeanderebedrijvenhebbenbeide
kengetallenzichbijzonder teleurstellend ontwikkeld,vooraldie
vandegroterebedrijven inhetNoordelijkekleigebied,waarde
arbeidsopbrengst perondernemer negatiefwerd.
Hoe teleurstellend deze resultatenwarenblijkt ookuiteen
vergelijking meteenvoorcalculatie voor1985/86vandebedrijfsuitkomstenondergenormaliseerde omstandigheden 2 ) .Volgensdeze
berekeningen zoudearbeidsopbrengst perondernemervandegroterebedrijven inhetNoordelijkekleigebied normaalgesprokenop
44.000guldenhebbenmoetenliggen,inhetCentralekleigebied op
73.000gulden,eninhetZuidwestelijkeKleigebied op60.000gulden.
Despreiding vandearbeidsopbrengst perondernemerwasin
1985/86weergroot.Vandegroterebedrijvenbevond40%zichin
derodecijfers (31%zelfsmeerdan 15.000guldennegatief)en
kwam slechts 13%bovende50.000guldenuit.Voordekleinere
bedrijvenbedroegen dezepercentages respectievelijk36en2.
Sterkverbeterde resultaten in1986/87
In 1986/87zijndehectare-opbrengsten gemiddeld genomen
weerbovenhetnormaleniveaugekomen.Opvallend isdetoename
bijwintertarwe ensuiker (beidemeerdan 20%),enbijpeulvruchten (+40%). Zaaiuienenfabrieksaardappelen lietendaarentegen
lagerehectare-opbrengsten zien.Hetgemiddelde produktievolume
perhectarewasalmet alhogerdaninhetvoorgaande seizoenen
daarmee ookdetotaleproduktie.Vooreenaantalproduktentrad
danookeendalingvandeopbrengstprijsop.Bijgranenkwamdit
vooraldoorhetprijsdrukkend effect vandemedeverantwoordelijkheidsheffing van3%.DoordekleinereEuropese oogst trokde
prijsvanconsumptie-aardappelenweeraan.Overdegehelelinie
zorgdehetgrotereproduktievolume,gecombineerd meteenlichte
daling vanhetproduktiemiddelenvolume,vooreensterke stijging
vandebruto-produktiviteit (+13%).
Deproduktiemiddelenzijnin1986/87gemiddeld ongeveer0,5%
goedkoper geworden.Vooralrente,meststoffen,pootgoed enenergiewerdenoverhetgeheelgenomengoedkoper.Hier staatoverigens tegenover datzowelpoot-alsfabrieksaardappeltelersmet
eenverhoogdeheffing danwel inhouding temakenzullenkrijgen.
De relatief geringe ziektedruk (endaarmee lagerekostenvoor
gewasbescherming)zalvooralhungoed vanpaszijngekomen.
Geziendeoverhetalgemeengunstigeontwikkelingvanopbrengsten enkosten,mag voor 1986/87eensterkeverbeteringvan
derentabiliteitwordenverwacht.Zoalsblijktuit tabel5.2 zal
zoweldeopbrengsten-kostenverhouding alsdearbeidsopbrengst per
ondernemer eenforsherstel teziengeventenopzichtevande
zeermagere resultaten in1985/86.Onderanderedoordelagere
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hectare-opbrengsten vanfabrieksaardappelen zullenderesultaten
vandegrotereVeenkoloniale bedrijvenachterblijvenbijdezealgemeneontwikkeling.
Kortstondige opleving invarkenshouderij
Tabel5.3 geefteenindrukvanderentabiliteit vandeverschillende takkenindeintensieveveehouderijindevormvande
arbeidsopbrengst perdier.Ter toelichtingkanwordengezegd dat
opeenmoderngespecialiseerd bedrijféénarbeidskracht ongeveer
eennormale dagtaakheeftbijeenveestapelvan110fokzeugen,
1100slachtvarkens,400mestkalveren,15.000leghennen of50.000
slachtkuikens (ca.490.000kgafgeleverd gewicht per jaar).Bovendienmoet eropwordengewezendatdeontwikkeling vandearbeidsopbrengst perbedrijfafkanwijkenvandieperdierdoordat
hetaantaldierenperbedrijfkanveranderen.Bijdeuitkomsten
vandeslachtkalverenwordt rekeninggehoudenmetdeloonmestvergoeding vandecontractmesters.
Zoalsblijktuitdetabelheeftdeverbetering vandebedrijfsresultatenvandevarkenshouderijin1984/85zichinhet
daaropvolgende jaarvoortgezet.Vooraldeopnieuwlagerekrachtvoerprijsheeftaandezeverbeterde resultaten bijgedragen.Bij
de fokzeugenkwamdeopbrengsten-kostenverhouding doordebovendienhogereopbrengstenperdieruitop100%.De arbeidsopbrengst
perfokzeugsteegdaardoormetbijna 13%.Indemesterijveranderdederentabiliteit echternauwelijks.Hiergingendelagere
kostenperdiervergezeld vaneenlagereopbrengstprijs (-3%).
Tabel5.3 Rentabiliteit van deintensieve veehouderij:arbeidsopbrengst inguldens perdierper jaar
Produktietak
FokSlachtzeugen varkens

Leghennen

Jaar
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87
raming 1986/872)

62
69
14
71
70
28

430
640
245
515
580
335
290

20

Slacht- Slachtkuikens kalveren
1)

2,40
-2,80
3,00
0,10
0,70(v)
2,00
1,50

105

115
43
12
84
146
120
55

1) Per 1.000kg afgeleverd gewicht.
2) Exclusief WIR-effect,niet vergelijkbaarmet voorgaande jaren.

Ook in1986/87isdekrachtvoerprijsgedaald (-6%),maaronvoldoendeomdesterkafgenomenopbrengsten perdier (-13% inde
varkenshouderij)tecompenseren.Omdieredenzaldearbeidsopbrengst perslachtvarkenenperfokzeug drastischnaarbeneden
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155
80
73
88
92(v)

75

gaan.Opeenbedrijf van110fokzeugenof1100mestvarkenszal
dat neerkomen opeenachteruitgang vanrespectievelijkbijna
27.000enruim46.000gulden.
Herstel resultaten inlegpluimveehouderij in1986/87
Deresultaten indelegpluimveehouderijhebbenzichwelhaast
spiegelbeeldig ontwikkeld aandievandevarkenshouderij.Deternauwernood positievearbeidsopbrengst perleghenin1984/85isin
hetdaaropvolgende jaarverbeterd,maardesituatiewasnog
verrevanbevredigend.Deverderedalingvandeeierprijs (-7%)
werd in1985/86net overvleugeld doordievandevoerprijs (-9%).
Voor1986/87wordt evenwelverwachtdateenherstelzalzijn
opgetreden.Alsgevolg vaneenflinkeopleving inde tweedehelft
vandatboekjaar isdedalingvandeeierprijs beperkt gebleven
totongeveer4,5%.Hetgoedkoper geworden voerenuitgangsmateriaaldedendetotalekostenperleghenmet ruim7%afnemen,zodatdearbeidsopbrengst perarbeidsjaar in1986/87hogerzalliggendan in1985/86.
Lagere opbrengstprijzen inslachtkuikenhouderij
Indeslachtkulkenhouderijvertoonden debedrijfsresultaten
in1985/86eenaanzienlijk gunstigerbeeld danindelegsector.
Ookhierwasdescherpgedaaldevoerprijs(-7,5%)bepalend voor
de toenamevandearbeidsopbrengst,inogenschouwnemend datde
opbrengstprijs terugliepmet eenkleine3%. Invergelijkingmet
hetvoorgaande jaarnamdearbeidsopbrengst perarbeidsjaarmet
ongeveer30.000guldentoe,endebruto-produktiviteit met1%.
Inhet seizoen1986/87zaldestijgende lijnzichnaarverwachting niethebbenvoortgezet (zie tabel5.3)ondanksdeopnieuwafgenomenvoederkosten.Vooralalsgevolg vaneenlagere
opbrengstprijswordt eendalingvandearbeidsopbrengst per1000
kg afgeleverd gewichtgeraamd.
Hogekosten invleesveehouderij
Dehogere prijzenvannuchterekalveren in1985/86betekendenvoordeka1vermesterijeenbelangrijkekostenverhoging.Omdat
hiereenstijging vandeopbrengstprijs vangemestekalverentegenover stond,kondearbeidsopbrengst pergemiddeld aanwezig
dier toch ietstoenemen (tabel5.3).Voordevleesstierenmesterij
(niet inde tabelopgenomen)traddezecompensatie overigensniet
openbedroeg dearbeidsopbrengst perstier 17guldennegatief.
Voor 1986/87wordt,althansvoordekalvermesterij,eenverslechtering vanderesultatenvoorzien.Het uitgangsmateriaal
heeft zijnhoge prijsbehouden,terwijldevettekalverenaanzienlijkminderhebbenopgebracht.Ondanksde ietsafgenomenvoederkosten,zullendekalvennesterserinarbeidsopbrengst opachteruit zijngegaan.
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Resultatengemengde bedrijven:uiteenlopend beeld
Binnendezeerheterogene groepvangemengdebedrijvenwordendebedrijfsresultatensterkbepaald doordeomvangvande
belangrijksteproduktierichting vanhetbedrijf.De resultaten
vandezebedrijvenkunnendanookgoeddeelswordenafgeleid van
devoorgaande bespreking perbedrijfstak.Overhetalgemeen
blijktderentabiliteit vangemengdebedrijvenonderdievande
gespecialiseerde teliggenendespreiding vandearbeidsopbrengst perondernemergroter tezijn.
Opdegroteregemengde bedrijven metoverwegend rundveeis
deontwikkeling vandebedrijfsresultatenovereenkomstig diein
demelkveehouderij.Deopbrengsten-kostenverhouding namin
1985/86met tweepunten toeendearbeidsopbrengst perondernemer
met ongeveer9.000gulden.Zoweldegestegenmelkopbrengstenals
deomzet enaanwashebbenhiertoebijgedragen.Voor 1986/87wordt
voordezegroepopnieuweenverbetering verwacht omdatdevoedervoorziening gunstig isgeblevenendemelkgiftperkoeistoegenomen.
De situatie opkleineregemengde bedrijvenmetoverwegend
rundveewasin1985/86opvallend slecht invergelijkingmethet
voorgaande jaarenmetdieopdekleineregespecialiseerdemelkTabel 5.4 Rentabiliteit vangemengde bedrijven (pachtbasis)
Overwegend
akkerbouw

Overwegend
rundvee

Aantal bedrijven 1985/86
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Bedrijfsomvang (sbe)
Netto-bedrijfsresultaat 1985/86
(x 1.000 gld.)
Opbrengst perf100kosten:
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87
Arbeidsopbrengst per
ondernemer (x 1.000 gld.)
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
raming 1986/87
raming 1986/87 1)
1)

grokleitere
nere
bedr. bedr.

grotere
bedr.

grotere
bedr.

4.130
25
272

.440
13
116

1.230
38
276

9.370
11
278

-62,8

-70.4

-80,4

-11,3

91
86
86
88
89

74
73
72
68
67

95
101
94
81
87

98
93
98
98
95

88
83
90
87
83

37,2
21,6
14,3
23,5
31,0

5,1
2,2
6,3

45,7
63,1
38,5

49,0
26,9
56,8
61,8
42,0

17,2

30,0

8,0

22,0

0,0

-1,8

5,4

4,0

25,0
18,0

Exclusief WIR-effect,niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
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Veel intens,
veehouderij
kleinere
bedr.
.540
6
119

-37,5

5,5
23,1
23,0
13,0

veebedrijven.Dit isvooralveroorzaakt dooreenachteruitgang
vanhet saldovanandereactiviteitendanmelkveehouderij.Zo
daaldetenopzichtevan1984/85het "akkerbouw-"saldometruim
20%enhet "intensieve-veehouderij-"saldo met ruim30%.Hoewel
het laatstgenoemde saldo in1986/87niet zalverbeteren,wordt
verwacht dathetmelk-saldozalaantrekken endearbeidsopbrengst
weerpositiefuitvalt (tabel5.4).
Debedrijfsuitkomstenvandegroteregemengdebedrijvenmet
overwegend akkerbouw zijnin1985/86,net alsbijdegespecialiseerdebedrijvenhetgevalwas,negatiefbe'invloed doordegestegenkostenengedaaldeopbrengsten.Dearbeidsopbrengst perondernemer vieldaardoorongewoon laaguit.Voor 1986/87wordt
weliswaar eenherstelverwacht,maarderentabiliteit blijftonderhetgemiddeldevandevoorgaandevijfjaren.
Doordat deopbrengstenevenveeldaaldenalsdekosten,kwam
eropdegemengdebedrijvenmet intensieveveehouderijin1985/86
nauwelijksverandering inderesultaten.Degestegenarbeidskostenverklarenwaaromeengelijkgeblevenofgedaaldeopbrengstenkostenverhouding zichvertaalde ineengestegen,respectievelijk
gelijkgebleven arbeidsopbrengst perondernemer (zietabel5.4).
Binnendezegroepvanbedrijvenhebbenmee-entegenvallers inde
verschillende produktierichtingen elkaargoeddeels gecompenseerd,
zodathetgemiddeld vrijgunstige resultatenniveau behoudenkon
blijven.In1986/87zullenderesultaten,gezienderamingenvoor
degespecialiseerde intensieveveehouderij,evenwelweerverslechteren.

5.3 Resultaten

van tuinbouwbedrijven

3)

Daling rentabiliteit glasgroentebedrijvenin1985,stijging
in1986
Naeenstijging indetweevoorafgaande jarenisderentabiliteit vanglasgroentebedrijvenin1985gedaald tothetniveau
van1983.De stijging vandeopbrengstenpervierkantemetervan
ruim 3,5%was onvoldoende omdekostenstijgingpervierkantemeter (5,6%)tecompenseren.Degrootstekostenstijgingkwamvoor
bijbrandstoffen,electra,arbeid enmaterialen.Doorintensievereteeltmethoden eneenuitbreiding vandeglasoppervlaktemet
3%,isdekostenstijging voorhetgrootste deeldoorvolumeveranderingen ontstaan.Hetachterblijven vandeopbrengstenwerd
vooralveroorzaakt doorlagereprijzen(zie tabel3.9).Detomatenbrachten 16centperkgminderopdaninhet voorafgaande
jaar.Voorkomkommers enslawerdenhogereprijzenverkregen.Op
grond vandezeontwikkelingwerd voor1985eendalingvande
opbrengsten-kostenverhouding becijferd vantweepunten.Dewat
lagererentabiliteit had ookeenverlaging vandearbeidsopbrengst perondernemer totgevolg (zietabel5.5).
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Tabel 5.5 Rentabiliteit van glastuinbouwbedrijven
Overwegend
groenten

Overwegend
snijbloemen

Overwegend
potTotaal Zuidh. Overig Totaal Zuidh. Overig planNeder- Glas- Neder- Neder- Glas- Neder- ten
land
distr. land
land
dlstr. land
3929

2188

1741

3272

1466

1806

375
94

454
112

276
71

386
81

441
103

341
64

653
507
72

-41,6

-35,9

-48,9

-40,0

-26,6

-50,9

33,9

87
92
94
92
96

90
95
97
95

81
87
87
88

95
98
100
96

89
92
92
90

-

-

92
95
96
93
95

-

-

101
96
101
104
105

Arbeidsopbrengsltper
ondernemer (x1. .000gld)
1982
1983
1984
1985
Raming 1986

14,9
32,1
37,7
33,0
48,5

21,3
42,4
51,2
42,0

16,8
16,9
19,0

35,9
55,9
67,8
50,8

30,5
40,0
38,2
31,8

Raming 1986 2)

35,0

-

-

32,6
47,3
51,6
40,3
47,5

-

-

Aantal bedrijven 1985
1)
Bedrijfsomvangl tsbe)
Glasoppervlakte 1985 (are)
Netto-bedrijfsr< »sultaat
1985 (x 1.000
gld-)
100kosten:
Opbrengst perf
1982
1983
1984
1985
Raming 1986

1)
2)

3,8

33,4

Op basis van een steekproef.
ExclusiefWIR-effect,niet vergelijkbaarmet voorgaande jaren.

Opdebedrijven inhet ZuidhollandsGlasdistrict namzowel
derentabiliteit alsdearbeidsopbrengst af,maarhet tegenovergesteldevoltrok zichopdebedrijven inoverigNederland.Dit
hangt wellicht samenmet eenverschil inhet produktiepakket:in
overigNederland komen relatiefminder tomaten en ietsmeersla
voor.Het verschil inrentabiliteit tussenbeide gebieden isiets
kleiner geworden.
Voor 1986wordt eenverbetering vanderentabiliteit verwacht.Bijeenopnieuwhogereproduktie pervierkantemeter
blijft deomzetgroei vrijbeperkt doormatige prijsvormingvan
eenaantalhoofdprodukten.Hetkostenbeeld wordt in1986geheel
beheerst door desterkgedaaldeaardgasprijs,diepereenheidongeveereenkwart lagerwasdanin 1985.Ondankskostenstijgingen
bijandereproduktiefactoren (arbeid,materialen,afschrijvingen)
konden doordelagere brandstofkosten detotalekostenperbedrijf licht dalen.Het resultaat vaneenenanderwaseenverbetering vanzoweldeopbrengsten-kostenverhouding alsdearbeidsopbrengst perondernemer.Wanneer deaansprakenopWIR-premies
buitendeberekeningwordengehouden,komthetniveauvanhet
laatstgenoemde kengetalaanmerkelijk lager teliggen (ziepar.
5.1).
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58,8
37,6
62,5
85,0
87,3
74,7

Lagererentabiliteit snijbloemenbedrljven
Ookvan desnljbloemenbedrijvenisin1985de rentabiliteit
gedaald.Pervierkantemeterdaaldendeopbrengstenmetbijna1%,
terwijldekostenstegenmet2,5%.Degemiddelde prijzenvangeplozenchrysanten,trosanjers,alstroemeria'senlelies-samen
10%vandegeldopbrengsten-warenhogerdaninhetvoorafgaande
jaar.Voor rozen,troschrysanten,Amerikaanse anjers,gerbera's,
fresia'sentulpenwerden lagereofgelijkblijvendeprijzenverkregen.De fysiekeopbrengstenwarenhoger daninhetvorige
jaar.Behalvevaneenverbetering vandeproduktiemethodenisdit
ookhetgevolgvaneenuitbreiding vandeglasoppervlaktemet
bijna3%.Dekostenstijgingdeed zichvooralvoorbijbrandstoffen, electra enmaterialen.Dezedrie soortenvankostennamen
ruim driekwart vandestijging voorhunrekening.De stijgingvan
dekosten isbijnageheeldoorvolumeveranderingen ontstaan.
Hetgevolgwasdatdeopbrengsten-kostenverhouding in1985
daalde tot93%.Degrotebedrijvenbehaaldenzoalsgebruikelijk
hetbesteresultaat:opdebedrijvenmetmeerdan470sbe,met
eengemiddeldeglasoppervlakte van1,5ha,wasdeopbrengstenkostenverhouding 97%.Daar staat tegenover datdearbeidsopbrengst perondernemer inhetZuidhollands Glasdistrictaanmerkelijksterkerdaaldedandie inoverigNederland, terwijlhetverschil ingemiddeldebedrijfsomvang tussendeze tweegebiedennog
aanzienlijk is(tabel5.5).
Voor 1986wordt eentoenameverwacht vandegemiddeldeomzet
perbedrijf.Doordesterkgedaalde brandstofkosten (gasprijs)is
het totalekostenniveau-ondanks stijgingenbijdeoverigekostencategorieën-lageruitgekomen danin1985.Naarverwachting
heeft datdedalingvandeproduktprijzenruimgecompenseerd,zodat deopbrengstenper100guldenkostenendearbeidsopbrengst
perondernemer zijnverbeterd.
Positieve resultatenpotplantenbedrijven
Voordepotplantenbedrijvenwerden ook in1985goederesultatenbecijferd.Pervierkantemeterglasoppervlakte stegende
kostenmet ruim7%endeopbrengstenmetbijna 12%.Dekostenstijging is-evenalsbijdeglasgroenten ensnijbloemen-in
hoofdzaakdoorvolumeverandering ontstaanennauwelijksdoor
prijsstijging.Devolumeverandering isonderandereeengevolg
vanuitbreiding vandeglasoppervlakte (+3,5%).
Desterkestijgingvandetotalegeldopbrengsten iseengevolgvanzowelhogere fysiekeopbrengsten (+6,5%)alshogere
prijzen (+8,4%). Doordezeontwikkelingen verbeterde degemiddeldeopbrengsten-kostenverhouding metdriepuntenendearbeidsopbrengst perondernemermet22.500gulden (tabel5.5).Vooralde
groterebedrijven blijkeneengunstige opbrengsten-kostenverhouding tehebben;opdebedrijvenvan70-300sbeslechts87%tegen
109% opdebedrijvenmetmeerdan550sbe.Evenalsinvorige
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jaren was de spreiding van de arbeidsopbrengst per ondernemer
zeer groot: 4% van de ondernemers had een negatieve arbeidsopbrengst en 27% kwam op meer dan 120.000 gulden.
Voor 1986 wordt een verdere verbetering van de r e s u l t a t e n
geraamd, ook a l i s de omzet per vierkante meter nauwelijks veranderd. Dankzij het vrijwel g e l i j k b l i j v e n van de kosten ( l a g e r e
g a s p r i j s ! ) wordt een bescheiden verbetering van zowel de opbrengstenkosten-verhouding a l s de arbeidsopbrengst per ondernemer verwacht.
Opengrondsgroentebedrijven weer in de rode c i j f e r s
Aan de reeks van "magere" j a r e n , wat b e t r e f t de r e n t a b i l i t e i t in de opengrondsgroenteteelt, moet ook 1985 worden toegevoegd. Dit betekent dat gedurende een periode van negen j a a r negatieve r e s u l t a t e n werden geboekt. Voor het boekjaar 1985 werd
een daling van de opbrengsten-kostenverhouding berekend van 4
punten ten opzichte van het voorafgaande j a a r en 14 punten ten
opzichte van 1983. De gemiddelde arbeidsopbrengst i s met 4.500
gulden gedaald ( t a b e l 5 . 6 ) .
Tabel 5.6 Rentabiliteit van bedrijven met opengrondstuinbouw en met champignons
Bedrijven met overwegend:
opengr.
groenteteelt
Aantal bedrijven 1985 2)
Bedrijfsomvang ( sbe)
Netto-bedrijfsre sultaat 1985
(x1.000 gld.)
100kosten:
Opbrengst perf
1982
1983
1984
1985
Raming 1986
Arbeidsopbrengst per
ondernemer (x1. 000gld.)
1982
1983
1984
1985
Raming 1986
Raming 1986 3)

1)
2)
3)
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boomkweker i j 1)

fruitteelt

Cham-

plg_

bloem- nonbollen- beteelt
drijven

812
240

1272

1061

250

205

442

495
330

-59,3

9,7

-54,9

8,0

-60,1

75
93
83
79
70

80
92
90
104

98
106
113
102

-

89
100
84
80
75

92
87
104
86
76

15,1
48,5
29,6
25,1

21,9
43,6
42,4
69,2

27,8
55,1
20,1
17,0

46,2
67,0
90,2
59,4

8,5

-

8,7

-

32,4
13,1
81,2
17,5
-19,4

5,0

-

0,3

-

-30,8

1171

-

Voor de boomkwekerijen wijkt het boekjaar af van het kalenderjaar
(1985 - 1985/86 e n z . ) .
Op basis van een steekproef.
Exclusief WIR-effect, niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Ook 1986kanwordenopgenomen indezereeksvan jarenmet
ongunstige bedrijfsuitkomsten.Erwordt zelfsnogeenaanzienlijk
lager resultaat eninkomengeraamd danindevoorafgaande jaren.
Vooraldoordegroteareaaluitbreiding indezebedrijfstak ishet
produktievolume sterkgestegenendeprijsvorming zeermatiggeweest.Deverwachting isdatvandemeestegewassendebeloning
vande ingezette produktiemiddelen slechts70%vandedaarvoor
gehanteerdewaarderingsnormen zalbedragen.Hierdoorkwamdearbeidsopbrengstperondernemer in1986aanzienlijk lageruitdan
die inhetvoorgaandeoogstjaar.
Sinds langweer positieverentabiliteit boomkwekerij
In1985/86werd,voorheteerst sinds 1977/78,weereenpositievegemiddelde rentabiliteit bereikt indeboomkwekerij:de
kostenwerden ruimschootsdoordeopbrengstengedekt.
Evenals inhetvoorafgaande boekjaarwaren in1985/86de
rentabiliteitsverschillen tussendeindividuele bedrijven-ook
alsgevolg vanhetverschil invorstschade-bijzondergroot.De
gemiddeldearbeidsopbrengst vandeondernemer steegmet63%tot
eenniveauvan69.200 (tabel5.6).
In1986/87heeft desituatie indeboomkwekerijzichverder
hersteld enkanwederom opeenpositieve rentabiliteit worden
gerekend.
Opnieuwlaag rentabiliteitsniveau fruitteeltbedrijven
Het rentabiliteitsniveau vandefruitteelt isin1985verder
verslechterd. Deopbrengsten-kostenverhouding wasvierprocentpuntenlagerdaninhetvorige jaarentwintig puntenlagerdan
in1983.Dearbeidsopbrengst daalde tenopzichtevanhetvorige
jaarmet3.100gulden (tabel5.6).
Doordeaanzienlijk lagerekg-prijzenvoorappeleninhet
oogstjaar 1986enondanksdehogere fysiekeproduktie,isdegemiddelde omzetperbedrijf ietsgedaald.Debedrijfsuitkomstenen
het inkomenIn1986zullendaaromnaarverwachting opeennog
lagerniveau liggendanin1985.Bijeengeraamdeopbrengstenkostenverhouding vanslechts 75%zaldearbeidsopbrengst perondernemergehalveerd worden tenopzichtevan1985.
Lagere rentabiliteit bloembollenbedrijven
Voor 1985werd voordebloembollenbedrijvengemiddeldeen
positieve rentabiliteit berekend,evenals indetweevoorafgaande
jaren.Tochwasin1985deopbrengsten-kostenverhouding minder
gunstig dan in1984.Bijeendaling vandetotale geldopbrengsten
metruim8%perha-voornamelijk door lagere fysieke opbrengsten
- eneenkostenstijgingvanbijna2%perha,daaldedeopbrengsten-kostenverhouding met 11punten.De teruggangvanderentabiliteitkomt ook totuitdrukking indedalingvandearbeidsop141

brengst perondernemermet34%(tabel5.6).
Overigenswarendeverschillen tussendebedrijvenopzandgrond endekleibedrijvenditmaalwelzeergroot.Opdezandbedrijvenwerd degunstigerentabiliteit vandevoorafgaande jaren
gehandhaafd.Debedrijvenopkleigrond,die inhetalgemeeneen
gemengdkarakter dragen,vielendaarentegen sterk terugdoorde
ongunstige opbrengstenvandegroenteteelt.
Overdeoogst van1986enover deprijsvorming indatjaar
mogendebollentelers inhetalgemeen tevreden zijn.Aantenemen
valtdatdegoederentabiliteit opzandbedrijvenzichzalhebben
gehandhaafd.Opdekleibedrijvenevenwelkande rentabiliteit
verderzijn teruggelopen,vooralalsgevolg vandeslechteuitkomsten indeopengrondsgroenteteelt.
Sterkedaling rentabiliteit champignonbedrijven
Nahetfinancieelgunstige jaar1984,waaringemiddeldde
kosten ruimschoots doordeopbrengstenwerdengedekt,volgde 1985
meteenaanzienlijke dalingvande opbrengsten-kostenverhouding
(tabel5.6).Ondankseennoghogere produktienamen- doorhet
lageprijspeil-deopbrengstenafmet20%pervierkantemeter
champignons.Nietminderdan77%vandebedrijvenhad eennegatief resultaat.Dearbeidsopbrengst perondernemer daalde tussen
1984en1985metmaar liefst63.700gulden.
Doorhet teleurstellende prijsniveau in1986heeft opnieuw
eenaanzienlijkeverslechtering plaatsgevondenvan rentabiliteit
eninkomen.Deprijsdalingvandeindustriekwaliteitenwasgroter
dandievandebeterekwaliteiten.Bijeenomzetdaling van15%
pervierkantemeterwordt dedalingvandeopbrengstkostenverhoudinggeraamd op10procentpunten.Dearbeidsopbrengst perondernemer zaldaardoor duidelijknegatief zijngeworden.
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6. Inkomen, financiering en vermogenspositie

6.1

Inleiding

Aansluitend opdeinhet vorigehoofdstuk besprokenrentabiliteit vandebedrijven,wordt indithoofdstuk de samenstelling
endebesteding vanhet inkomenbehandeld.Tevenswordt ingegaan
opdeherkomst endeaanwending vandefinancieringsmiddelenen
tenslottewordt eenoverzicht gegevenvandesamenstelling van
het indeagrarische bedrijven ge'lnvesteerdevermogen1).
Degegevens indithoofdstuk zijnevenals dieinhoofdstuk5
gebaseerd opeensteekproef.Wat delandbouwsector betreftwaren
echterniet vanalle indesteekproef voorkomende bedrijvenvolledigegegevens vandeinkomensvormingen-besteding beschikbaar.
Debedrijvenwaarvoorditgeldt,zoalsBV's,blijvenbuitenbeschouwing.Dehiernavolgende gegevenshebben danookbetrekking
op67.300landbouwbedrijven, terwijlhet totale aantal landbouwbedrijvenmetminstens 79sbevolgensdemeitelling69.800bedroeg.Bijdeglastuinbouwbedrijven gaathet omeenaantalvan
ongeveer 9000gerepresenteerde bedrijvenmet eenomvang vanten
minste70sbe.Vandeniet opglasteeltengespecialiseerde tuinbouwbedrijven kangeen totaalbeeld vandeinkomens-envermogenssituatiewordengegeven.Wel isinparagraaf 6.5 voorenkele
groepenvandezebedrijven eenaantal financiëlegegevensopgenomen.
Inhoofdstuk4isvermeld datdoorverandering inderegels
vandeWIRhet LEIvanaf 1986/87voordelandbouw en1986voorde
tuinbouwbijdebepalingvandevervangingswaarde deWIR-premie
nietmeer inmindering zalbrengen.Dekostenvoorrenteenafschrijvingwordendaardoorhoger.Inverband met devergelijkbaarheid metvoorgaande jaren isindithoofdstuk echternoggeen
rekening gehoudenmet dezewijziging (zieparagraaf4.1).

6.2 Inkomen, gezinsbestedingen

en

besparingen

6.2.1 Gezinsinkomenuit bedrijf,ondernemersinkomenenbedrijfsresultaat
Debedrijfsopbrengstenopland-en tuinbouwbedrijven ontstaanvrijwelgeheeluit deafzet vandevoortgebrachte Produkten.Doordebedrijfsopbrengsten teverminderenmet dekostenvan
geleverdegoederen endienstenuit anderesectorendieinhet
produktieproces zijnopgegaan (non-factorkosten, inclusiefafschrijvingen)resteert denetto-toegevoegdewaarde,ookwelagrarischinkomengenoemd.Dit inkomenkanwordengezienalsdebeloning voordeproduktiefactorenarbeid enkapitaal (incl.grond)
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die samen de agrarische produkten hebben voortgebracht. De ingez e t t e produktiefactoren bestaan op landbouwbedrijven i n hoofdzaak
u i t de arbeid van de ondernemer en z i j n meewerkende gezinsleden
en u i t het vermogen van de ondernemer. Ook vreemde arbeid en
vreemd vermogen z i j n evenwel b i j de produktie betrokken geweest.
Dit betekent dat een deel van het a g r a r i s c h inkomen ten goede
komt aan n i e t t o t het gezin behorende arbeidskrachten in de vorm
van loon en aan verschaffers van vreemd vermogen ( i n c l . de v e r pachters) i n de vorm van rente en pacht. Wat er o v e r b l i j f t i s het
gezinsinkomen u i t het b e d r i j f . Wanneer men van het gezinsinkomen
de berekende beloning voor meewerkende gezinsleden a f t r e k t r e s t e e r t het ondernemersinkomen, dat gezien kan worden a l s het inkomen dat de ondernemer met de i n z e t van eigen arbeid en eigen v e r mogen i n z i j n bedrijf heeft behaald. Door het ondernemersinkomen
t e verminderen met de n e t t o vergoeding voor het eigen vermogen
( n e t t o - p a c h t en saldo berekende en betaalde r e n t e ) en de zogenaamde i n c i d e n t e l e bedrijfsopbrengsten b l i j f t de arbeidsopbrengst
van de ondernemer over ( z i e vorige hoofdstuk). Na a f t r e k van de
berekende beloning voor de arbeid van de ondernemer r e s t e e r t het
netto-bedrijfsresultaat.
Tabel 6.1 Van bedrijfsopbrengst tot bedrijfsresultaat (x 1000 gulden per
ondernemer)
Landbouwbedrijven
1984/85 1985/86
Aantal bedrijven
Aantal ondernemers

67300
67300

67300
67300

Bedrijfsopbrengsten, Inclusief
incidentele opbrengsten
Af: non-factorkosten

326,6
229,4

334,4
234,4

Netto-toegevoegde waarde
Af: betaalde factorkosten 2)

97,2
31,9

100,0
33,4

Gezinsinkomen u i t bedrijf
Af: berekend (loon gezinsleden)

65,3
29,5

66,6
29,8

35,8
Ondernemerslnkomen
3,1
Af: Incidentele bedrijfsopbrengsten « 3,1
" : berekende rente en
28,9
netto-pacht
B i j : betaalde rente
20,1
23,9
63,9

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondernemer
Netto-bedrijfsresultaat
1)
2)
3)
4)
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Glastuinbouwbedrijven

1986/87
(r) 1)

1984

1985

1986
(r) 1)

9230 9190
12290 12310
409,3
265,0

426,0
285,0

144,3
75,4

141,0
76,7

71,0
29,0

68,9
15,1

64,3
14,6

73,0
14,0

36,8

42,0

53,8

49,7

59,0

3,2

3,0

1.3

1,0

1,0

30,2
21,2

29,0
20,0

28,9
22,2

28,3
21,8

29,6
23,0

24,6
68,1

30,0
67,0

45,8
64,4

42,2
67,6

51,4
68,0

.
•
,
•

-40,04)-43,54)-37,04)-18,6 -25,4 -16,6

Bijonveranderde berekeningswijze van hetWIR-effect endusvergelijkbaar met
voorgaande jaren.
Rente,netto-pacht, loon vreemd personeel enwerk door derden(gedeeltelijk).
Voor landbouwbedrijven oppachtbasis,voor glastuinbouwbedrijven opbasisvan
werkelijke verhouding van pacht eneigendom van de grond.
Oppachtbasis.

.
•
,
•

Gezinsinkomen inlandbouwhogereninglastuinbouw lager
Denetto-toegevoegde waardevaneengemiddeld landbouwbedrijfwasin1985/86 100.000gulden,3%meerdaninhet voorgaandejaar(tabel6.1).Vandienetto-toegevoegdewaardewasêên
derdebestemd voorbetaling vandeinzet vanvreemdearbeid en
vreemd vermogen (betaalde factorkosten).Hierbijvormdedebetaalderentemet 21.200guldendehoogsteuitgavenpost.Voor
vreemdearbeid (incl.loonwerk)ennettopachtwerd in1985/86
12.200gulden betaald.Naaftrekvandeze bedragen resteerdeeen
gemiddeld gezinsinkomen uitbedrijf dat2%hoger lagdan inhet
voorafgaande jaar.
Op deglastuinbouwbedrijven gingen in1985zoweldeopbrengstenalsdekostenperondernemeromhoog.Doordat deopbrengststijging (4%)achterbleef bijdestijging vandenon-factorkosten
(7,5%)daaldedenetto-toegevoegdewaarde in1985met 3.000guldenenkwam dezeop 141.000gulden.Ruimdehelftvandenettotoegevoegdewaarde (76.700gulden)werd betaald voordeinzetvan
vreemdearbeid envreemdvermogen (betaalde factorkosten).In
tegenstelling totde situatieopdelandbouwbedrijven vormende
loneninclusief desociale lastenhet leeuwedeel vandebetaalde
factorkosten (ca.50.000gulden).Het resterende gezinsinkomen
uit bedrijf bedroeg in1985opdeglastuinbouwbedrijven 64.300
gulden.Er trad duseendaling opvan7%.
Marges gestabiliseerd

De omzet van de landbouwbedrijven i s in de jaren zeventig en
t a c h t i g verder gestegen. In 1985/86 lag deze voor het gemiddelde
landbouwbedrijf op 330.000 gulden, tegen minder dan 100.000 g u l Figuur 6.I

Bedrijfsinkomen in 1 van de omzet (voortschrijdend 3-jaar gemiddelden)

— Akkerbouwbedrijven
.— Weidebedrijven
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den inhet beginvande jarenzeventig.Hetgezinsinkomenuitbedrijfheeft hiergeengelijke tredmeegehouden.Datkomtvooraldoordat denon-factor inputs (b.v.aankoopvanveevoer enanderegrond-enhulpstoffen)steedsomvangrijkerworden.In
1985/86werd er234.000guldenaannon-factorkostenbetaald (tabel6.1).Bovendien zijndebetaalde factorkosten (metnamede
rente)sterktoegenomen.Hetaandeel vanhet gezinsinkomenuit
bedrijf indeomzet ishierdoor teruggelopenvan ruim30%inhet
beginvande jarenzeventig tot ruim20%indeeerstehelft van
de jaren tachtig (figuur6.1).
Delaatste jarenblijft debehaaldemarge (het gezinsinkomen
uit bedrijf inprocentenvandeomzet)vrijstabiel.Vanbelang
daarbijzijndealenkele jarendalenderentetarieven ende
prijsdaling vanenergie enveevoeder.Dezelfde tendens isookbij
deonderscheiden bedrijfstypenwaar tenemen.Demargesvande
akkerbouwbedrijven gevendoordesterkwisselende opbrengsten
nogalwat fluctuaties tezien,maardelaatstejarenzijnzeweer
toegenomen tot rondde30%.Demarges vandeweidebedrijvenen
vandegemengde bedrijvenmet intensieveveehouderijzijninde
eerstehelft vandejaren tachtig gestabiliseerd oprespectievelijkcirca 25%en15%.
Opdeglastuinbouwbedrijven ligt deomzet gemiddeld hoger
danopdelandbouwbedrijven. Deomzet vandeglastuinbouwbedrijvenwasin1985gemiddeld circa425.000gulden.Demargeszijn
eveneenssterkgedaald.Inhet beginvandezeventiger jarenlag
demarge rond 25%entien jaarlater rond 16%,ongeveerdezelfde
marge alsvandegemengdebedrijvenmet intensieveveehouderij.
Eendaling vandemargehoudt indathet gezinsinkomen
gevoeligerwordt voorveranderingen inopbrengsten enbetaalde
kosten.Zo leiddebijvoorbeeld opglastuinbouwbedrijven een
verandering indeopbrengstprijzenvan1%inhet beginvande
jarenzeventig toteenverandering inhet gezinsinkomen van4%,
terwijldatnuongeveer6% is.Ditgeldt daarmee ookvoorde
besparingen,waarvandeomvang sterkafhankelijk isvanhet
niveauvanhet gezinsinkomen.
Uiteenlopende inkomensontwikkeling op landbouwbedrijven
Hetondernemersinkomenopdelandbouwbedrijvenwasin
1985/86gemiddeld 36.800gulden;dit is1.000guldenhogerdanin
het voorafgaande jaar.Deveranderingen opdeonderscheidenbedrijfstypen zijnechteraanzienlijk.Op de akkerbouwbedrijven
vertoondende inkomenseensterkedaling.Het ondernemersinkomen
beliep slechts 19.000gulden,tegen44.100gulden inhetvoorafgaande jaar (tabel6.2).Opdeweidebedrijven ishet ondernemersinkomen daarentegen gestegenvan 28.600gulden in1984/85tot
38.300gulden in1985/86.Ookdegemengde bedrijvenmet rundvee
lietenenigestijgingvanhetondernemersinkomen zien.Het
hoogsteondernemersinkomen werdbehaald doordegemengde bedrijvenmet intensieveveehouderij (53.500gulden).Dit isongeveer
evenveelals ineenjaareerder.
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Tabel 6.2 Inkomen,gezinsbestedingen enbesparingen opverschillende bedrijfstypen (in 1000gld.per ondernemer)
Bedrijfstype

NettoOnder- Totaal Besteed- Gezins- Bespa- SpaarArbedr.
beids- nemers gezins- baar
beste- ringen quote
resul.1) opbr. inkomen inkomen inkomen dingen
(%)

Melkvee
1984/85
1985/86
Gemengd, rundvee
1984/85
1985/86
Gemengd, int.veeh.
198A/85
1985/86
Akkerbouw
1984/85
1985/86
Groenten onder glas
1984
1985
Snijbloemen onder glas
1984
1985
Potplanten
1984
1985

9
22

-50,0
-47,8

18,5
25,4

28,6
38,3

72,9
83,3

54,2
65,0

49,1
50,5

14,5

-64,1
-62,9

2,5
7,9

15,5
18,3

72,0
73,2

55,9
60,1

48,3
49,3

10,8

14
18

-21,7
-23,4

40,6
44,2

52,9
53,5

96,2
95,8

71,7
83,0

51,1
54,1

20,6
28,9

29
35

-20,7
-47,3

29,2

4,2

44,1
19,0

75,0
50,9

43,3
23,5

51,5
50,3

-8,2
-26,8

(neg)
(neg)

-25,5
-33,3

36,9
32,1

46,0
40,9

74,5
71,4

60,5
55,8

52,8
54,0

7,7
1,8

13
3

-15,4
-28,8

47,6
41,7

56,5
48,7

87,9
74,5

66,4
56,3

54,3
54,0

12,1

2,2

18
4

3,2
9,8

62,5
76,5

63,6
81,9

87,8
111,6

73,7
91,7

51,5
49,6

22,2
42,1

30
46

5,1
7,6

1) Voor landbouwbedrijven op pachtbasis.

Het uiteindelijk behaaldenetto-bedrijfsresultaat oplandbouwbedrijven,waarbijallefactorkosten inmindering zijngebracht opdenetto-toegevoegdewaarde,wasin1985/86-43.500
gulden:nogminder daninhet voorafgaande jaar,ondanks eeniets
hoger bedrijfsinkomen (tabel6.1).Ditverschilwordt veroorzaakt
doordehogere ingerekendevergoeding voordearbeid vandemeewerkendegezinsleden envooralvoordeberekende arbeid vande
ondernemer.Doordeondernemers opdelandbouwbedrijven werdin
1985/86gemiddeld2.450uurgewerkt, tienuurminderdan inhet
voorafgaande jaar.Het ingecalculeerde brutouurloon (incl.werkgeverslasten)isgestegenvanf26,-tot f27,84 (zieookde
hoofdstukken4en5 ) .
Inkomensverbetering oplandbouwbedrijvenin1986/87
De raming vanhet in1986/87behaaldegemiddelde gezinsinkomenuitbedrijf oplandbouwbedrijven komt inclusiefWIR-effect
(ziepar.6.1)uit op71.000gulden,wat7%meer isdaninhet
voorgaande jaar.Het gemiddeldeondernemersinkomenisop42.000
guldengeraamd,dat is14%hogerdanin1985/86.Voordeweidebedrijven ligthet geraamdeondernemersinkomen op41.000gulden,
eenstijging van7%.Opdeakkerbouwbedrijvenherstelden deinkomens zichweer in1986/87.Het geraamde inkomenvoordat jaar
bedraagt 52.000gulden.Vergelekenmet 1985/86 isdateenverbetering met 33.000gulden.De inkomens opbedrijvenmet intensieve
veehouderij latenna tweegoede jareneensterkedaling zien.Het
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ondernemersinkomenlooptnaarverwachting terugvan53.000gulden
In1985/86tot35.000gulden In1986/87.
In 1985Inkomensdalingindeglastuinbouw ....
Hetondernemersinkomenopdeglastuinbouwbedrijvenwasin
19858%lagerdaninhetvoorgaande jaar.De inkomensdalinghad
plaatsopde snijbloemen-endeglasgroentebedrijven(tabel6.2).
Opdepotplantenbedrijven daarentegenverbeterdehet inkomen
flink:hetondernemersinkomen steegvan63.600guldenin1984tot
81.900guldenperondernemer in1985 (+29%).
Hetgemiddeldenetto-bedrijfsresultaatopdeglastuinbouwbedrijvenwas in19857.000guldenlagerdaneenjaareerderen
kwamdaarmeeuitop-25.400gulden(tabel6.1).Het laagstebedrijfsresultaatwerdbehaald opdeglasgroentebedrijven,namelijk
-33.300gulden.Opdepotplantenbedrijvenlagdit in1985,met
eenpositiefbedrijfsresultaatvanbijna10.000gulden,opnieuw
anders.
....maar in1986weereenverbetering
Voor1986wordtvoorelkvandedrietypenglastuinbouwbedrijveneenverbetering vandeinkomensverwacht.Doordeflinke
dalingvandegasprijs liependekostenrelatiefmeer terugdan
deopbrengsten.Hetgemiddelde ondernemersinkomen opalleglastuinbouwbedrijvenwordt voor1986geraamd op59.000gulden;dat
iseenverbetering van19%tenopzichtevan1985.Deinkomensverbetering ishetgrootst opdeglasgroentenbedrijven.Voordepotplantenbedrijven ishethoogsteondernemersinkomen geraamd,namelijkopcirca90.000gulden.
Grote spreiding inondernemersinkomen
Evenals invoorgaande jarenisdespreiding inhetondernemersinkomengroot.Het spreidingsbeeld vandelandbouwbedrijven
lijkt in1985/86veelopdatvanhet jaarervoor (tabel6.3).In
1985/86washetondernemersinkomen op56%vandelandbouwbedrijvenlagerdanhetgemiddelde;in1984/85wasditop55%vande
bedrijvenhetgeval.
Hetpercentagebedrijvenmeteennegatief ondernemersinkomen
isin1985/86 ietsafgenomen.Evenals inhet jaarervoorwerdop
éénvandevijf landbouwbedrijven eenondernemersinkomenbehaald
dathoger isdantweemaalhetgemiddelde.In1985/86betekende
dit eeninkomenvanmeerdan73.500gulden.
Despreidingvanhetondernemersinkomen opdeglastuinbouwbedrijven lijkt in1985tezijnafgenomen.Hetpercentage bedrijvenmeteeninkomenvananderhalf tottweemaalhetgemiddelde
daaldevan14tot8%.Hetpercentagebedrijvenmetééntotanderhalfmaalhetgemiddelde steegmetvijfprocentpunten tot17%.
Hetpercentagenegatieve inkomensnam toemetéénprocentpunt tot
eveneens17%.
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Tabel 6.3 Spreiding van het ondernemerslnkomen (%)
Landbouwbedrijven 1)

Glastuinbouwbedrijven 1)

Inkomensklasse
1983/84
(44,4)

1985/86
(36,8)

1983
(49,5)

1984
(53,8)

1985
(49.7)

16

19
21
20
16
8
12
4

22
15
18
13
12
16
4

20
18
18
14
10
17
3

16
20
19
15
11
16
3

22
17
12
14
15
4

17
19
21
17
8
14
4

100

100

100

100

100

100

negatief
nul- i maal gemiddeld

è-1

i -u

1984/85
(35,8)

••

1}-2
2 - 4
meer dan4"

1) Tussen haakjes het gemiddelde ondernemerslnkomen x 1000 gulden.

6 . 2 . 2 Het t o t a l e gezinsinkomen
Het t o t a l e gezinsinkomen - h e t gezinsinkomen u i t b e d r i j f
p l u s de inkomsten van b u i t e n h e t b e d r i j f - was op landbouwbedrijven i n 1985/86 s l e c h t s 1% hoger dan i n h e t voorafgaande jaar en
b e l i e p gemiddeld 8 0 . 1 0 0 gulden ( t a b e l 6 . 4 ) . Het inkomen van b u i t e n h e t b e d r i j f was g e l i j k aan dat van h e t voorafgaande j a a r , nam e l i j k 1 3 . 5 0 0 g u l d e n . Op de w e i d e b e d r i j v e n s t e e g h e t t o t a l e g e zinsinkomen met 14% en kwam daarmee op 8 3 . 3 0 0 gulden ( t a b e l 6 . 2 ) .
Op de gemengde b e d r i j v e n met rundvee veranderde er w e i n i g i n de
Tabel 6.4 Gezinsinkomen, bestedingen en besparingen, (x 1000 gulden per
ondernemer)
Landbouwbedrijven

Glastuinbouwbedr.

1984/85 1985/86 1986/87
(r)1)

1984

1985

1986
(r)1)

Gezinsinkomen uit bedrijf
Bij: inkomenvan buiten bedrijf,
totaal
w.v.-uitkeringen (sociale)
- verzekeringen
- uit arbeid
- uit vermogen
- overige

65,3

66,6

71,0

68,9

64,3

73,0

13,5

13,5

13,0

13,1

14,0

14,0

Totaal gezinsinkomen

78,8

Af:

betaalde belastingen en premies
volksverzekeringen

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

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

21,7

57,1
49,7

6,3
2,1
4,3
0,8
80,1

18,2

61,9
51,2

.
.
.
•

84,0

4
2
5
0
82,0

17,0

67,0
52,0

78,3

17,3

64,7
53,4

3
5
5
8

17,2

61,1
53,5

4,0
2,4
6,6
1,0
87,0

17,0

70,0
54,0

Besparingen (b)

,4

10,7

15,0

11,3

7,6

16,0

Spaarquote (b in%van a)

13

17

22

17

12

23

1) Zienoot 1,tabel 6.1.
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hoogtevanhet totalegezinsinkomen.Degemengdebedrijvenmet
intensieveveehouderijbehaalden inbeide jarenhethoogsteinkomen (96.000gulden).Opdeakkerbouwbedrijven zaktehet totale
gezinsinkomen van75.000guldenin1984/85tot50.900guldenin
1985/86.
Opdeglastuinbouwbedrijven daaldehet totale gezinsinkomen
in1985met3.700gulden (bijna5%) tot78.300gulden.Deinkomstenvanbuitenhetbedrijf zijnmet7%toegenomenenkwamen
daarmee in1985op14.000gulden.
Neveninkomsten:belangrijk onderdeelvanhet gezinsinkomen
De inkomstenvanbuitenhetbedrijf-deneveninkomstenvormenzowelvoordelandbouwbedrijven alsvoordeglastuinbouwbedrijveneenbelangrijk bestanddeelvanhetgezinsinkomen.Het
gaathieruitsluitend omneveninkomstenvandeondernemerenzijn
echtgenote.Neveninkomstenvankinderen,zoalsinkomenuitarbeid
buitenhetbedrijfenuitvermogen,blijvenhierbuitenbeschouwing.
Hetneveninkomenblijktsterker toetenemendanhetbedrijfsinkomen(tabel6.5).Hetgezinsinkomenuitbedrijf isopde
landbouwbedrijven inhetmiddenvandetachtiger jarencirca 1,5
maalzohoogalsinhetmiddenvande jarenzeventig;opdeglastuinbouwbedrijven ishetcirca1,4maalzohoog.Deneveninkomstenzijnbijbeidebedrijfstypenindezelfdeperioderuimverdubbeld.Hetaandeelvandeneveninkomsten inhet totalegezinsinkomen isopdelandbouwbedrijvengestegenvan12tot16%enop
detuinbouwbedrijvenvan11tot17%.Doorhetachterblijvenvan
hetbedrijfsinkomenindeperiode1977-1982ishetaandeelvande
neveninkomsten opdeglastuinbouwbedrijven toengestegentot
zelfscirca20%.
De (sociale)uitkeringenvormeneensteeds belangrijker
bestanddeelvandeneveninkomsten.Ditgeldthetsterkstvoorde
Tabel 6.5 Neveninkomsten van landbouw-englastuinbouwbedrijven (x1000gld.per
ondernemer,drie jaarlijkse gemiddelde)
Landbouwbedrijven

Glastuinbouwbedrijven

74/75-77/78-80/81-83/8476/77 79/80 82/83 85/86

1974- 1977- 1980- 19831976 1979 1982 1985

Uitkeringen (sociale)
verzekeringen
Neveninkomsten uit arbeid
Inkomsten uit vermogen
Overige neveninkomsten

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

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

Totaal neveninkomsten (a)

6,2

9,3

14,0

13,3

5,9

9,1

13,7

13,4

Totaal gezinsinkomen (b)

52,3

58,7

73,0

80,9

53,2

47,9

66,2

79,3

(a)in%van (b)
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11,9

15,8

19,2

16,4

11,1

19,0

20,7

16,9

landbouwbedrijven,waarde(sociale)uitkeringen indelaatste
jarenbijnadehelft vandeneveninkomsten vormden.De inkomsten
uitnevenarbeid zijnopbeidebedrijfstypen inde jarentachtig
gemiddeld ruim2.000gulden.De inkomsten uitvermogen liggenop
deglastuinbouwbedrijven hogerdanopdelandbouwbedrijven.

6.2.3 Besteedbaar inkomen,gezinsbestedingen enbesparingen
Het besteedbaar inkomen,datkanworden aangewend voorgezin
enbedrijf,wordt berekend doorhet totalegezinsinkomen teverminderenmet depersoonlijke belastingen endepremiesvoorde
volksverzekeringen die indeloopvanhet boekjaar zijnbetaald.
Figuur 6.2 Aanwending gezinsinkomen op landbouwbedrijven
X 1. 000gld
per bedrijf

90
80
70
60
50
40
30
20
10
72/73

74/75

76/77

78/79

80/81

82/83

84/85 85/86

1) Totale gezinsinkomen.
2) Gezinsbestedingen.
3) Gezinsbestedingen inprijzenvan 1971/72

Dehoogtevandebetaaldebelastingenhangt inbelangrijkemate
samenmethet behaalde inkomen indetweevoorafgaande jaren.In
1985/86bedroeg debelastingquote-debetaalde belastingenen
premies inprocentenvanhet totalegezinsinkomen-op landbouwbedrijven 22,7%,hetgeenweer lagerwasdan inhet voorafgaande
jaar (tabel6.4).Alleenopdeakkerbouwbedrijven steegdequote
(van42,4%naar 54,8%),ditalsgevolg vanhetnaijleffect van
het hoge inkomen in 1983/84envandedaling vanhet inkomenin
1985/86.
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Hogerbesteedbaar inkomenop landbouwbedrijven
De stijging vanhet totalegezinsinkomen endedaling vande
betaaldebelastingen ensociale premies resulteerden opdelandbouwbedrijven ineengemiddeld besteedbaar inkomendat4.800gulden (8%)hoger lagdan in1984/85 (figuur 6.2).Alleenhetbesteedbaar inkomenopdeakkerbouwbedrijvenvertoonde eendaling,
namelijkvan43.300gulden tot23.500gulden.Hethoogstebesteedbaar inkomenwerd bereikt opdegemengdebedrijvenmet intensieveveehouderij (83.000gulden).
Degezinsbestedingen zijnopde landbouwbedrijven gemiddeld
met 3%toegenomen enbeliepen in1985/8651.200gulden.Desterkstestijging kwam vooropdebedrijvenmet intensieve veehouderij,waar in1985/8654.100guldenbesteedwerd (+6%)endaarmee
dehoogstegezinsbestedingen gedaanworden.Alleen opdeakkerbouwbedrijven gavendegezinsbestedingen eengeringedalingte
zien (tabel6.2).
Glastuinders betaalden in1985evenveel belasting als in1984
Debelastingquote ophet gemiddeldeglastuinbouwbedrijfwas
in198522%.Dit isêënprocentpunt hoger daninhet voorafgaande
jaar,terwijldebetaaldebelastingen (ruim 17.000gulden)gelijk
gebleven zijn.Destijging vandebelastingquote iseengevolg
vandeeerdervermelde daling vanhet totalegezinsinkomenmet
3.700gulden.Hetbesteedbaargezinsinkomen vandegemiddelde
glastuinderkwam daardoor uit op61.000gulden (-6%).
Opdeonderscheiden bedrijfstypenbinnendeglastuinbouw isde
ontwikkeling verschillend geweest.Deondernemers opdeglasgroentenbedrijven zagenhetbesteedbaar inkomenmet circa5.000
gulden teruglopen endieopdesnijbloemenbedrijvenmetrond
10.000gulden (tabel6.2).Opdepotplantenbedrijvensteeghet
besteedbaar inkomen sterkenkwamhet opcirca92.000guldenuit.
Het gemiddelde bestedingsniveau vandeglastuinders bleef in1985
gelijk.Opmerkelijk isdatdegezinsbestedingen opdepotplantenbedrijvenwat zijngedaald.
Besparingen oplandbouwbedrijven in1985/86weer omhoog
Debesparingen,dieoverblijven nadat de gezinsbestedingen
hebben plaatsgehad,vormen eenbelangrijke bronvoordevorming
vaneigenvermogen.In 1984/85waren debesparingen op landbouwbedrijven,nadrie jarenmet eenhoog spaarniveau, scherpgedaald.In1985/86hebben zezichweer enigszinshersteld.Gemiddeldwerd er toen10.700guldengespaard (tabel6.4).Despaarquote-debesparingen inprocentenvanhet besteedbaar inkomenlag in1985/86op 17tegen 13inhet voorafgaande jaar.
Indeveehouderijsector zijndebesparingenopallebedrijfstypen toegenomen.Debesparingen opdeweidebedrijvenbedroegen in1985/86 14.500gulden,waardoor despaarquoteop22
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kwam, tegenover9inhet voorafgaande jaar (tabel6.2).De
hoogste besparingen (28.900gulden)werden behaald opdegemengde
bedrijvenmet intensieveveehouderij.Dat leverdehiereenspaarquotevan35op.De ondernemers opdeakkerbouwbedrijven daarentegenzagenhunontsparingen in1985/86noggroterwordendanin
het voorafgaande jaar:debestedingenwaren26.800guldengroter
danhet besteedbaar inkomen.
Vanalle landbouwbedrijvenwerd in1985/86op 41%ontspaard.
Dit iseenlichteverbetering tenopzichtevanhet voorgaande
jaartoenop44%ontspaardwerd.Opdeakkerbouwbedrijven isde
situatie verslechterd. In1985/86ontspaarde71%vandebedrijven,terwijldit inhetvoorgaande jaar57%was.
Naarmate debedrijvengroter zijnwordt ergemiddeldmeer
gespaard.Zoontspaarden dekleinstebedrijven (79-118sbe)in
1985/86 1.300 gulden terwijldegrotebedrijven (boven238sbe)
gemiddeld 20.300gulden spaarden.
Bijdejongeondernemers (korterdan 11jaar bedrijfshoofd)
liggendebesparingen relatiefhoog (gemiddeld 17.200gulden).
Ouderebedrijfshoofdenzonderopvolger sparendaarentegenweinig:
gemiddeld 2.000gulden in1985/86.
In1986/87weerbesparingen op akkerbouwbedrijven
Uitgaandevandegeraamde inkomens van landbouwbedrijven,
vanietslagerebelastingbetalingen envaneenverdere stijging
vandegezinsbestedingen worden debesparingen opde landbouwbedrijvenvanhet onlangsafgeslotenboekjaar 1986/87geraamd op
gemiddeld 15.000gulden.Hierdoor loopt despaarquoteopvan17
naar22 (tabel6.4).
Voordeweidebedrijven zijndebesparingen voor 1986/87
geraamd op22.000gulden (+50%).Degemengde bedrijvenmetintensieveveehouderij zienhunbesparingen dalenvan29.000in
1985/86 tot3.000gulden in1986/87.Debesparingen opakkerbouwbedrijven geveneenforsherstel tezien.Zijwordenvoor
1986/87geraamd op16.000gulden tegeneenontsparing vanbijna
27.000gulden in1985/86.
Terwille vandecontinuïteit vandeagrarische bedrijvenis
eenredelijk besparingsniveau noodzakelijk.Het rendement ophet
vermogen isniet zohoogdatveelvreemd vermogenkanwordenaangetrokken.In 1985/86washet rendement indoorsnee-0,5%enin
1984/85werd eveneenseennegatief rendement behaald (-0,3%).De
vorming vaneigenvermogen isderhalve noodzakelijk.Bijdegenoemde rendementspercentages moet volledigheidshalve wordenvermeld dat deophet bedrijf aangewende gezinsarbeid volgensde
CAOisgewaardeerd, inclusief dewerkgeverslasten, envolledig in
dekosten isdoorberekend.Dezekostenbehoevenechterniette
wordenuitbetaald zodat er-geziendezehoge ingecalculeerde
loonkosten-welwatmeer ruimte isomvreemd vermogenaante
trekkendandenegatieve rentabiliteit doet vermoeden.Behalve
besparingen draagt ookvermogenswinst bijaandegroeivanhet
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eigenvermogen.Vooraldeoplangeretermijngeleidelijk stijgendeprijsvangrond-dieinderendementsberekening gewaardeerd istegendeonverpachteprijs (zieparagraaf6.4)-speelt
hierbijeenrol.
Herstelbesparingenglastuinbouwin1986
Indeglastuinbouw leiddedeteruggangvanhetbesteedbaar
inkomenooktoteendalingvandebesparingenenwelvangemiddeld11.300guldenin1984tot7.600guldenin1985(tabel6.4).
Despaarquotekwamhierdooruitop12,wateendalingbetekende
vanvijf procentpunten tenopzichtevan1984.
Despreidingindebesparingenwasevenwelgroot.Zohad34%
vandeondernemerstemakenmetnegatievebesparingen;eenjaar
eerderwasdit40%.Bijcirca40%vandeondernemers lagendebesparingen tussende0en15.000gulden.Eengroepvan14%vande
ondernemers spaardein1985meerdan60.000gulden.
Deontwikkelingvandebesparingenopdeonderscheidenbedrijfstypen looptparallelaanhetverloopvanhetbesteedbaar
inkomen.Opdeglasgroentebedrijvendaaltdespaarquotevan13
naar3enopdesnijbloemenbedrijvenvan18naar4.Opdepotplantenbedrijvennamendebesparingenmetongeveer20.000gulden
toe:despaarquotesteegdaardoorvan30naar46.
Deramingenvoor1986wijzenopeenherstelvandebesparingenophetgemiddeldeglastuinbouwbedrijf.Doordathetbesteedbaar inkomencirca9.000guldenhogerkomt teliggenende
gezinsbestedingen naarverwachtingmetslechts500guldenzullen
zijntoegenomenkomendebesparingenuitop16.000gulden.Dit
betekenteenstijgingvandespaarquotevan12naar23.

6.3 Finaneieringsmiddelen

en

investeringen

6.3.1Financieringsoverzicht vanlandbouwenglastuinbouw
Voordefinancieringvanhuninvesteringen zijndeagrarischeondernemers grotendeelsaangewezenopdeeigenmiddelenuit
delopendeproduktie beschikbaarkomen (afschrijvingenenbesparingen)enuitvermogensoverdrachten (vooral schenkingenen
erfenissen).Inhetfinancieringsoverzicht (tabel6.6)zijnonder
"aanwending"deWIR-basispremiesen-kleinschaligheidstoeslagen
opdebedrijfsinvesteringeninmindering gebracht.Ditomeen
betereaansluitingmetdeovereenkomstige balanspostenteverkrijgen.Inhetinvesteringsoverzicht (tabel6.7)zijndebrutoinvesteringenvóóraftrekvanWIR-premiesweergegeven.Terbepalingvandebruto-investeringenwordtdeboekwaarde,dusnietde
werkelijk ontvangenopbrengst,vandeafgestotenproduktiemiddeleninmindering gebrachtopdewaardevandeaangekochteproduktiemiddelen.Daardoorwordteenzozuivermogelijkeweergaveverkregenvandefeitelijke ontwikkelingvandeomvangvanhetproduktieappparaat.
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In 1985/86meer financieringsmiddelenoplandbouwbedrijven
In1985/86kwam erop landbouwbedrijven groterdan79sbein
totaaleenbedrag vanbijna4.600miljoenguldenaanfinancieringsmiddelen beschikbaar,hetgeenovereenkomt met68.000gulden
perbedrijf.Het totalebedragwas17%hogerdanin1984/85(tabel6.6).Deeigenmiddelen zijndaarbijmet 10%toegenomen;de
besparingenwaren220miljoen guldenhogerende afschrijvingen
110miljoen.
Vanaf 1983/84zijnookdevoor levensverzekeringen betaalde
premies totdebesparingengerekend.Evenals in1984/85werd in
1985/86 120miljoenguldenaandergelijke premiesbetaald.Dit
geld isbuitenhetbedrijf vastgelegd enkandusnietalsfinancieringsmiddelwordenbeschouwd.Daaromzijndezepremiesonder
de"overige eigenmiddelen"weerafgetrokken,zodat deomvangvan
detotaal beschikbareeigenfinancieringsmiddelendoordeze wijzigingnietwordtbe'Invloed.
Tabel6.6 Financieringsoverzicht van landbouwbedrijven englastuinbouwbedrijven
(inmin.gld.)
Landbouwbedrijven
1984/85
HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overige eigen middelen

1985/86

Glastulnbouwbedr.
1984

1985

1510

1620

500
270
30

720
190
20

600
135
30
35

640
95
30
5

TOTAAL EIGEN MIDDELEN (a)

2310

2550

800

770

- nieuwe langlopende leningen

1460

1910

160

120

560
60

235
140

1620

2030

620

375

3930

4580

1420

1145

1120
2450
-110

1210
2800

405
625
35
40
40
1145

- mutatie overige vreemde middelen
TOTAAL VREEMDE MIDDELEN (b)
TOTAAL BESCHIKBARE MIDDELEN (a+b)
AANWENDING
- aflossing langlopende leningen
- invest,induurz.produktiemiddelen 1)
- mutatie Inoverige produktiemiddelen
- invest,enbeleggingen buiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
TOTALE AANWENDING
1)

220
250

240
270
60

330
755
70
75
190

3930

4580

1420

Na aftrek berekende WIR-premies.

Behalveuitdebedrijfssfeerkomenerook indevermogenssfeereigenmiddelenbeschikbaar.Debelangrijkstehiervanzijn
de schenkingenenerfenissen,diein1985/86meteentotaalbedrag van190miljoengulden30%lagerwarendanin1984/85.Inde
schenkingen enerfenissenis34miljoenguldenaanbevoordelingen
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bijgrondoverdrachtenindefamiliesfeeropgenomen,tegen15miljoeninhetvoorgaande jaar.
Deoverigeeigenmiddelenbestaanuit vermogenssubsidies
(exclusiefWIR-basispremiesenkleinschaligheidstoeslagen),boekwinsten,schadeuitkeringen etc.Deboekwinsten (60miljoengulden)vormdendebelangrijkstepost.DeWIR-basispremies ende
-kleinschaligheidstoeslagen,dieniet inhet financieringsoverzichtzijnopgenomen,beliepen in1985/86460miljoengulden,5%
meerdanin1984/85.
Evenals deeigenmiddelen zijnookdevanbuitenafaangetrokkenmiddelen in1985/86toegenomen.Intotaalwerd ruimtwee
miljard guldenaannieuwe leningenaangetrokken,dat is25%meer
daninhetvoorafgaande jaar(tabel6.6).Ditbetekent eengemiddeldeopnamevan30.000guldenperbedrijf.Ookdeaflossingen
waren in1985/86hogerdaninhetvoorafgaande jaar.Erwerdeen
bedragvan1.210miljoenguldenafgelost (8%). Persaldoishet
vreemdevermogen in1985/86met820miljoenguldentoegenomen.
Groot deeleigenmiddelenbestemd voor investeringen
Vandeeigenmiddelenwerdnaarschatting ongeveer tweemiljardguldengebruikt voordefinanciering vaninvesteringen.Dit
betekent dat,evenals inhetvoorafgaande jaar,53%vandetotale
investeringen oplandbouwbedrijvenmeteigenmiddelenwerd gefinancierd.
Debruto-investeringen induurzame produktiemiddelen (na
aftrek vanWIR-premies)waren in1985/86 14%hogerdaninhet
jaarervoorenbeliepen2.800miljoengulden.Indeoverigeproduktiemiddelen isin1985/86 240miljoenguldenvastgelegd.
Hierinzijnbegrependevoorradenproduktiemiddelen (inclusief de
aangekochtemelkquota)endemutaties indeveldinventaris.
Investeringen enbeleggingenbuitenhetbedrijf beliepenin
1985/86 270miljoengulden,dit is23%meerdaninhetvoorgaande jaar.Belangrijkepostenhierinzijn:dewoning (90miljoen
gulden)deauto (50miljoengulden)endeelnemingen incoöperatiesenanderevorderingen (80miljoen gulden).
Hetresultaatvaneenenanderwasdatvandebeschikbaar
gekomenmiddelen60miljoen (in1984/85 250miljoen)overbleef
voorversterking vande liquiditeitspositie.Hetblijktdatalleenopdegemengdebedrijvenmetveehouderijde liquiditeiten
zijntoegenomen (+150miljoengulden).Zowelopdeakkerbouwbedrijvenalsopdeweidebedrijven daaldende liquiditeitenmet
40miljoengulden.
Degemiddelde liquiditeitspositie vanalle landbouwbedrijven
isin1985/86nietveelveranderd.Hetgemiddelde liquiditeitensaldo-deliquiditeitenverminderd metdeschuldenopkortetermijn-bedroeg inmei 1986circa75.000guldenperbedrijf.De
situatie opde individuelebedrijvenweekhier sterkvanaf.Zo
had 16%vandebedrijveneennegatief liquiditeitensaldo,terwijl
24%overmeerdan100.000guldenbeschikte.
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In 1985minder financieringsmiddelenop glastuinbouwbedrijven
In 1985kwam eropdeglastuinbouwbedrijven intotaaleen
bedrag van1.1A5miljoen guldenaanfinancieringsmiddelenbeschikbaar (tabel6.6).Ditbedragwasbijna 20%lagerdanin1984
enkomt overeen metbijna 125.000guldenperbedrijf.Vanhettotalebedrag was 770miljoen guldenafkomstig uit eigenmiddelen,
dievoorruim 95%bestondenuit afschrijvingen enbesparingen.
Deze laatstenwaren samen in1985evenhoogals inhet voorgaande
jaar.Debesparingen daalden echtermet 40miljoen gulden,wat
gecompenseerd werd dooreenevengrote toename vandeafschrijvingen.Deoverige eigenmiddelen zijnmet 30miljoen guldenafgenomen.
In 1985iseenbedrag van375miljoen guldenaanvreemde
middelen aangetrokken.Dit is40%minderdan inhet voorgaande
jaar.Erwerd bijna60%(325miljoengulden)minderaannieuwe
langlopende leningen opgenomen.Ditwerd enigszins gecompenseerd
dooreen toename (80miljoen gulden)indemutatie vandeoverige
vreemdemiddelen.
Vanalle beschikbaremiddelenwerd405miljoenguldenaangewend voorhetaflossenvanlanglopende leningen,ongeveer70miljoenguldenmeer dan in1984.In 1985werd erpersaldo170miljoenaanlanglopend vreemd vermogen afgelost, terwijlereenjaar
eerder per saldo230miljoenaan langvreemd vermogenwerdbijgeleend.
Deglastuinbouwbedrijven investeerden in1985625miljoen
gulden induurzame produktiemiddelen (17%).De investeringen
waren zelfs ietskleinerdandeafschrijvingenopduurzameproduktiemiddelen, zodat denetto-investeringen daalden.Deinvesteringenenbeleggingen buitenbedrijf zijnook teruggelopen.De
liquiditeiten namen in1985met 40miljoen gulden toe,tegeneen
toenamevan 190miljoen inhet voorgaande jaar.
6.3.2 Investeringen
Sterke stijging investeringen oplandbouwbedrijven in1985/86
De totalebruto-bedrijfsinvesteringenop landbouwbedrijven
beliepen in1985/863,5miljard gulden: 25%meer dan inhet
voorafgaande jaar.Gemiddeld perbedrijf isdit eeninvestering
van52.000gulden (tabel6.7).
De toeneming vandeinvesteringen istoeteschrijvenaan
hogere investeringen ingrond engebouweneninoverige (niet
duurzame)produktiemiddelen.De investeringen ingrond zijnin
1985/86met 37%sterkgestegen enbedroegen 1.220miljoengulden.
Dit bedrag had voornamelijk betrekking ophet verschilvanaanenverkopen vangrond eneenbedrag van80miljoenguldenvoor
grondverbeteringen. Doorde inhetLEI-boekhoudnet vertegenwoordigdebedrijvenwerd inde loopvan 1985/86circa 39.600haaangekocht.Daarbijging het zowelomovername vanreedsgepachte
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grond als ombedrijfsvergroting.Degemiddeldekoopprijsvande
verhandelde grond bedroeg ruim30.000guldenperha.Inhetvoorgaandeboekjaarwerd ercirca 36.700hectare aangekocht tegeneen
gemiddelde prijsvan25.000gulden.Doorhetvrijgroteaandeel
vandefamilietransactiesenvandepachtovernamewordt degemiddeldeaankoopprijs gedrukt.
Aaneengedeeltevandegrondaankopenwasdeovernamevan
melkquota gekoppeld.De InvesteringenInaangekochte quotazijn
begrepen In"mutaties Inoverige produktiemiddelen".Tot 1mei
1986haddenvolgenshetLEI-boekhoudnet 1.400bedrijvenmelkquota
aangekocht vooreenbedrag van 190miljoengulden.Peraangekochtekgwerd gemiddeld f2,11betaald (zieookpar.2.2 en2.3).
Tabel6.7 Bedrijfsinvesteringen (miljoenen guldens)
Landbouwbedrijven
1984/85

890
990
110

- grond
- bedrijfsgebouwen
- pachtersinvesteringen
- glasopstanden 1)
- machines, installatiesetc.
- Veestapel
- vaste plantopstanden e t c
TOTAAL INVEST.DUURZAME PROD.MIDD.
- mutaties inoverigeproduktiemidi
TOTALE BRUTO-BEDRIJFSINVESTERINGEN
idem, inguldens per bedrijf

leien

1.220
1.040

1984

1985

60
35

30
40

70

-

-

-

225
475

180
400

-

-

-

-

95

85

2900

3260

890

735

-110

240

70

35

2.790
41.400

3.500
52.000

960
104.000

83.800

-

2)

1985/86

Glastuinbouwbedr.

1.130
-220

1.130
-200

1) Inclusief aanbetalingen op lopende investeringen.
2) V66r aftrekWIR-premies.

Inbedrijfsgebouwenwerd ookIn1985/86,met Inbegripvan
pachtersinvesteringen, circa1,1 miljard guldenge'lnvesteerd.
Hieruit blijkt datdeinvesteringen ingebouwen,ondanksdebeperkendemaatregelen indeveehouderij,opeenvrijhoogniveau
gehandhaafd bleven.Eengroot deelvandeinvesteringen zalbetrekkinghebbengehad opdebouwvan (varkens)stallenwaarvooral
eerder eenbouwvergunning verkregenwas.Hieropwijzendehoge
investeringen opbedrijvenmet intensieveveehouderij.In 1985/86
washierde investering ingebouwengemiddeld het hoogst (23.700
gulden)vanallebedrijfstypen.Toch isditbijna20%minderdan
inhet voorgaande jaar,toeneropdit bedrijfstype gemiddeld
voor29.200gulden Ingebouwenwerd ge'lnvesteerd.Ook Indekomende jarenzullende investeringen ingebouwennaar verwachting
vrijhoogblijven.Hierbijzullende Investeringeninopslagcapaciteit voormest opdebedrijven eensteedsbelangrijkeraandeel innemen.Ookdeverdergaande concentratie vandeveestapel
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enmodernisering vandeveehouderijbedrijvenzullendenodige
investeringen vereisen.
Vanalle investeringen ingebouwenhad in1985/86circa87%
betrekking opdeveehouderijsector.Ditisietsminderdaninhet
voorgaande jaartoenditpercentage90was.Tussendebedrijven
metveehouderijheefterenigeverschuiving plaatsgehad.Zoinvesteerdendeweidebedrljven in1985/86 13%meerenkwamendeze
daardooropeenbedrag van520miljoengulden.Opdebedrijven
metintensieveveehouderijdaalden zoalsgezegd de investeringen
ingebouwen,zodatdezeuiteindelijk 390miljoen ingebouwen
vastlegden.Opdeakkerbouwbedrijven (inclusief degemengdebedrijvenmetakkerbouw)werd in1985/86meergeïnvesteerd ingebouwendaninhetvoorafgaande jaar:circa 150miljoengulden
(+30%).
De investeringen inmachineseninstallatieswarenin
1985/86evenhoogalsinhetvoorgaande jaar,namelijk 1.130miljoengulden.Opdeakkerbouwbedrijven (inclusief degemengdebedrijvenmetakkerbouw)werd in1985/86mindergeïnvesteerd: 250
miljoengulden,tegen300miljoeninhetvoorgaande jaar.Opde
bedrijvenmetveehouderijisbijdeinvesteringen inmachinesen
installaties dezelfdeverschuiving tezienalsbijdeinvesteringeningebouwen.Deweidebedrljven investeerden in1985/86590
miljoengulden (+22%)indezeproduktiemiddelenendebedrijven
metintensieveveehouderij215miljoengulden (-18%).
Evenals inhetvoorgaande jaarisdewaardevandeveestapel
verderafgenomen.Dedesinvestering inveebedroeg in1985/86200
miljoengulden.Ditcijfer issterkbe'invloeddoordeverdereinkrimpingvanderundveestapel (- 150miljoen).Dewaardevande
varkensstapel isin1985/86nog toegenomenmetcirca50miljoen
gulden.
Tabel6.8 Bruto-bedrijfsinvesteringen 1)vanlandbouwbedrijven naar bedrijfsomvang
enbedrijfstype, 1985/86 (in 1000guldenper bedrijf)
Bedrijfsomvang insbe

Alle
bedrij-

79-120 120-150 150-180 180-240240-300 300e.m.
Weidebedrljven
Gemengde bedrijven
- met overw.rundvee
- met intens.veeh.
Akkerbouwbedrijven

26,6

140,7

57,5

8,1
10,5
22,4
44,0
49,2
39,8
26,0
18,3 -16,0
38,5
91,5 135,2
23,0
16,1
49,3
22,4 109,1
82,7

30,5
49,5
51,8

Totaal landbouwbedrijven 23,5
Idem, 1984/85
13,8
Aantal bedrijven in
1985/86 (x1000)

11,9

31,0

24,2
30,1

11,0

33,9

22,0
36,1

7,9

54,3

45,8
32,9

16,6

66,4

ven

79,8
48,9

122,0
99,7

9,5

10,4

52,0
41,4

67,3

1) VóóraftrekWIR-premies en incl.mutaties inoverige produktiemiddelen.
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Debruto-investeringen per landbouwbedrijf bedroegen in
1985/86gemiddeld 52.000gulden;datwas 26%meerdaninhet
voorgaande jaar.De stijging deed zichvooropallebedrijvenmet
uitzondering vandietussen120en 180sbe (tabel6.8).Opde
bedrijvenboven 180sbehad80%vande investeringen op landbouwbedrijven plaats.De allergrootste bedrijven-ruim10%vanhet
totaal,diegemiddeld 122.000gulden investeerden-namen36%van
alle investeringen voorhun rekening. Indezegroep bedrijven
treffenwedanookdegrootste investeerders aan.Zo investeerden
degroteweidebedrijvengemiddeld meer dan 140.000guldenende
grotegemengde bedrijvenmet intensieve veehouderijruim 135.000
gulden.Ookdeze gegevensgevenaandat ernog steeds sprakeis
vanstructurele aanpassingen.
Figuur 6.3 Bruto-investeringen van glastuinbouwbedrijven 1)
xmin.gld.
1400

1977

78

79

80

81

82

83

84

85

1) Inclusief beleggingen buitenbedrijf,vóór aftrekvanWIR-premie.

Investeringen inglastuinbouw in1985gedaald
Nade investeringsgolf indeglastuinbouwvan 1976tot 1980
zijnde investeringen opeenlagerniveaugekomen,alwisselt de
hoogte van jaarop jaar (figuur 6.3).Zowaserin1984weereen
stijging van deinvesteringen,waardoor detotalebruto-bedrijfsinvesteringen eenbedrag van960miljoengulden bereikten.In
1985daalden de investeringen met 20%enkwamen zeop770miljoen
gulden teliggen.Dedaling betrof alle investeringscategorie'én,
behalve debedrijfsgebouwen (tabel6.7).
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Tabel6.9 Spreiding van debruto-investeringen op glastuinbouwbedrijven
Bruto-investeringen
ingld.

Kleiner dan 50.000
50.000- 100.000
100.000 - 150.000
150.000- 200.000
200.000enmeer

Percentage bedrijven

Proc entueelaandeel in
totale investeringen 1)

1982

1984

1985

1982
(90,4)

65
13
6
6

61
15
8
5

61
18
7
7

15
13
11
16

10

11

7

100

100

100

1984
(104,0)

1985
(83,8)

45

13
13
12
9
53

10
20
13
16
41

100

100

100

1) Tussen haakjes de bruto-investeringen perbedrijf x1000gulden.

Perglastuinbouwbedrijf bedroegendebruto-bedrljfsinvesterlngenin1985gemiddeld83.800gulden.De spreidingvandeinvesteringen rondhetgemiddelde isevenalsbijdelandbouwbedrijvengroot.In1985investeerde61%vandebedrijvenminderdan
50.000gulden(tabel6.9).Samennamendezebedrijvenmaar10%
vandetotale investeringenvoorhunrekening,terwijlruiméén
vijfdevandeglastuinbouwbedrijvenverantwoordelijkwasvoor70%
vanalleinvesteringen.Ook invoorgaande jarenwerdhetleeuwedeelvandeinvesteringen dooreenbeperkt aantalbedrijven
gerealiseerd.Hierbijmoetbedachtwordendathetnietaltijd
dezelfdebedrijven zijndieveelinvesteren.
Het teruglopenvandeinvesteringen in1985ginggepaardmet
eendaling vanhet aantalzeergroteinvesteerders.In1984investeerde 11%vandeglastuinbouwbedrijvenmeerdan200.000guldenenin1985ginghetnogom7%vandebedrijven.
Tabel6.10 Investeringen induurzame produktiemiddelenop glastuinbouwbedrijven
naar categorie (in%)gecorrigeerd voor deprijsstijging perinvesteringscategorie
Investeringscategorie
Grond en gebouwen
Glasopstanden
Machines en installaties
Plantopstanden etc.
Totaal

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

18
31
35
16

15
30
43
12

8
21
45
26

8
25
46
21

14
26
49
11

20
22
47
11

15
22
50
13

100

100

100

100

100

100

100

Hetaandeelvandeverschillende investeringscategorie'én in
deglastuinbouw isdeafgelopen jarengewijzigd (tabel6.10).
Inde jaren1979en1980iserveel inglasopstandengeïnvesteerd (circa30%vandetotale investeringen).Daarna ishet
aandeelvandeglasopstanden teruggelopen totruim20%inde
laatste jaren.Demachineseninstallatiesnemeneensteedsbelangrijkerplaats in.In1979had ruiméénderdedeelvandeinvesteringenhieropbetrekking enin1985zelfsdehelft.Hetaan161

deelvangrond engebouwenisindejaren1981en1982sterkgedaald,waarnahetweeristoegenomen.

6.4 Kapitaal en vermogen
Solvabiliteit landbouwbedrijven ietsgedaald
Debalansvanlandbouwbedrijvenenglastuinbouwbedrijven
(tabel6.11)geeftdeactuelewaardeweervandeopdezebedrijvenaanwezige produktiemiddelenendeoverigebezittingenvande
agrarische zelfstandigen,envandemanierwaaropdezebezittingenzijngefinancierd.
Tabel6.11 Balansvanlandbouwbedrijven (79sbee.m.)en glastuinbouwbedrijven
(70sbee.m.)1)
Landbouwbedrijven
1-5-1986
Totaal
min.
gld.

Gemiddeld
per bedrijf
x 1000gld

Glastuinbouwbedrijven
31-12-1985
Totaal
min.
gld.

Gemiddeld
perbedrijf
xlOOOgld.

KAPITAAL
Duurzame produktiemiddelen

84.540

1.257

5.540

602

grond ineigendom 1)
gebouwen ineigendom 1)
gepachte grond engebouwen 1)
glasopstanden
installaties,machinesen
werktuigen
plantopstanden enbollenkraam
veestapel
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overige bezittingen

30.550
12.500
26.200

454
186
389

1.590

173
36

-

-

-

-

1.535

166

5.900

88

1.780

-

-

300

194
33

9.390
1.660
6.570
8.710

140
25
98
129

5.690
3.020

85
44

1.760

420

192
45

101.480

1.509

9.910

1.078

26.200
18.150

389
270

-

-

3.750

408

2.450
13,600
2.100
1.540
55.590

37
202
31
23
827

180

5.490

20
344
44
73
597

101.480

1.509

9.910

1.078

woning
overige
Totaal

335

-

-

720

79
160
237

1.470
2.180

VERMOGEN
Verpachtersvermogen
Vreemd vermogen lange termijn
w.v.afkomstigvan:
- familie
- Rabobanken
- overige
Vreemd vermogenkorte termijn
Eigen vermogen
Totaal

3.170

400
670

1) Grond enbijbehorende bedrijfsgebouwen gewaardeerd tegen onverpachtewaarde.
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HetbalanstotaalvandedoorInhetLEI-boekhoudnetvertegenwoordigde landbouwbedrijven bedroeg per1mei 1986ruim101
miljard gulden,6,3 miljard meerdaneenjaar tevoren.De toenemingwasvoor ruim80%eengevolgvandeopwaardering vande
produktiemiddelen,waarvan4,8 miljard guldenvoorgrond.Eén
tiendedeelhad betrekking opdetoenemingvandeproduktiemiddelenenoverige bezittingen.Voorderesterende 10%hingde
stijgingvanhetbalanstotaalsamenmet steekproefverschillen en
eenzeergeringevergroting vandebedrijfsoppervlakte.
Gemiddeld perlandbouwbedrijf beliependevastgelegdemiddelen1,5 miljoengulden,7%meerdaneenjaareerder.De stijging
werd voornamelijk veroorzaakt doordehogeregrondprijs.Gemiddeld iseengrondprijs aangehoudenvan33.900gulden tegen30.900
guldeneenjaareerder.
Dewijzewaarophet indelandbouwvastgelegdekapitaalwerd
gefinancierd,isslechtsweinigveranderd.Doorhetverpachtersvermogenwerd26%vandefinancieringsbehoeftegedekt,éénprocentpuntmeerdaninhetvoorgaande jaar.Hetaandeelvanhet
vreemdevermogen indefinanciering vande landbouwbedrijven
bleef 19%,ondanksdetoenemingvanhetvreemdevermogenperbedrijfvan265.000tot293.000gulden.Heteigenvermogentenslottedekte55%vandefinancieringsbehoefte.Ditwaseenjaareerder56%.
Desolvabiliteit -heteigenvermogen inprocentenvanhet
totaleminushetverpachtersvermogen-was inmei 1986eenprocentpunt lagerdanhet jaartevorenenkwamuit op74%.Ditis
eengevolgvandestijgingvanhetvreemdevermogen (+11%)die
relatief sterkerwasdandievanheteigenvermogen (+5%).
Hoewelhetgemiddeldebeeldvandesolvabiliteit indelandbouwgunstig blijft istochhetaantalbedrijvenmeteenlage
solvabiliteit toegenomen.Zoishetaandeelvandebedrijvenmet
eensolvabiliteit beneden40%gestegenvan5tot8%.Hetpercentagebedrijvenmeteensolvabiliteit boven70%isslechtsteruggelopenvan64inmei1985tot63inmei1986.
Solvabiliteit glastuinbouwbedrijven nam in1985toe
Hetgezamenlijke balanstotaalvanalledoorhetLEI-boekhoudnetvertegenwoordigde glastuinbouwbedrijven bedroeg eind1985
9,9 miljard gulden:4%meerdaneenjaartevoren.Perbedrijf
komtditneeropruiméénmiljoengulden (tabel6.11).
Zowelbijdeactivaalsbijdepassiva zijndeveranderingen
nietgroot.Ongeveer56%vandeactivawasvastgelegd induurzame
produktiemiddelen, 22%inliquiditeiten enoverige produktiemiddelenende restbuitenhetbedrijf.Hetbedragaan langlopende
leningendaaldegemiddeldmetrond9.000guldenendataankortlopende leningenbleefongeveergelijk.
Doorbesparingen,erfenissenenopwaardering vanduurzame
produktiemiddelen isheteigenvermogenmet 50.000guldentoegenomen.Samenmetdedalingvanhetvreemdevermogen resulteerde
163

dit ineenstijging vandesolvabiliteitmet twee procentpunten
tot55%.Zo'nstijgingvandesolvabiliteit alleenisvooreen
bedrijfnietvoldoende.Daarnaast moet ervoldoende geïnvesteerd
wordenomhet produktieapparaat oppeiltehouden.Het feitdat
in1985deafschrijvingendebruto-investeringen overtroffen,
wijst eropdatdeinvesteringen indeglastuinbouwgemiddeld
genomenonvoldoende zijngeweest.

6.5 Financiële

positie

van overige

tuinbovadbecbn-gven

Opengrondsgroentebedrijven:inkomensdaling in1986
De inkomens opdeopengrondsgroentebedrijvenwaren in1985
iets lagerdaninhetvoorgaande jaar.Ditondankseensterkedalingvanhet ondernemersoverschot.Het totalegezinsinkomenper
bedrijfkwam uit op79.800gulden.Ookdebesparingenvan9.300
guldenwekennietveelafvandievanhetvoorafgaande jaar.De
investeringen stegenmet27%tot36.300gulden.Hetvreemdevermogen iseveneens toegenomenenbedroeg in1985 180.000gulden
perbedrijf (tabel6.12).
In 1986zullendeinkomens opdeopengrondsgroentebedrijven
nog lager liggendanindevoorafgaande jaren,geziendegeraamde
daling vanderentabiliteit (hoofdstuk5 ) .
Boomkwekerijen:inkomens in1985/86verbeterd
In 1985/86zijn deinkomens opdeboomkwekerijbedrijven
sterkverbeterd.Hetondernemersinkomenbedroeg 102.800gulden
(+41%)enhet totalegezinsinkomen bereikte eenbedragvan
135.700gulden (+34%). Doordeze inkomensverbetering konermeer
gespaardworden.Debesparingen zijndanook ruimschootsverdubbeld enkwamenuitop47.300guldenperbedrijf.Ookdeinvesteringenwarenaanzienlijk hogerdan invoorgaande jaren.Erwerd
voor eenbedrag van55.300guldenge'investeerd.Hetvreemdevermogen isnauwelijks toegenomen.Degemiddelde solvabiliteit van
deboomkwekerijbedrijvenisin1985/86weer ietsverbeterd en
kwam ophetmeergunstigeniveauvan84%.
Voor 1986/87ontbreken inkomensramingen,maargezienhet
verwachteverdereherstelvanderentabiliteit (hoofdstuk 5 ) ,mag
aangenomenwordendatdeinkomens,evenals in1985/86,gunstig
zullenzijn.
Bloembollenbedrijven:gunstige inkomens
Het jaar1985isvoordebloembollenbedrijvenopnieuwgunstiggeweest.Dit ondankshet teruglopenvandebedrijfsuitkomstenende inkomens tenopzichtevanhet topjaar1984.
Hetbedrijfsresultaat daaldevan61.100guldenin1984tot
8.000gulden in1985.Hetondernemersinkomenenhet totalege164

Tabel 6.12

Beknopt Inkomens-en financieringsoverzicht vanenkelegroepentuinbouwbedrijven,x1000guldenper bedrijf 3)
Opengr.groentebedr.
(1,41)

Boomkwekerijen

Bloembollenbedr.
(1,77)

Champignonbedr.

1983
1984
1985

-16,2
-42,2
-59,3

-17,6
-21,9

24,7
61,1

9.7

8,0

-54,5
14,9
-60,1

-0,5
-51,5
-54,9

1983
1984
1985

76,2
52,0
48,1

74,8
73,1
102,8

150,0
192,1
151,3

20,4
95,0
27,5

104,8
58,7
46,5

1983
1984
1985

101,4
80,3
79,8

98,2
101,6
135,7

180,7
226,7
183,0

58,6
134,2
65,6

141,8
98,9
79,0

29,0

9,7
9,3

26,0
21,7
47,3

71,4
103,4
47,8

-38,9
62,3
-10,3

53,1
-4,7

80,1
42,1
53,9

46,2
50,6
68,8

153,1
200,0
131,1

37,2
130,1
70,3

133,1
87,3
46,5

24,5
28,6
36,3

13,4
20,5
55,3

64,7
105,4
94,7

24,6
53,3
47,9

89,1
77,1
35,6

173,5
166,9
180,0

138,0
127,0
128,5

393,8
400,0
444,1

336,3
292,4
308,8

215,2
230,2
223,4

76
78
76

81
83
84

76
78
79

53
59
57

80
80
78

1)
(1,19)

(1,16)

Fruitteeltbedr.
(1,29)

Ondernemersoverschot

Ondernemersinkomen

Totaal-gezinsinkomen

Besparingen
1983
1984
1985
Totale financieringsmiddelen
1983
1984
1985
Bruto-bedrijfsinvesteringen 2)
1983
1984
1985
31 december
Vreemd vermogen per
1983
1984
1985
totale vermogen
Eigen vermogen in%
1983
1984
1985

6,3

1) 1983=1mei 1983-30april 1984;1984 (1985)- 1juli 1984 (1985)-30juni
1985 (1986); vreemd vermogen en solvabiliteit per30april
resp.30 juni.
2) Na aftrek vanWIR-premies.
3) Tussenhaakjes het aantal ondernemers perbedrijf in1985.

zinsinkomendaaldenbeidemet ruim40.000gulden,maar blevennog
ietsbovende(goede)inkomensvan1983.Bijeengemiddeld aantal
ondernemers van1,77kwamhetgezinsinkomen perondernemerin
1985uitop103.000gulden.
De besparingenwarenin1985 55.000guldenlagerdaninhet
voorgaande jaar,maarbedroegen tochnog48.000guldenperbedrijf.De investeringen liepenmet zo'n 10.000guldenterug,maar
blevenopeenhoogniveau.Er isperbedrijf circa95.000gulden
ge'lnvesteerd.Voordefinanciering vande investeringen isextra
vreemd vermogenaangetrokken.Hetvreemde vermogen ismet44.000
guldentoegenomen tot444.000gulden.Ondanksdezestijging isde
solvabiliteit nogmet éénprocentpunt opgelopen tot79%.
De indruk bestaat datdeinkomens opdebollenbedrijvenin
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de zandgebieden ook in1986gunstig zijngeweest.Voordekleibedrijvenkan,geziendeverwachtedalingvanderentabiliteit,
enige inkomensdaling zijnontstaan.
Champignonbedrijven: verdereachteruitgang in1986
Na eengunstig 1984zijndebedrijfsresultatenendeinkomensopdechampignonbedrijven in1985weer teruggelopen.Het
ondernemersinkomendaaldevan95.000guldenin1984tot27.500
gulden in1985.Hettotalegezinsinkomen isruimgehalveerd en
kwamuitop65.600gulden.Erwerd in1985zelfs 10.000gulden
ontspaard.Debedrijfsinvesteringenblevenechterhoog (48.000
gulden).Hetvreemdevermogenismet6%toegenomentot309.000
gulden.Desolvabiliteit daaldemet tweeprocentpunten tot57%.
Zoalsinhoofdstuk 5isvermeld zijnderesultatenvande
champignonbedrijvenin1986verder teruggelopen.Het gemiddelde
ondernemersinkomenwordt op- 13.000guldengeraamd;ditisbijna
40.000guldenlagerdanin1985 (tabel6.12).
Fruitteeltbedrijven:verdere inkomensdaling
Nahetgunstige jaar1983daaldende inkomens in1984aanzienlijk.In1985heeft dezedalingzichverdervoortgezet.Het
ondernemersinkomen bedroeg toen46.500gulden (- 21%)enhettotalegezinsinkomen 79.000gulden (- 20%). In1985werd eropde
fruitteeltbedrijvengemiddeld6.300guldengespaard.Dit integenstelling tothetvoorgaande jaartoenergemiddeld genomen
ontspaardwerd.Debruto-bedrijfsinvesteringenwaren in1985met
35.600guldennognietdehelftvandieinhet voorafgaande jaar.
Hetvreemdevermogen isin1985iets teruggelopenenbeliepper
31december1985 223.400gulden.Desolvabiliteit ismettwee
procentpuntengezakt tot78%.Te oordelennaar degeraamderentabiliteitvoor 1986heeft deinkomensdaling opdefruitteeltbedrijvenzichnaarverwachting indat jaarvoortgezet.
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Samenvatting

Het algemeen economischkader
De daling vandeolieprijsenvandewaarde vandedollar
hebbenhet afgelopen jaareengrote invloed gehad opdeontwikkeling vandewereldeconomie.Overhet algemeen verbeterdende
ruilvoet endeexterne positievandegeïndustrialiseerde landen,
maarvoordeOPEC-landengold het omgekeerde.Deeconomische
groeivertraagde enigszins,tot zo'n2,5%.Eenzelfde groeiwordt
ookvoor 1987verwacht.Doordehalvering vandeJapansegroei
zijndemeesteOECD-landenindit opzicht dicht bijelkaargekomen.Ookbinnen deEGzijn de.verschillenniet groot.Eendissonant inhet geheelvormt deeconomievandeVS.Hetbetalingsbalanstekort enhet begrotingstekort vandat land liepenverder
op.Dezeonvenwichtigheid kaneenbedreiging voorhet verdere
herstelvandewereldeconomie gaanvormen.
Opvallend wasdedaling vanderentetarieven inJapanen
Europa.De inflatie daaldeeveneensinveel landenenwasin
West-Duitsland enNederland zelfsafwezig.Dewereldhandel tenslottenam in 1986inomvang zo'n4%toe,terwijlvoor 1987met
een ietslageregroeiwordt gerekend.
Hetgroeitempo vandeNederlandse economieweek in1986niet
afvanhet algemenebeeld.Degroeiwasvooralafkomstig uitbinnenlandse bronnen.Mede doorderelatiefdureguldenverslechterdedeexterne positie enigszins enzalhet betalingsbalansoverschot- in1985nog 18miljard gulden- in1987wellicht dalen
tot6miljard gulden.In1986gingendeinvesteringen,deconsumptieve uitgaven endewinstenomhoog endaaldehet begrotingstekort.Deverwachtingen voor 1987zijnwatminder florissant,
vooraldoordeverslechtering vanderuilvoet.Dedalingvande
aardgasopbrengsten zorgt in1987vooralookvoor eentoenamevan
het financieringstekort.
De landbouw indewereld
De landbouwproduktie indewereld groeide in1986metruim
1%.Ertrad eenkleine toenamevandevoedselproduktie perhoofd
op indeontwikkelingslanden. Indemeestewesterse landendaalde
delandbouwproduktie,waarbijvooraldeachteruitgang met 5%in
deVSopviel.Dewereldhandel inlandbouwprodukten stagneerde in
1985enhetzelfde lijkt het geval tezijngeweest in 1986.Degemiddelde prijservandaalde in1985indollarsmet zo'n8%.Op
wereldniveau wordt voor 1986een lichteprijsstijging in(gedevalueerde)dollars geschat.HetaandeelvanNederland enFrankrijk
indewereldexport nam in1985toetot respectievelijk 7,4%en
8,0%; dat vandeVSdaalde tot 15%.Dit laatste land zag inéên
jaarzijnexport van landbouwprodukten met éénvijfdedalen.
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Deovervoerdemarkten endeverslechterde positie vandeVS
wareneenbronvanhandelsconflicten. Tussen deVSendeEGontstondenmoeilijkhedenoverdeAmerikaanse graanexport naarSpanje
enPortugal,overdeegwaren (deSpaghetti-oorlog)enoverdedoor
deEuropese Commissie voorgestelde oliën-en vettenbelasting.
Tegelijkertijd echterwerd eenhoopvolle start gemaaktmet
internationaal overleg inGATT-verband.Hoeweleenakkoordniet
inhetdirecteverschiet ligt,ismenhet overdeopzet vande
onderhandelingen inelkgevaleensgeworden.
HetEuropese landbouwbeleid
HetEuropese landbouwbeleid wordt onverminderd bedreigd
doorpolitieke meningsverschillen endaaruit voortvloeiendefinanciëlezorgen.De slepende onderhandelingen overdenodigeaanpassingen vanhet landbouwbeleid blevenniet opalle fronten
zonderresultaat.Vooralindezuivelsectorwerdenbelangrijke
besluitengenomen:deschorsing vaneendeelvandequotakande
zuivelmarkt binnenenkele jaren inrustiger vaarwater brengen.
Ookdeveranderingen ininterventieregelingen endebesluitentot
afbouwvaneendeelvandevoorradenkunnen op termijndekosten
voorhet beleid aanzienlijk beperken.
Verderwerden succesjes geboekt ophet terreinvanhet flankerendebeleid:desocio-structurelemaatregelen.Dezemoeteneen
bijdrage leverenaanhet terugdringen vandeproduktie endebeperking vanquotaendeverlaging vanprijzenenigszins compenseren.Begin 1987werd overeeneerstepakket-met extensivering
enbraaklegging alscentraleelementen-overeenstemming bereikt.
Een tweededeel,waarineensoortVUT-regeling centraal staat,is
voorgesteld doordeEG-Commissie.Al isdefinanciëleomvang van
het socio-structurele beleid nogbeperkt, tochlijkt het eenstap
ineennieuwe richting.Ditwat andersoortige beleid zougekarakteriseerd kunnenwordenalsdirecte inkomenssteun voorbepaaldegroepen bedrijvenofbepaaldegebieden.Deonderdelenvanhet
beleiddietotnutoebekend gemaakt zijnzullengeenwezenlijke
invloed opdeproduktieomvang hebben.Opbasisvandeervaringen
indeVSkanvastgesteld wordendat ookde produktievermindering
dieuit areaalbeperkende programma's zoukunnenvolgen inhet
algemeenbeperkt is.Alsdit soortmaatregelen ofbijvoorbeeld
VUT-regelingenhet echtergemakkelijkermakenomproduktiebeperkingendoor tevoerenofprijzen teverlagen,danistocheen
positievebijdrage geleverd.
De financiële zorgenvandeEGzijnhetafgelopen jaargrotergeworden.Diezijn slechtsopte lossenalsdeuitgavenvoor
hetmarkt-enprijsbeleid wezenlijkverlaagd kondenworden.Voor
eenaantalproduktenzijnoplossingenhet afgelopen jaarechter
niet ofnauwelijks dichterbijgekomen.Deprijsbesluiten,voor
watbetreft deinstitutionele prijzen,weken indoorsneeweinig
afvandieindevoorgaande jaren.Dewerkelijke prijsaanpassingenkunnen voorbijvoorbeeld granen enoliehoudende zadenen
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eiwitgewassen aanmerkelijk verdergaan.Ditwordt danveroorzaakt
doorwijzigingen indeinterventieregelingen.Vergelijkbare wijzigingen zijndoorgevoerd inderundvleessector,waardevoorradenhoogopgelopen zijn, terwijldeproduktiedekomende jaren
hoogkanblijven.Opkorte termijnisdevleesproduktiedooruitstoot vanuit demelkveestapel aanzienlijk.Op langere termijn
daalt deze,maar lijkt degespecialiseerde roodvleesproduktie toe
tegaannemen.
Eenoplossing isvooreerst ooknogniet gevonden voorde
agro-monetaire problemen.Welisbesloten toteenbeperktemcbafbraak,maarverdereafbraak isslechtsmogelijkalsdatniet
resulteert in(Duitse)prijsverlagingen.Tenslotte iseensysteemverandering doorgevoerd,waarbij thans onderscheid wordt
gemaakt tussen "natuurlijke"en "kunstmatige"mcb's.Deredenis
datdeopwaartse prijsdruk binnenhetoudesysteem aanzienlijk
was.Het nadeelvanhetnieuwe systeem isdatverderemcb-afbraak
weernet zomoeilijkwordt als v6örde "Umschichtung".
Enkele structurele ontwikkelingen indeNederlandse landbouw
Het totaleaantalland-en tuinbouwbedrijvenwas inmei1986
1,5%kleinerdaneen jaar tevoren.Ondanksdehuidige problemen
indeagrarische sectorverloopt devermindering vanhetaantal
bedrijvennog steedstrager danindeperiode 1977-1982.Weltekent zicheenduidelijke versnelling afindedaling vanhetaantalmelkveebedrijven,dat tussenmei 1984enmei 1986met bijna
10%afnam.Hierbij speeldenaast beëindiging vanbedrijvenookde
overgang naarandere bedrijfstypen eenrol.Deze ontwikkeling is
vooreenbelangrijk deelhetgevolgvandequotaregeling.Gezien
derecenteennogopstapelstaandequotareducties magworden
aangenomen dat deovergangvanmelkveebedrijvennaarandere typen
ook indekomende jareneenvrijomvangrijk verschijnsel zal
zijn.
Het aantal intensieve-veehouderijbedrijven neemt nogsteeds
toe.Evenals inhet voorafgaande jaarbedroeg detoeneming tussen
mei 1985enmei 1986ongeveer5%.
Het aantalnevenberoepsbedrijven,dat gedurendevele jaren
stabielwas,isde laatste jarenmet ruim 1,5%per jaargedaald.
Indezegroepbedrijveniseenbelangrijke vergrijzing opgetreden.In 1980wasnoggeen30%vandebetrokken bedrijfshoofden
ouderdanzestig jaarenin1986wasdit percentagegestegentot
bijna veertig.
Debedrijfsovername indelandbouwgebeurt voor ongeveer
dertig procent inhetkadervaneenmaatschapof firma.Vooralin
de (glas-)tuinbouwkomt dezevorm vanbedrijfsovernameveelvuldigvoor.Ditverschijnselvertoont indeloopvandetijdeen
duidelijkeuitbreiding.Ookdebeduidende stijging indelaatste
jarenvanhet aantalbedrijvenwaareenéénhoofdigebedrijfsleidingwordt omgezet ineenmeerhoofdigewijsthierop.
Hetaantal leerlingen bijhet agrarisch onderwijs isinhet
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schooljaar 1986/87voorhet eerst sindsongeveer vijftien jaar
afgenomen.Medegeziendealgemenevermindering vanhet aantal
jongerenmagwordenaangenomen datdezeontwikkeling zichinde
komende jarenzalvoortzetten.
Hetgeregistreerde areaalcultuurgrondwasinmei1986ruim
6400hakleiner danhet jaartevoren.Daarmee isdena 1982onderbrokendalende trendweerhervat.De totaleoppervlaktevoedergewassen isongeveergelijkgebleven.Welnamdeoppervlakte
snijmaisverder toebijeenongeveer gelijke dalingvandeoppervlaktegrasland.Dezeverschuiving trad vooralop indeprovinciesmet veel Intensieveveehouderij.Derelatief grotemestopnamecapaciteit vanmalskanhiervoor eenoorzaakvormen.
De stijging vandegrondprijzen heeft zichin1985/86versneld voortgezet.Het prijsverschil tussengraslandmet engrasland zonderquotum bedroeg rond 20.000gulden.Deeveneensgestegenprijsvangrasland zonderquotumwordt medebeïnvloed doorde
mestwetgeving.Doorverwerving vanextragrondkunnenintensieveveehouderijbedrijvenbesparenopuitgavenvoor transport vanmest
envoor (overschot-)heffingen.
Sinds deinvoering vandeInterimwet Innovember 1984ishet
aantalvarkens enkippennogbelangrijk toegenomen.Intweejaar
steeghet aantalvarkensmetongeveer eenvijfde.Hetaantalleghennenenslachtkuikensnam eveneens toe,zijhetminder snel.De
uitbreiding vondmeerdanvoorheenplaatsopdebedrijvenmet
verhoudingsgewijs veelgrond.Indiezin is1984blijkbaar toch
eenbuigpunt.Overigensvoltrok deuitbreiding vande intensieve
veehouderij zichvooral indeprovincieswaar reeds vaneensterke concentratie sprakewas,metnameNoord-Brabant enGelderland.
Ditwijst erop dat ondanksdeInterimwet demestproblematiek in
deconcentratiegebieden isverscherpt.Buitendezegebiedenis
doordeinkrimping vandemelkveestapel demestproduktieafgenomen.
Indemelkveehouderij zijndekleinere bedrijvenwaarschijnlijkmeergetroffendoordequotaregeling dandegrotere.Deveebezetting perhectare enhetkrachtvoerverbruik perkoezijn
gemiddeld lager danopdegroterebedrijven,waardoor zijminder
kunnenbesparen opkrachtvoer.Bovendien profiteren zewegensde
geringereaankoopmindervandelage (ruw)-voerprijzen.Het zijn
vooralbedrijvenmeteenkleineremelkveestapel diedemelkveehouderijhebbenbeëindigd,voor eendeeldoorgebruik temaken
vandeopkoopregeling,maarvooraldooroverdracht vandemelkquotaaanandere,meestalgroteremelkveehouders.Gemiddeldper
bedrijfwasdaardoorhet aantalmelkkoeien inmei1986slechts
weinigkleiner dan twee jaareerder (respectievelijk 41,5en42,5
koeien).Doorde toenamevandemelkproduktieperkoe Isdeproduktieperbedrijf gemiddeld noggestegen.Vooralsnogkandus
nietwordengesprokenvaneenstagnatie indeNederlandsemelkveehouderij.Integendeel,destructurele ontwikkeling gaatdoor,
maar binnenhetkadervanbeperkteafzet-enindividueleuitbreidingsmogelijkheden.
174

Produktie enverbruik
Het totaleproduktievolume vandeNederlandse land-entuinbouwIsIn1986naar schatting met 5%toegenomen, terwijlde
gemiddelde prijsmet 6à7%isgedaald (tabel1 ) .
Indedierlijke sector is,mede dooreenstijgingvande
melkplas,deproduktiemet ruim2%toegenomen.Deproduktievan
vleesvertoonde invrijwelalle sectoren eenstijging dieuiteenliepvan2%voorkalfsvlees totongeveer 6%voorvarkensvlees.
Alleen deproduktievanschapevlees liepterug.Dievaneieren
was 1 1 2 % kleiner.Degemiddelde opbrengstprijsvandedierlijke
Produktendaaldeaanzienlijk.Vooralleprodukten liepdeprijs
terug.Voor rundvlees,varkensvlees eneierenwarendeproducentenprijzenzelfs11tot 14%lagerdanIn1985.De opbrengstprijs
vandemelk daaldemet 4%enwanneerrekeningwordt gehoudenmet
deafrekening vandesuperheffing over 1985/86zelfsmet5,5%.

Tabel1 Ontwikkelingvanvolumeenprijzenvandeland-entulnbouwproduktle1)
Waarde
inmin.gld.

Mutaties inZt

•o-v.voorj gaand jaar

P r ij s

V o 1ume

1984

1985

1984

1985

1986
(r)

Melk
Vlees en eieren
Akkerbouwprodukten
Groeneen
Fruit
Snijbloemen 1)
Overige sierteelt 3)

9.740
14.665
2.940
3.150

-3.3

-1,3

7,1

2,7

2,0
3,5

14,6

-5.8

13,0

-31,1

3,0
3,7
4,7

6,3

7,5

8,0

-27,9

24,0

-19,2

6,3

5,0

6.5

4,0

8,5

4,9
4.6

Totaal

36.405

4,4

1,1

4,5

-0,9

460
2.805
2.645

1985

1986
(r)

1,2 2) 0,9 2) -4.0 2)
0,5 -11,0
1,1
-4.2
-3,2
17,5
-0,8

7,4

-1.0
-10,0
-17,5
-3,0
-1.0

0,5

-7,0

1) Inclusief opengrondsbloemen.
2) Zonder invloed superheffing.
3) Schatting-

Indeakkerbouw is,nade tegenvallende oogst van1985,weer
eenrecord-produktle gerealiseerd.Alleen deproduktievanfabrieksaardappelen liepterug.Ondanksdegrotere oogstwarende
prijzen indoorsneenauwelijks lager.Voor eenbelangrijkdeelis
dat tedankenaaneenforsprijsherstel voor consumptieaardappelen.
Inalle takkenvan tuinbouwnamdefysieke produktie toe.De
stijging varieerdevan5à7%voorglasgroenten, champignons,
snijbloemen enbloembollen tot 10%ofmeervoor opengrondsgroenten,potplanten enfruit.Indeboomkwekerijbleef de toeneming
vandeproduktie beperkt tot2%.Tegenover destijging vanhet
volume stond eenprijsdaling,diebijgroentenen champignons
groterwasdandegroeivandeproduktie.
175

Deproduktievandevoedings-engenotmiddelenindustrie nam
in1986met ongeveer 2%toe.Dezestijgingbedroeg daarmee in
procentennog niet dehelft vandievande land-en tuinbouwproduktie.Voorhet eerst sinds1980ishet totalebestedingsvolumevoorvoedings-engenotmiddelen in1986weergestegen.Een
stijging vanhet verbruik perhoofd deed zichvoorbijgroenten,
kaas,varkensvlees enpluimveevlees eneendalingbijrundvlees.
In-enuitvoer vanagrarische produkten envoedingsmiddelen
De invoerwaarde vanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen
wasin1986ruim13%lagerdanin1985.Ditwashoofdzakelijkhet
gevolg van lagere prijzen;het volumevandeinvoerdaaldenauwelijks (tabel2 ) .Vooraldeprijzenvanimportenuit derdelanden
gaveneen sterke teruggang tezien.Eenbelangrijke oorzaakhiervanvormdedescherpgedaalde dollarkoers.Evenals in1985daaldenvooraldeprijzen vandegrondstoffen voordeveevoeder-en
demargarine-industrie.Hetvolumevandeinvoervandezeproduktengaf eendaling tezien.Ookdeprijzenvoor tropischeprodukten,metuitzondering vandievankoffie,waren belangrijk lager.
Bijdeveehouderijprodukten namondermeer de import vankalveren
envanversemelkaanzienlijk toe.
Dewaardevandeuitvoervanagrarische produktenenvoedingsmiddelen isvoorhet eerst in25jaargedaald.Dedaling,
dieongeveer 5%bedroeg,werd geheelveroorzaakt doorlagere
prijzen.Doordat deuitvoer inhoofdzaak opdeEG isgericht,was
dedaling van deuitvoerprijzenminder groot dandievandeinvoerprijzen.DeuitvoernaarEG-landennam involumemet circa6%
toe,terwijldienaarderde landenmet ongeveer eenzelfdepercentagedaalde.Per saldo steeghet volumevandeuitvoermetongeTabel2 Invoer enuitvoer van agrarische produkten in 1986
Waarde
mrd. gld.

Mutaties in2t.o. •v.voorgaand jaar
w e r

e 1d

E G

wereld

EG

volume

prijs

volume

31,2
10,6
2,6
4,6
13,4

17,3
5,9
1,5
4,3
5,6

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

-12,4
-6,3
-5,8
0,1
-20,9

-0.7
-5.4
5.3
3.0
0,0

-4,4
-0,2
-1,0
0.8
-12,6

48,7
7.2
10,2
17,4
13,9

38,0
4,9
8.4
14.1
10,5

3,1
2,8
5.«
3,9
0,9

-8,3
-5,7
-1,7
-8,3
-13,7

5.7
7,5
6,5
7,5
2.3

-7.3
-6,1
-1,8
-6,8
-12,2

prijs

Invoer
Totaal
w.v.akkerbouwprodukten
tuinbouwprodukten
veehouder!jprodukten
ov.agrarische prod.
Uitvoer
Totaal
w.v. akkerbouwprodukten
tuinbouwprodukten
veehouderijprodukten
ov.agrarische prod.
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veer 3%. Bijdeakkerbouwproduktengroeidehetuitvoervolume,
ondermeerdooreengrotereexport van consumptie-aardappelen,
aardappelprodukten,mengvoeders enbier.Bijdetuinbouwprodukten
steeg hetuitvoervolume vangroenten,fruit ensierteeltprodukten.Deexport vansierteeltprodukten naar derde landenmaakte,
naeenaantal jarenvanstormachtige groei,eenpasopdeplaats.
Deuitvoerprijzenvan tuinbouwprodukten waren inhet algemeenenkeleprocenten lagerdanin1985.Bijdeveehouder!jprodukten
overtrof deprijsdaling devolumegroei.Vooral deuitgevoerde
hoeveelheid rund-enkalfsvlees nam sterktoe.Ookdeuitvoervan
varkensvlees nam involume toe,maarminder dandeexport vanlevendevarkens.Het volumevandeuitvoer vanmelk-enzuivelproduktennaarderde landengafook in1986eendaling tezien.De
uitvoernaarEG-landenwasevenwelgroter dan in1985,ondermeer
dooreengrotere export vankaas.Deuitvoerprijzen vanmelk-en
zuivelprodukten daaldenongeveer8%.
Eénenanderhad totgevolgdathet saldoopdeagrarische
handelsbalans aanzienlijk isgestegen,namelijkvan15,7miljard
gulden in1985tot 17,5miljard gulden in1986.
Deresultatenrekening vande landbouwsector
In 1985/86ishet produktievolumevandelandbouwsector (exclusief tuinbouw)weinig veranderd (tabel 3). Produktiedalingen
indeakkerbouw,derundveehouderijende legpluimveehouderij
werdenbijnageheelgecompenseerd door stijgingen indeandere
onderdelenvandeintensieve veehouderij.Ookdeopbrengstprijzengavengemiddeld geengroteverandering tezien.Deprijzen
voorvlees,metuitzondering vankalfsvlees,envooralvoor
eierendaalden.Ookdievoorakkerbouwprodukten warengemiddeld
lager.Hiertegenover stegendeprijzenvoormelk enkalfsvlees.
Alsgevolg vanéénenanderliepdeproduktiewaarde iets terug.
Dewaardevandenon-factorkosten daaldeeveneens.Ditwas
geheelhet gevolg vanlagereprijzen,met namevoorveevoer.Het
volumevandenon-factorkosten namnog iets toe,vooraldooreen
grotervoederverbruik inverband met deuitbreiding vandeproduktie indeintensieveveehouderij.Omdat dewaarde vandenonfactorkostenmeerdaaldedandeproduktiewaarde, steegdenettotoegevoegdewaarde,enwelmet 3à4%.Dewaarde vandefactorkostennammet ongeveer4%toe.Tegenover eenlichtedalingin
hetvolume stond eengrotere prijsstijging,dievooralveroorzaaktwerddoorhogere loonkosten pergewerkt uur.Uiteindelijk
resulteerdeéénenander ineengelijkgebleven verhouding tussen
toegevoegdewaarde enfactorkosten.
De ramingenvan1986/87wijzenopeenverderevermindering
vandeopbrengstwaarde (tabel 3 ) . Weliswaar namhet produktievolumemet enkeleprocenten toemaardeopbrengstprijzenwarenveel
lager.Diedaalden inalle sectorenvandeveehouderij,vooralin
devarkenshouderij.Aandekostenkant gafdewaardevandenonfactorkosten opnieuweenvermindering tezien.Voorhet grootste
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Tabel3 Resultatenrekeningvandelandbouwsector (excl.tuinbouw)
Waarde inmin

. gld.

Mutaties in Xt.o.v.

voorgaand jaar

v o l um e
1984/85

Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten 1)
Totale kosten

Pr

85/86

86/87

85/86

86/87

85/86

86/87

(v)

(r)

(v)

(r)

(v)

(r)

27.375
19.985

27.020
19.355

25.670
18.035

0
1

3
-2

7.390

7.665

7.635

-1,5

11.275
31.260

11.705
31.090

11.445
29.480

-1.5
-0,5

-1
-3,5

-8
-5

16

5,5

-14

-2
-2

5,5
-0,5

0
-3

1) Grondkostenoppachtbasis.

deelwasdeze tedankenaaneenverdere prijsdaling vanhetveevoeder,terwijldemeststoffen eveneens goedkoperwerden.Ookhet
volumevandenon-factorkosten namaf,ondermeerdooreenkleinerkrachtvoerverbruikindemelkveehouderij.Omdat dedalingvan
denon-factorkosten bijnaevengrootwasals dievandeopbrengstwaarde bleefvolgensderaming denetto-toegevoegdewaarde
vrijwelgelijk.Hier stonden iets lagere factorkosten tegenover,
alsgevolg vaneenlichte teruggang indeingezette hoeveelheid
arbeid.Deloonkostenperuur endeprijzenvoor vermogengaven
vrijwelgeenverandering tezien.Hetdekkingspercentage,datde
mateaangeeft waarinde factorkostenworden gedekt doordetoegevoegdewaarde,wordt doorêénenander 1à2puntenverbeterd en
zalopongeveer 67uitkomen.
Resultatenrekening vande glastuinbouwsector
In 1985was detotaleopbrengstwaarde vandeglastuinbouw7
à8%hogerdaninhetvoorafgaande jaar.Zowelindegroente-,
als indesnijbloemen- enpotplantenteelt groeidedeproduktie
fors.Indepotplantenteelt warenbovendiende opbrengstprijzen
beduidend hogerdan inhet voorafgaande jaar.De prijzenvande
produktiemiddelenwarenvoorhet eerst sinds jarennauwelijks
hogerdaninhetvoorafgaande jaar.Ditkwamvooraldoordat in
1985aandeaanzienlijke prijsstijgingen van energievanvoorgaande jareneen (voorlopig?)einde isgekomen.Hetvolumevande
non-factorkosten namechterwelfors toe,enerzijds alsgevolg
vandeproduktiegroei enanderzijds door eenhogerenergieverbruikals gevolgvandekoudewinter.Per saldo stegendenonfactorkosten bijnaevenveelalsdeproduktiewaarde, zodatde
netto-toegevoegdewaardenauwelijks toenam.De factorkostenstegenmetruim5%.Deverhouding tussentoegevoegdewaardeenfactorkostenverslechterde daardoormet 4punten tot82%.
In1986deed zichvolgensderamingwederom een toenamevan
deopbrengstwaardevandeglastuinbouwvoor,maardezebleefbeperkt tot slechts 1à2%.Inelkvandedrieonderdelenvandeze
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Tabel 4 Resultatenrekening van de glastuinbouwsector
Haarde inmin.

gld. 1)

Mutaties in
V0

1984

1985

1986

1984

% t.o. .v.voorgaand

1 um

e

1985

1986

(r)

Jaar

P r ij , s
1984

1985

1986

(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

5.395
3.615

5.790
3.995

5.880
3.850

4
4

7
9

Netto-toegevoegde
waarde

1.780

1.795

2.030

4

1

Factorkosten
Totale kosten

2.080
5.695

2.195
6.190

2.260
6.110

3
4

3
7

8
4,5
15
1,5
3.5

(r)

6
7,5
2,5

1
5

0,5
1
-1

-6
-8

-1,5

2,5
1,5

1,5
-4,5

1) Inclusief BTW.

sectorstondnamelijk tegenovereenforsevolumegroei eenaanzienlijke prijsdaling.Deproduktiewaardewasdaardoor inde
glasgroenteteelt ietslager enindesnijbloementeelt slechts
ietshogerdan in1985.Deexplosieve groeivandeproduktiein
depotplantenteelt zorgdeervoordatdeproduktiewaarde indeze
sector tochnogongeveer9% toenam.Opdelichtedalingvande
energieprijs in1985volgde eenscherpeverlaging in1986.Vooral
daardoorwaren degemiddelde prijzenvandenon-factorkosten ongeveer8%lagerdaneen jaartevoren.Het volume ervanwasongeveer4à5%hoger,hetgeenvooralverband hieldmet deuitbreidingvandeproduktie.Dewaardevandenon-factorkosten daalde
dooréénenandermet 3à4%.Gecombineerd met destijging vande
produktiewaarde leiddedit tot een toeneming vandenetto-toegevoegdewaardemet circa 13%.Doordat zowelhet volume alsde
prijsvandefactorkosten slechtsweinig stegen,namdewaarde
vandefactorkostenmaarmet enkeleprocenten toe.Hetdekkingspercentagekondaardoor volgensderamingaanzienlijk verbeteren,
namelijkmet8punten totongeveer90%.
Rentabiliteit vandebedrijven
Debedrijfseconomische resultatenvande landbouwbedrijven
liepenook in1985/86sterkuiteenalnaargelang deomvang,het
typeende ligging vandebedrijven.Zo lagdegemiddeldearbeidsopbrengst perondernemer opdeakkerbouwbedrijven beduidend
lagerdandieopmelkveebedrijven ofdieopgemengde bedrijven
met veelintensieve veehouderij (tabel 5 ) . Bijalleproduktierichtingenwarenderesultatenvandegroterebedrijvengemiddeld
beterdandievandekleinere.
Invergelijking methet voorafgaande jaarwerden in1985/86
opdeakkerbouwbedrijven aanmerkelijk slechtere resultatengeboekt.Deresultatenvandemelkveebedrijven daarentegen lieten
enigeverbetering zien.Ookindeintensieveveehouderijwarende
gemiddelde resultaten ietsbeter,vooraldoordehogerearbeidsopbrengstenindefokzeugen-enpluimveehouderij.
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Tabel S Gemiddelde arbeldsopbrengst (x1000gld.)van deondernemer op landbouwbedrijven (pachtbasls)enopenkele groepen tuinbouwbedrijven
1982/83

83/84

84/85

85/86

86/87
(r)

Melkveebedrijven
- grotere
- kleinere

45,4
13,4

34,7

34,2

42,1

5,9

7,6

8,9

52,0
12,0

Gemengde bedrijven met veel
Intensieve veehouderij
- grotere
- kleinere

49,0
17,2

26,9

5,5

56,8
23,1

61,8
23,0

42,0
13,0

Akkerbouwbedrijven
- grotere
- kleinere

60,8
16,4

127,8
39,7

40,1
14,1

5,6
0,2

45,7
16,5

Tuinbouwbedrijven (1982/83=1982 enz.)
met overwegend:
- groenten onder
glas
14,9
- snijbloemen onder glas
32,6
- potplanten
58,8

32,1
47,3
37,6

37.7
51,6
62,5

33,0
40,3
85,0

48,5
47,5
87,3

Debedrijfsuitkomstenindetuinbouw lagen in1985gemiddeld
genomenonder dievan1984.Indeglastuinbouwboektenalleende
potplantenbedrijven aanmerkelijk betereresultaten (tabel 5). Op
deopengrondsgroente- endefruitteeltbedrijven daaldendeuitkomsten slechtsenkele,maar opdechampignon- enbloembollenbedrijven tientallen procenten.Vandeboomkwekerijenwarende
resultaten gunstiger.
Voor 1986/87wordt verwacht datdegemiddelde resultatenvan
landbouwbedrijven beter zijngeweest danin1985/86.Eenherstel
wordt geraamd voordeakkerbouwbedrijven. Opdemelkveebedrijven
wordt destijgende lijnvandetweevoorafgaande jarenvoortgezet.Doorde slechte resultaten indevarkenshouderij eninde
slachtkuiken-endeslachtkalversector, zullendebedrijfsuitkomsten inde intensieve veehouderijsterkzijn teruggevallen.
Alleenvoorde leghennensector wordenbetere resultatenverwacht.
Deresultatenvandeglastuinbouwbedrijven zijnvolgensde
ramingen sterkverbeterd tenopzichtevandievan 1985 (tabel5 ) .
Daarstaat tegenover datvoordeopengrondsgroente-endefruitteeltbedrijven bijzonder tegenvallendeuitkomstenwordengeraamd
envoordechampignonbedrijven zelfseensterknegatievearbeldsopbrengst per ondernemer.
Inkomens,investeringen en vermogenspositie
Hetondernemersinkomenenhet totalegezinsinkomen zijnin
1985/86ophet gemiddelde landbouwbedrijf licht gestegen (tabel
6 ) . Ditwashet resultaat vaneen forse inkomensdaling opdeakkerbouwbedrijven eneenstijging opdemelkveebedrijven.Voor
1986/87wordt eenwatgrotereverbetering vanhet inkomengeraamd;voorhet ondernemersinkomenzoudeze indoorsnee6à7
procent bedragen.
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Vooraldoordelagerebelastingbetalingen hersteldenIn
1985/86debesparingen op landbouwbedrijven zichenigszins.
Volgensderamingzullendebesparingen in1986/87verderzijn
toegenomen,vooralalsgevolg vandegeraamde inkomensverbetering.Dooreen toenemingvandeuit eigenbedrijf beschikbaar
gekomen financieringsmiddelen, envooraldoorhet aantrekkenvan
extravreemd vermogen,kwamen in1985/86aanzienlijkmeerfinancieringsmiddelen beschikbaar.Debedrijfsinvesteringen gingenin
1985/86omhoog,vooraldie ingrond.Deinvesteringen ingebouwen,vooreengroot deelstallen,hebbenzichopeenvrijhoog
niveaugehandhaafd.Devermogenspositie vanhet gemiddelde landbouwbedrijf isin1985/86nauwelijksveranderd:doordat nogalwat
extravreemdemiddelenwerden aangetrokken daaldehet aandeelvan
heteigenvermogen inhet totalekapitaal (exclusief verpachtersvermogen)met één procentpunt tot74%.
Tabel6 Inkomen,besparingen en Investeringenop landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven (x1000gld.per ondernemer)
Landbouwbedrijven

Glastuinbouwbedrijven

1984/85 1985/86 1986/87

1984

1985

(r)
Arbeidsopbrengst ondernemer
Ondernemerslnkomen
Totale gezinsinkomen
Besteedbaar inkomen

1)

Besparingen
Afschrijvingen
Totaal eigen financieringsmidd.
Toeneming vreemd vermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen

1986

(r)

23,9
35,8
78,8
57,1

24,6
36,8
80,1
61,9

30,0
42,0
84,0
67,0

45,8
53,8
82,0
64,7

42,2
49,7
78,3
61,1

51,4
59,0
87,0
70,0

7,4

10,7
24,2
37,9
12,3

15,0

11,0
48,8
65,1
23,6

7,6

16,0

52,0
62,6
-2,4

22,5
34,3

7.5
41,4

52,0

-

78,1

-

62,6

1) Voor landbouwbedrijven berekend op pachtbasis.

Indeglastuinbouw daalden deinkomens in1985dooreengenomen (tabel 6 ) . Het gemiddeldeondernemersinkomengingmet7à8%
omlaag.In1986heeft zichvolgensderaming echtereenverbeteringmet eenkleine twintig procent voorgedaan.De inkomensdaling
leidde in1985 tot lagerebesparingen.Volgensderaming isde
inkomensverbetering in1986bijnageheel tengoedegekomenaande
besparingen.Dezewarendaardoor ongeveer tweemaalzogrootals
inhet jaar tevoren.Hetbedrag aanbeschikbare financieringsmiddelenwas in1985veelkleinerdan in1984.Doordat minderwerd
bijgeleend enmeerwerd afgelost nam definancieringmet vreemd
vermogen per saldoaf.Deinvesteringen gaveninhetalgemeen een
belangrijke teruggang tezien.Die induurzame produktiemiddelen,
vooral installaties englasopstanden,bereikten daardoornauwelijkshetniveauvandeafschrijvingen.
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Summary

General economic developments
The fallinthepriceofoiland inthevalue of thedollar
have exerted aconsiderable influenceon thedevelopment ofthe
world economy inthepast year.Ingeneral the termsoftradeand
theexternalpositionof theindustrialized countries improved,
whereas theoppositeapplied totheOPECcountries* Economic
growth slowed down somewhat, toabout 2J%;the samegrowthis
also expected for1987.Asaresult of thehalving ofJapanese
growthmost OECDcountrieshavecome close together asregards
growth.Within theEuropeanCommunity, too,thedifferencesare
not great.Adissonant inthewhole isformed by theeconomy of
theUnited States.Thebalance ofpayments deficit and the
budgetary deficit of that country increased further.Thisimbalancemay come toformathreat tothefurther recovery ofthe
world economy.
Thefall ininterest ratesinJapan andEuropewas striking.
Inflation likewise fellinmany countries,andwasevennonexistent inWesternGermany and theNetherlands.Finally,world
tradegrewin1986bysome4%; for 1987a somewhat lowergrowth
isexpected.
Thegrowth rateoftheDutch economy did notdifferfromthe
general picture.Thegrowthoriginated above allfromforeign
sources.Theexternalpositiondeteriorated somewhat,partlyasa
result of therelatively expensive guilder.Consequently, the
surplusonthebalanceofpayments,whichwas still18thousand
million guilders in1985,may perhaps fallin1987to6thousand
millionguilders.In 1986investments,consumer expenditureand
profitsrose,and thebudgetary deficit fell.Expectations for
1987are somewhat less flourishing, above allbecauseofthe
deterioration inthe termsof trade.Thedecrease inearnings
fromnatural gaswillnotably causeanincrease inthe financing
deficit in1987.

World agriculture
Agricultural production intheworld grew in1986byover
1%.A slight increase infood productionperhead occurred inthe
developing countries.Inmostwesterncountriesagriculturalproductionfell,withaparticularly strikingdeclineof5%inthe
united States.World tradeinagricultural productscame toa
halt in1985and thesameappears tohave been thecase in1986.
Theaverage price fortheseproducts fell in1985indollarsby
about 8%.Atworld levelaslight price increase in (devalued)
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dollarsIsexpected for1986.Theshareof theNetherlandsand
France Inworld exports Increased In1985to7.4 and8.0%respectively,whereas thatof theUSA fellto15%.Exports ofagricultural products from thelatter country fell inoneyear bya
fifth.
Theoversupplledmarketsand thedeteriorated positionof
theUSAwere asource of tradeconflicts.Between theUSAand the
ECdifficulties aroseabout American cereal exports toSpainand
Portugal,about pasta (theSpaghettiWar)andabout theoilsand
fats taxproposed bytheEuropean Commission.Newconflictsare
foreseeable for1987.
At thesame time,however,ahopeful startwasmadewith
international consultationswithinGATT.Althoughanagreement is
not animmediate prospect, there isinany caseaconsensuson
theset-up of thenegotiations.

Europeanagricultural policy
European agricultural policy continues unabatedly tobe
threatened bypoliticaldifferences ofopinionand ensuing financial problems.Negotiations onagricultural policy dragged onfor
practically thewholeyear,thoughnotwithout resultsonall
fronts.Inthedairy sector inparticular important decisions
were taken:the suspension ofpart of thequota cancalmdown
thedairymarketwithinafewyears.Thechanges inintervention
schemesand thedecision torundown part of thestockscanalso
considerably cut thecostsof thepolicy inthelong term.
Inaddition,minor successeswereachieved inthefieldof
theflanking policy:thesocio-structuralmeasures.These
measures aremeant tocontribute toafurther cutbackofproductionand tocompensate for therestriction ofquota and the
lowering ofprices.At thebeginning of 1987agreement was
reached onthe first package,with extensive agricultureand
fallowing ascentralelements.Asecond part, featuring akind of
early retirement scheme,hasbeenproposed by theCommission.The
financial scope of thesocio-structural policy isasyet limited,
but itseemsastep inanewdirection.This somewhat different
policy could becharacterized asdirect income support tocertain
groupsoffarms,or tocertain areas.Thecomponents ofthe
policy thathave so farbeenannouncedwillnot haveamarked
impact onthevolume ofproduction.On thebasisof experiences
intheUSA it canbeestablished that thecutback inproduction
that could followfromacreage-reduction programmes shouldnotbe
overestimated either.However, ifthiskind ofmeasures orfor
instance early retirement schemesmake iteasier to implement
production limitations or toreduceprices,apositive contributionwillneverthelesshavebeenmade.
Thefinancialworriesof theEChave grown inthepastyear.
Asolutionwould beattained ifexpenditure onmarket andprice
184

policy could bereduced substantially.However, foranumberof
products solutionshavecome littlenearer,ifatall,inthe
pastyear.The pricedecisions,as faras institutional prices
areconcerned,differed littleonaverage from thoseofprevious
years.Theactualpriceadjustmentsmaynevertheless beconsiderable for forinstance cereals,oilseedsand proteincrops.
This is thencaused bychanges intheintervention schemes.Comparableadjustmentshavebeenmadeinthebeef sector,inwhich
stockshave reached considerableheights,whileproductionmay
remainhigh intheyears tocome.In the short termmeat production through culling from thedairyherds isconsiderable.Inthe
longer term thisproductionwilldecrease,but itlooksasif
specialized redmeat production isgoing toincrease.
For the timebeing nosolutionhasbeen found fortheagromonetary problems.Although a limited cutback inmonetary compensating amounts (mca),hasbeendecided upon,afurther cutback is
possible only if thisdoesnot result in(German)pricereductions.Finally,achange insystemhasbeen introduced.A
distinction isnowmadebetweennaturaland artificialmca.The
reason isthat theupward pricepressurewithin theold system
was considerable.Thedisadvantage of thenew system isthat
furthermcacutback againbecomes just asdifficult asbeforethe
rearrangement•

Some structural developments inDutch agriculture
The totalnumber offarmsandhorticultural holdings inMay
1986was 1.5%smaller thanoneyearbefore.Despite thepresent
problems inagriculture thereduction Inthenumber offarmsis
stillproceedingmoreslowly than intheperiod1977-1982.
However,aclearacceleration isbecoming apparent inthedecline
inthenumber ofdairy farms.BetweenMay 1984andMay 1986this
number fellbynearly 10%.Inaddition totermination offarms,
theswitchtoother typesof farming played arole inthis.This
development islargely theresult ofthequotasystem.Inviewof
therecent and planned quota reductions itmaybeassumed that
the transition fromdairy farms toother typeswill beafairly
extensive phenomenon intheyears tocometoo.
Thenumber of intensive livestock farms still increases.As
inthepreviousyear,thiswasabout 5%betweenMay 1985andMay
1986.
Thenumber ofpart-time farms,formanyyearsquitestable,
hasfallen inrecent yearsbyover1.5%peryear.Inthisgroup
offarmsconsiderable ageinghasoccurred.In1980nearly30%of
thefarmheads inquestionwereolder thansixtyand by 1986this
percentagehad risen tonearly40.
Approximately thirty percent of farm take-oversarepartof
a joint operation intheform ofapartnership.Thisformof
take-over isof frequent occurrence inhorticulture (underglass)
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inparticular. Inthecourse of time thispercentagedisplaysa
clear increase.The significant increase inrecent years inthe
number of farmswhereaone-head management hasbeenconverted
intoamulti-head management alsopoints tothis.
Thenumber ofpupils inagricultural education decreased in
the 1986/87schoolyear for the first time sinceabout fifteen
years.Partly inviewof thenational reduction in thenumber of
young people,itmay beassumed that thisdevelopment willcontinue intheyears tocome.
Theregistered areaof landunder cultivationwasover6400
hectares less inHay 1986thantheyearbefore.Thetrend
interrupted since 1983has thusbeen resumed.Totalacreageof
feed cropshasremained about thesame.However,theareaunder
greencorn increased further,against anapproximately identical
fall inthearea ofgrassland.This shift occurred aboveallin
theprovinceswithconsiderable intensive livestock farming.The
relatively largeabsorptive capacity ofcorn formanuremay bea
causeofthis.
The increase inland prices continued atagreater ratein
1985/86.For land bothwith andwithout amilkquotum priceswere
higher than intheyearbefore.Thedifference inpricebetween
grassland with andgrassland without quotumwas some 20,000
guilders.The priceofgrasslandwithout quotum ispartly
influenced by themanure legislation.Throughacquisitionof
additional land intensive-livestock farmerscansaveonexpenditure for transport ofmanure and for (surplus)levies.
Since the introduction of theInterimAct inNovember 1984
thenumber ofpigsand chickenshas still increased considerably.
In twoyears'time thenumber ofpigs increased byabout one
fifth.Thenumber of layersand broilers also increased, though
lessquickly.Theexpansionoccurred more than formerly onthe
farmswith relativelymuch land.In that sense 1984isevidently
a turning point afterall.Incidentally, theexpansionofintensive livestock farming occurred above all in theprovinceswhere
therealready wasastrong concentration, above allNorthBrabant
and Gelderland.This suggests that,despite theInterimAct,the
manureproblem has intensified intheconcentration areas.Outside thoseareasmanure productionhasdeclined asaresultof
contraction of thedairyherd.
Indairying thesmallerfarmshaveprobably beenmore
affected bythequota-system thanthe larger ones.Livestock
density perhectareand theconsumption of concentrates percow
are onaverage lower thanonthelarger farms,asaresultof
whichsmaller farms inparticularcansavelessonconcentrates.
Furthermore,due totheir relatively larger salesofroughage,
they suffermore from lower roughage prices.Above allfarmswith
a smaller dairyherd have terminated dairying, tosomeextent by
makinguseof thebuying-out scheme,but especially bytransferring milk quota toother,usually largerdairy farmers.Asa
result,thenumber ofdairy cowsonaverage per farm inMay 1986
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wasonly slightly less than twoyears before (41.5and42.5cows
respectively).Asaresult of theIncreaseInthemilkproduction
percow,production perfarmhasstillrisenonaverage.Forthe
time being there isconsequently no suchthing asastandstill in
Dutch dairying.On thecontrary,structural development iscontinuing,be itwithin theframework of limited salesand individualpossibilities ofexpansion.

Production and consumption
The totalvolume ofproductionofDutchagriculture andhorticulture increased in1986byanestimated 5%,whereas the
average price fellby6-7% (table1).
Intheanimal sectorproductionincreased byover2%,partly
asaresult ofanincrease inthemilk lake.Productionofmeat
displayed inpractically all sectorsanincreasevarying from2%
forvealtoabout 6%forpigmeat.Only theproduction ofsheepmeat declined.Theproduction ofeggswas 1-2%less.Theaverage
price realized foranimalproducts fellconsiderably.Theprice
dropped forallproducts.Forbeef,pigmeat and eggs producer's
priceswereeven 11-14%less thanin1985.Thepricerealized for
milkdropped by4%and,whenallowanceismade forthesettlement
of thesuper-levy for 1985/86,thefallwaseven5.5%.
Table 1 Development ofvolume and prices ofagricultural and horticultural
production
Changes In XInre:

Value
min.Hfl.

V o 1um i

Lationto

e

p r i e

1985

1984

1985

1986
(est.)

Milk
Meat and eggs
Arable products
Vegetables
Fruit
Cut flowers 1)
Other ornamental
plants 3)

9,740
14,665
2,940
3,150

-3.3

-1.3

7.1

2.7

2.0
3.5

14.6

-5.8

13.0

-31.1

6.3

7.5

8.0

-27.9

24.0

-19.2

2,805

3.0
3.7
4.7

6.3

5.0

2,645

6.5

4.0

Total

36,405

4.4

1.1

460

previousiyear

1984

1985

e
1986
(est.)

1.2 2)1 0.9 2) -4.0 2)
1.1
0.5
-11.0

4.9

-4.2
-3.2
17.5
-0.8

-1.0
-10.0
-17.5
-3.0

8.5

4.6

7.4

-1.0

4.5

-0.9

0.5

-7.0

1) Inclusive ofoutdoor flowers.
2) Excluding theamount tobepaid due to super-levy.
3) Estimate.

Inarable farming,after thedisappointing harvest of1985,
a record productionwasagainattained.Only theproductionof
industrial potatoes declined.Despite alargerharvest,prices
were onaveragehardly lower.Thisislargely duetoavigorous
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pricerecovery for tablepotatoes.
Inhorticulture physicalproduction increased forallproductiongroups.Therisevaried from5to7%forvegetables under
glass,mushrooms,flowerbulbsand cutflowersto10%ormorefor
outdoorvegetables,pot plantsand fruit.Inarboriculture production increased byonly 2%.Asagainst theincrease involume
therewasadrop inprices,which inthecaseofvegetablesand
mushroomswas greater than theincrease inproduction.
Production ofthefood,beveragesand tobacco industrygrew
in 1986byabout 2%.Thispercentage increasewas thusnot even
half ofthat ofagriculturalandhorticultural production.For
thefirst time since 1980the totalvolume ofexpenditureon
food,beveragesand tobacco roseagain in1986.An increasein
consumption perhead occurred inthecaseofvegetables,cheese,
pigmeat and poultry and afurtherdecline occurred forbeef.

Importsand exports ofagricultural products and foodstuffs
Theimport valueof agricultural productsand foodstuffswas
over 13%lower in1986thanin1985.Thiswasmainly theconsequence of lowerprices;thevolume of imports hardly fell
(table2).Above all thepricesof imports from non-member
countries displayed astrong decline.Amajorcauseof thiswas
thesteepfall inthedollar rate.As in1985,prices fellespecially forrawmaterials forthefeedingstuffs andmargarine
industries.Thevolumeof imports of theseproductsdisplayeda
fallaswell.Thepricesof tropicalproducts,with theexception
of that forcoffee,were considerably lower.In thecaseof
livestock products imports ofcalvesandof freshmilk,among
others, increased considerably.
Table 2 Imports and exports ofagricultural products In1986
Changes in Xinrelation toprevious year

Value
i nr\r\
LV\J\J

i_ u c i
u u •IU.X •

w or

E C

1d

world

EC

volume

price

volume

price

31.2
10.6

17.3

-0.8
-5.5

-12.4
-6.3
-5.8

-0.7
-5.4

-4.4
-0.2
-1.0

Imports
Total
arable products
horticultural prod.
animal products
other agric.prod.

13.4

5.9
1.5
4.3
5.6

48.7

38.0

7.2

4.9
8.4

2.6
4.6

8.9
2.8
0.1

-20.9

5.3
3.0
0.0

-12.6

-8.3
-5.7
-1.7
-8.3
-13.7

5.7
7.5
6.5
7.5
2.3

-7.3
-6.1
-1.8
-6.8
-12.2

0.1

0.8

Exports
Total
arable products
horticultural prod.
animal products
other agric.prod.
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10.2
17.4
13.9

14.1
10.5

3.1
2.8
5.4
3.9
0.9

Theexport valueofagricultural productsand foodstuffs
fellfor thefirst timein15years.Thedrop,whichwasapproximately 5%,wascaused entirely bylower prices.Because exports
areaimedmainly attheEC,thefallinexport priceswasless
thanthatof import prices.Thevolume ofexports toECcountries
increased bysome6%,while that tonon-member countries
decreased byabout thesamepercentage.Onbalance thevolumeof
exports rosebyabout 3%.Inthecaseofarable products the
export volume grew,among otherthingsbecause of largerexports
of tablepotatoes,potato products,compound feedsand beer.In
thecaseofhorticultural products theexport volumeoffruit,
vegetables and ornamentalplantsincreased.Exportsofornamental
plants tonon-member countriesmarked timeafteranumber of
years of tempestuous growth.Export pricesof horticultural
productswere ingeneralafewpercentage points lowerthanin
1985.Inthecaseof livestock products thefall inprice
exceeded thegrowth involume.Inparticular theexported quantityofbeefand vealincreased strongly.Exports ofpigmeatalso
grew involume,but notasmuch asexports oflivepigs.The
export volume ofmilkand dairy products tonon-member countries
alsodisplayed adecline in 1986.Exports toECcountrieswere
largerthanin1985,interaliadue tolargerexportsofcheese.
Export pricesofmilk and dairy products fellbyabout 8%.
Theresult of theabovewas that theagriculturalbalanceof
tradeimproved considerably, that isfrom15,700million
guilders in1985to17,500guilders in1986.

Returnsand costsof theagricultural sector
In 1985/86thevolumeof production of theagricultural sector (excluding horticulture)underwent littlechange (table3 ) .
Falls inproduction inarable farming, cattlefarming andlayerkeepingwerealsoentirely compensated forbyanincrease inproduction intheother sectorsof intensive livestock farming.The
prices realized did ingeneralnotdisplay anygreat changes
either.Prices formeat,with theexception ofveal,andabove
allforeggs,fell.Thoseforarableproductswerealsoloweron
average.Against this,prices formilkandvealrose.Asaresult
ofallthis,productionvaluedeclined tosomeextent.
Thevalue of thenon-factor costs likewise fell.Thiswas
entirely theconsequence of lowerprices,notably for
feedingstuffs.Thevolumeofthenon-factor costs increased
somewhat further,above allbecauseofalargerconsumption of
feedingstuffs inconnectionwith theexpansionofproduction in
intensive livestock farming.As thevalueofthenon-factor costs
fellmore than theproductionvalue,thenetvalueadded roseby
3-4%.Thevalueof thefactorcostsincreased byabout 3%.As
against aslight fallinvolume therewasasomewhat greater
price increase,caused aboveallbyhigherwage costsperhour
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worked.Ultimately, thisresulted inanimprovement intheratio
betweenvalueaddedand factor costs,theso-called percentageof
cover,byafewpoints.
Table 3 Returns and costs of the agricultural sector ( e x c l . horticulture)
Value min. Hfl.

Changes In X In relation to previous year
v o l u m e

p r i c e

1984/85 85/86 86/87
(p) ( e s t . )

85/86
(p)

86/87
(est.)

Returns

27,375 27,020 25,670

0

3

Non-factor costs

19,985 19,355 18,035

1

-2

-3.5

-5

Net value added

7,390

7„635

-1.5

16

5.5

-1A

Factor costs 1)
11,275 11,705 11,445
Total costs
31,260 31,090 29,480
1) Calculated on a tenancy b a s i s .

-1.5
-0.5

-2
-2

5.5
-0.5

0
-3

7,665

85/86
(p)
-

86/87
(est.)
1

-

8

The estimates for 1986/87 point t o a f u r t h e r reduction in
the value of r e t u r n s ( t a b l e 3 ) . True, the volume of production
increased by a few percentage p o i n t s , but p r i c e s r e a l i z e d were
much lower. In a l l l i v e s t o c k farming s e c t o r s p r i c e s r e a l i z e d
f e l l , above a l l in pig farming. On the cost s i d e the value of
non-factor c o s t s again displayed a f a l l . This was l a r g e l y due to
a further drop i n the p r i c e of f e e d i n g s t u f f s , w h i l s t f e r t i l i z e r s
likewise became cheaper. The volume of the non-factor c o s t s a l s o
decreased, i n t e r a l i a as a r e s u l t of reduced consumption of conc e n t r a t e s i n dairy farming. As the decline i n non-factor c o s t s
was about as great as the d e c l i n e i n the value of r e t u r n s , the
net value added was estimated not to change. This contrasted with
somewhat lower f a c t o r c o s t s due t o a s l i g h t d e c l i n e i n the amount
of labour deployed. Wage c o s t s per hour and c a p i t a l c o s t s
displayed p r a c t i c a l l y no change. The percentage by which f a c t o r
c o s t s were covered by the value added i s estimated a t 1-2 p o i n t s
higher as a r e s u l t of the above developments and w i l l come out a t
about 67.
Returns and c o s t s of h o r t i c u l t u r e under g l a s s
In 1985 the t o t a l value of r e t u r n s of h o r t i c u l t u r e under
g l a s s was 7-8% higher than i n the previous y e a r . In the vege t a b l e , cut flower and pot plant s e c t o r s production grew
v i g o r o u s l y . Moreover, i n pot p l a n t c u l t i v a t i o n p r i c e s r e a l i z e d
were s i g n i f i c a n t l y higher than i n the previous y e a r . For the
f i r s t time since years p r i c e s of the means of production were
barely higher than the year before. This came about above a l l
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because theconsiderable price increases forenergy inprevious
yearscame toa (provisional?)halt in1985.However, thevolume
ofnon-factor costsincreased sharply,asaresult ofproduction
growthon theonehand,and ofhigherenergy costsdue tothe
coldwinter on theother.Onbalancenon-factorcostsrosealmost
asmuchasproductionvalue,so thatnetvalueadded barely
increased.Factor costsgrewbyabout 5%.Asaresult theratio
betweenvalue added and factor costsdeteriorated by4pointsto
82%.

Table4 Returnsandcostsofthehorticulture under glass sector
Value 1)

Changes inZ

inrelation toprevious year

Inimin.Hfl.
V0

l u n e

P rice

1984

1985

Returns
Non-factor costs

5,395
3,615

5,790
3,995

5,880
3,850

4
4

7
9

Net value added

1,780

1,795

2,030

4

1

Factor costs

2,080

2,195

2,260

3

3

1.5

1

2.5

Total costs

5,695

6,190

6,110

4

7

3.5

5

1.5 -4.5

1986
(est.)

1984

1985

1986
(est.)
8
4.5

15

1984

1985 1986
(est.)

6
7.5

2.5

0.5 -6
1
-8
-1

-1.5
1.5

1) Incl.VAT.

In 1986,according totheestimate,thevalueof returnsof
horticultureunderglass increased again,although confined to
only 1-2%.For ineachofitsthreebranchesavigorousgrowthin
volume contrasted withalikewiseconsiderable fallinprice.As
aresult theproductionvalue invegetable cultivationunder
glasswassomewhat lower and incut flowergrowing only slightly
higher thanin1985.Theexplosive growthofproduction inpot
plant cultivation ensured that theproductionvalue nevertheless
increased byabout9%inthisbranch.The slight decreaseinthe
priceofenergy in1985was followed byasharp reductionin
1986. Above allbecauseof this theprices ofnon-factorcosts
wereabout8%lower than in1985.Thevolume ofnon-factor costs
wasabout 4-5%higher,whichwasbound upinparticularwiththe
expansionof production.Thevalueof thenon-factor costsfell
asaresult oftheaboveby3-4%.Incombinationwiththe
increaseof thevalueofproduction, thiscausednet valueadded
toriseby 13%.Becauseboth thevolumeand thepriceoffactor
costs increased toonly alimited extent,thevalue offactor
costsgrewbyonly afewpercentagepoints.Theratiobetween
valueadded and factorcostswas therefore able toimprove considerably; itwasestimated toriseby 11points toabout93%.
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Profitability of thefirms
Thebusinesseconomic resultsof farm-firmsalsovaried
greatly in1985/86,depending on thesize,typeand locationof
thefarms* Thustheaverage return toentrepreneur's labouron
thearable farmswassignificantly lower than that ondairy farms
and onmixed farmswithmuch intensive livestock farming (table
5). Inall fieldsofproduction theresults oflarger farmswere
onaverage better than thoseof smallerones.
Incomparisonwith thepreviousyearmuch poorer results
were recorded onarable farms in1985/86.Theresults ondairy
farms,ontheotherhand,displayed some improvement.Average
results inintensive livestockfarmingwerealso somewhatbetter,
above allbecause ofhigher returnstolabour intwobranches:
breeding sowsandpoultry farming.
Business results inhorticulture in 1985wereonaverage
below those in1984.Inhorticulture under glass onlypotplant
holdings achieved considerably better results (table 5 ) . Onoutdoorvegetableholdings and fruit farms theresults fellbyonly
a fewpercentage points,but formushroom andbulbgrowersby
tensofpercentage points.However, theresultsoftreenurseries
weremore favourable.
Table 5 Average return to entrepreneur's labour on farms (tenancy basis)and on
some groups ofhorticultural holdings (in 1000 guilders)
1982/83

83/84

84/85

85/86

86/87
(est.)

Dairy farms
- larger farms
- smaller farms

45.4
13.4

34.7
5.9

34.2
7.6

42.1
8.9

52.0
12.0

Mixed farmswithmainly
intensive livestock
- larger farms
- smaller farms

49.0
17.2

26.9
5.5

56.8
23.1

61.8
23.0

42.0
13.0

Arable farms
- larger farms
- smaller farms

60.8
16.4

127.8
39.7

40.1
14.1

5.6
0.2

45.7
16.5

Horticultural holdings
withmainly: (1982/83 -1982etc.)
- vegetables under glass
- cut flowers under glass
- potted plants under glass

14.9
32.6
58.8

32.1
47.3
37.6

37.7
51.6
62.5

33.0
40.3
85.0

48.5
47.5
87.3

For 1986/87it isexpected that average resultsoffarms
willhavebeenbetterthan in1985/86.Ârecovery isestimated
forarable farms.Ondairy farms theupward trend of thetwoprecedingyearswillbecontinued.Asaresult of thepoor results
inpig farming and inthebroilerand vealsectors,business
results inintensive livestock farmingwillhavedeclined
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considerably.Betterresultsareexpected only forthelayersector.
According totheestimates,theresults ofhorticultural
holdingsunderglasshave greatly improved compared tothoseof
1985 (table5 ) .Against this,particularly disappointing results
areestimated foroutdoorvegetableholdings and fruit farms,and
formushroom growers evenastronglynegative return tolabour
perentrepreneur.

Incomes,investments and savings
Theentrepreneur's incomeand thetotalfamily income
slightly increased ontheaverage farmin1985/86 (table6 ) .This
was theresult ofamarked drop inincome onarable farmsandan
increase in income ondairy farms.For 1986/87a somewhat greater
improvement inincome isestimated; for theentrepreneur's income
thiswould average 6-7%.
Above allasaresult of the lower taxpayments alimited
recovery occurred inthesavings onfarms in1985/86.According
totheestimate,savingswillhave furtherincreased in1986/87,
particularly because of theestimated improvement inincome.In
1985/86considerablymore funds forfinancing purposes became
available,due toanincrease inthefunds that havebecome
available from thefarmer's ownbusinessand above allbythe
acquisition ofadditional outside capital.Capital investments
increased in1985/86,particularly those inland.Investments in
buildings,largely cowsheds and thelike,maintained themselves
ata fairlyhigh level.Thecapitalposition of theaverage farm
in1985/86barely changed; sincearatherconsiderable amount of
additional outside fundswasacquired, theshare ofown financial
resources intotalcapital (excluding landlord's capital)fellby
onepercentage point to74%.
Table 6 Income,savings and investments on farmsand horticulture under glass
holdings (x1000guilders per entrepreneur)
Farms

Hort.under glass hold.

1984/85 1985/86 1986/87
1984
(est.)
Entrepreneur's labour
Entrepreneur's Income
Total family income
Disposable income

return 1)

24.6
36.8
80.1
61.9

30.0
42.0
84.0
67.0

45.8
53.8
82.0
64.7

42.2
49.7
78.3
61.1

51.4
59.0
87.0
70.0

7.4

15.0

11.0
48.8
65.1
23.6

7.6

16.0

52.0
62.6
-2.4

-

78.1

62.6

-

22.5
34.3

7.5

10.7
24.2
37.9
12.3

Gross Investmentsin

41.4

52.0

1)

1986
(est.)

23.9
35.8
78.8
57.1

Savings
Depreciation
Total own financial resources
apital
Increase inoutsidec
holdings

1985

-

For farms calculated on atenancy basis.
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Inhorticulture under glass Incomesfellonaverage in1985
(table6 ) .Theaverage entrepreneur's income fellby7-8%.
However, in1986an improvement ofsome twenty percent is
estimated.Thedrop inincome led tolower savings in1985.In
accordancewith theestimate theincome improvement in1986was
devoted almost entirely tosavings.Asaresult, thesewereabout
twiceaslargeas theyearbefore.Theamount of funds available
for financing purposeswasmuch less in1985thanin1984.Owing
tothefact that lesswasadditionally borrowed andmorewas
repaid, financingwithoutside capitaldecreased onbalance.
Investments displayed aconsiderable decline.Asaresultof
this,investments indurablemeans ofproduction,aboveall
installationsand glasshouses,hardly attained thelevelof
depreciation.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Begripsomschrijvingen
Standaardbedrijfseenheid (sbe):
eenheid waarin deeconomische omvang van een agrarisch bedrijf envan de
afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt.Een
sbe Iseen gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in
een basisperiode bij eendoelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Enkele voorbeelden: 1hawintertarve - 3sbe, 1ha suikerbieten - 7 sbe, 1melkkoe " 2 , 1 sbe, 1fokzeug - 1,15 sbe, 1 slachtkuiken
- 0,003 sbe, 1ha stooktomaten= 380sbe en 1ha fresia's onder glas 450sbe.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid envan vermogen
vastgelegd ingrond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. In deze kosten
isgeen vergoeding begrepen voor bedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren,die in
het produktieproces zijn aangewend (incl.afschrijvingen)
Netto-toegevoegde waarde (factoropbrengsten,sectorinkomen):
de opbrengstwaarde van deproduktie minus denon-factorkosten.
Netto-bedrijfsresultaat:
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten, waarbij de beloning voor bedrijfsleiding niet als kostenpost in
aanmerking is genomen. Indien dekostenworden 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 isgebracht zoals die
geldt voor vergelijkbare pachtbedrijven.
Arbeidsopbrengst van de ondernemer:
netto-bedrijfsresultaat vermeerderd met het berekende loon van deondernemer.
Ondernemerslnkomen:
arbeidsopbrengst van de ondernemer plus de niet-uitbetaalde vergoeding
voor bedrijfsvermogen, alsmede incidentele bedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomen uit bedrijf:
ondernemerslnkomen plus berekend loon vanmeewerkende gezinsleden.
Totaal gezinsinkomen:
gezinsinkomen uit bedrijf plus het Inkomen van bulten het bedrijf.
Besteedbaar Inkomen voor gezin en bedrijf:
totaal gezinsinkomen minus betaalde belastingen en volksverzekeringspremies.
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Bijlage 2. Kengetallen betreffende deNederlandse landbouw
Eenheid
BEROEPSBEVOLKING
Regelmatig werkz.mnl. arb.kr.
Agrar. ber.bev. in% ber.bev.
BEDRIJVEN
Totaal aantal
Met hoofdberoep akkerb./veeh.
Met hoofdberoep tuinbouwer
OPPERVLAKTE
Gem. per bedrijf, totaal
idem hfd.ber. akkerb./veeh.
idem hfd.ber. tuinbouwer
Gem. aantal sbe per bedrijf
Cultuurgr. (gem.maat), totaal
w.o.: grasland
bouwland
w.o.: granen
suikerbieten
aardappelen
snljmais
tuinbouwgrond
w.o.: glasbloemen
glasgroenten
groenten open gr.
fruit
VEESTAPEL
Tot. aantal melkkoeien
mestkalveren
mestvarkens> 50kg
fokvarkens
leghennen
slachtkuikens
Gem. aantal melkkoeien p.bedr.
mestkalveren
mestvarkens>20kg
fokvarkens
leghennen >5mndl2)
slachtkuikens
VERBRUIK PRODUCTIEMIDDELEN
Krachtvoer per koe
Kunstmest per ha:N zuiver
P205

K20

450

1000

14,6

410
210
38

1000
1000
1000

ha
ha
ha
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1000 st.
1000 st.
1000 st.
1000 st.
min. st.
min. st.
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
1000 st.

kg
kg
kg
kg

PRODUKTIE
Melkproduktle: totaal
per koe
Tarwe per ha
Gerst per ha
Suikerbieten perha
Consumptieaardappelen per ha

kg
kg
kg

VOLUME PRODUKTIE lb.prod. IA)
VOLUME VERBRUIK lb.prod. 14)

index 13)
index 13)

N.B.: Zie voor de noten biz.200.
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1950 1955

1000 ton

1000 kg
1000 kg

1960

4341) 396 2)
12,6
10,6

1965

1970

310
8,3

6,9

264
153
36

185
126
29

2533)

319
196
39

301

7,7

8,5
13,2

11,6
15,3

2,4

2,9

.

.

.
•

5,7

7,2

10,2

10,8

2,0

2,0

.

.

.
.
.

2335
1317

2307
1297

2317
1327

2255
1337

2142
1334

930
495
67
166

923
519
67
144

891
512
93
139

686
360
104
157
6
118
1,6
5,4
53
39
1896

.

.

.

126
0,3
2,2
30
71

116
0,4
3,1
31
59

121
0,5
4,0
35
57

808
485
92
117
3
121
0,9
5,1
38
52

1518

1510

1628

1723

.

19
442
387
31

407
281
24

104
78
712
481
579
462
26
38
16
5
.
7,46) 8,5 2) 10,4 8)
40,7 9)
15,6 7) 21,3 8)
6,2 7) 9,4 9)
10110)

•

434
1906

758
25
30
16,3
83,2
50,0
16,0

17211)

367
7,3 9) 10,6

590
80
48
72

830
97
48
60

1025

1170

67
51
66

138
51
61

190
52
63

5771
3800
3200
3400
43,5
24,0

5725
3855
3900
3800
44,5
27,0

6721
4205
4700
4200
50,5
27,0

7151
4200
4400
3800
39,5
28,5

8253
4390
4500
3200
45,5
35,5

.

40
54

49
64

55
72

70
80

.

Bron: diverse Ned. statistieken.

1975

1980

1984

205
5,5

200
5,8

5,7

163
109
25

145
97
23

138
90
22

12,8
17,0

13,9
18,4

14,6
19,6

2203)

6,2

3,3
124,3
2081
1286

3,6

3

>9^

1985

2073)

1986
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1000

136
88
22

134
87
22

1000
1000
1000

14,9
19,9

15,0
20,2

4

>° v

C
151,1*) 166,45) 168,75)
2020
2016
2019
1164
1198
1179

4,1
2013
1142

675
244
137
151
77
115
3,1
4,7
54
32

705
224
121
173
139
113
4,0
4,7
55
25

716
198
129
161
166
118
4,1
4,6
61
23

726
184
131
169
177
124
4,3
4,6
66
23

763
170
138
167
196
101
4,4
4,5
65
22

2218

2356

2549

2367

2288

471

582

638

638

690

2122

2881
1255

3050
1323

3392
1469

3772
1569

37
39

43
34

44
38

46
39

16,9

35,1
207,1
183,0
50,8
4753
21,2

42,3
231,3
219,6
69,1
6820
24,6

40,8
238,5
238,6
79,0
7302
26,0

41,5
242,3
249,3
83,7
8505
26,4

1865

2120

2150

2270

218
39
49

239
41
56

251
44
62

246
40
59

.
.
.

10286
4650
4900
4000
43,5
33,0

11850
5080
6200
4800
49,0
38,5

12735
5210
7900
5600
54,0
42,5

12530
5350
6600
5100
48,5
42,5

12667
5637
8000
6200
56,0
41,0

82
85

99
100

113
108

114
111

.
.

873
29
39
24,2
124,5
119,0
27,2

934

Eenheid
BEROEPSBEVOLKING
Regelmatig werkz.mnl. arb.kr.
Agrar.ber.bev. in X ber.bev.
BEDRIJVEN
Totaal aantal
Met hoofdberoep akkerb./veeh.
Met hoofdberoep tuinbouwer

ha
ha
ha
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

OPPERVLAKTE
Gem. per bedrijf, totaal
idem hfd.ber. akkerb./veeh.
idem hfd.ber. tuinbouwer
Gem.aantal sbe per bedrijf
Cultuurgr. (gem.maat), totaal
w.o.: grasland
bouwland
w.o.: granen
suikerbieten
aardappelen
snljmals
tuinbouwgrond
w.o.:glasbloemen
glasgroenten
groenten open gr.
fruit

1000 st.
1000 st.
1000 st.
1000 st.
min. st.
min. st.
stuks>
stuks
stukt :
stuksi
stuksi
1000 st.

VEESTAPEL
Tot. aantal melkkoeien
mestkalveren
mestvarkens>50kg
fokvarkens
leghennen
slachtkuikens
Gem. aantal melkkoeien p.bedr.
mestkalveren
mestvarkens >20kg
fokvarkens
leghennen >5mndl2)
slachtkuikens

kg
kg
kg
kg

VERBRUIK PRODUCTIEMIDDELEN
Krachtvoer per koe
Kunstmest per ha: N zuiver
P205
K20

1000 kg
1000 kg

PR0DUKTIE
Melkproduktie: totaal
perkoe
Tarwe per ha
Gerst perha
Suikerbieten perha
Consumptieaardappelen per ha

index 13)
index 13)

VOLUME PRODUCTIE lb.prod. 14)
VOLUME VERBRUIK lb.prod. 14)

1000 ton

kg
kg
kg
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Bijlage3. KengetallenbetreffendedelandbouwindeEG-landen,1985
Eenheid

BEROEPSBEVOLKING
Totaleagrarische
beroepsbevolking
Idemin Xtotale
beroepsbevolking

1000

BEDRIJVEN1)
1haenmeer

1000

OPPERVLAKTE1)
Cultuurgrond
(bedr.>1ha)
Getnidd.oppervl.
perbedrijf

1000ha

VEESTAPEL
Rundvee,totaal
w.o.melk-en
kalfkoeien
Varkens,totaal

Neder- Bel- Luxem- Frank- Italië
land
gië burg rijk

ha

1000
1000

250

106

6,8

1582

2296

1390

4,9

3,0

4,2

7,6

11,2

5,6

123

85

4

2009

1387

128

29026

154052)

11952

16,3

16,3

32,0

27,9

8,0

16,3

9008

15627

5076 2960

1000

WestDuitsland

1039

220 22803

19262)

733

2333
12383

946
5365

70
72

6506
10956

3120
9169

5451
23563

VERBRUIKPRODUKTIEMIDDELEN5)
Kunstmest:Nzuiver
P205
K20

kgp.ha
kgp.ha
kgp.ha

251
44
62

131
65
97

131
65
97

75
51
60

59
42
22

121
61
82

PRODUKTIE
Melkperkoe
Tarweperha
Gerstperha
Suikerb.perha6)
Aardappelenperha

kg
kg
kg
kg
1000kg

5151
6650
4220
7080
42,3

3850
6310
4370
7555
36,8

4239
4310
3950

3967
6060
3370
8520
32,9

3365
3610
2520
5530
17.4

4599
6090
4280
7560
35,9

11,9
12,1
14,8
7,8
1,3
0,8
8,3
14,8

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

0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1

23,3
20,8
15,3
29,8
39,8
27,8
25,8
10,3

13,0
18,5
12,2
29,6
18,2
3,8
14,7
22,6

22,9
18,6
28,4
7,0
11,5
18,2
27,2
15,6

VerdelingEG-prod.
(waarde)
melk
eieren
varkensvlees
pluimveevlees
tarwe
gerst
suikerbieten
aardappelen

N.B.Zievoornotenblz.200.
Bron: Eurostateneigenberekeningen.
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42,3

.
0,1

Ver. 1er.
kon.- land
kr.

Denemarken

Grle-SpanjePortu- EG
kengal
12
land

Eenheid

620

169

182

1037 1766

969

10374

2,6

16,0

7,1

28,9 16,9

23,9

8,6

242

221

94

16877
69,7

5037 3 )2855
22,8

30,4

709 15242)

3790 3 )

776 4930

3257
7930

1528 913
994 9089

219 1891
1095

143
39
53

1000

5175*)

88466*)

•

46
19
5

.
.

BEDRIJVEN 1)
1ha enmeer

1000

1000 ha

17,1

5779 2623

57
26
34

•

5,4

12695

85
25
29

.

BEROEPSBEVOLKING
Totaleagrarische
beroepsbevollng
Idem in Ztotale
beroepsbevolking

ha

77566*)

1000

24343*)
80616*)

1000
1000

.
.

kg P ha
kg P .ha
kg P ha

*
4855
6270
4630
6050
35,8

3751
7790

.
5120
20,8

5379
5890
4440
7260
35,8

2946
2050
1620
7370
20,4

3322
2620
1330
4990
17,8

1440
730
9,1

4291*)
5100
3120
7060
27,6
EG-10

13,8
19,4

9.3
17,5
20,2
30,5
10,1
19,6

5,0
4,5
0,8
1.5
1.2 10,8
1,4 1.7
0,5
3.2
3,1 12,6
1,6
3,4
2,4
2.1

2,4
4,5
1,7
2,6
3,5
1,3
2,9
8.1

100
100
100
100
100
100
100
100

Z

z
z
zX
z
z
z

kg
kg
kg
kg
1000 kg

OPPERVLAKTE 1)
Cultuurgrond
(bedr.> 1ha)
Gemidd.oppervl.
per bedrijf
VEESTAPEL
Rundvee, totaal
w.o.melk- en
kalfkoeien
Varkens, totaal
VERBRUIK PR0DUKMIDDELEN 5)
Kunstmest:N zuive
P205
K20
PRODUCTIE
Melkperkoe
Tarwe per ha
Gerst per ha
Suikerb.per ha 6)
Aardappelen per h a
VerdelingEG-prod.
(waarde)
melk
eieren
varkensvlees
pluimveevlees
tarwe
gerst
suikerbieten
aardappelen
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Noten bij bijlage 2:
1) 1956.
2) 1959.
3) Bron:Arbeidskrachtentelling1970resp.1975en1985,hiervoorgeldenanderecriteriadanvoordejaarlijkselandbouwtelling.
4) Sbe-norm1975.
5) Sbe-norm1981.
6) 1953.
7) 1962.
8) 1964.
9) 1968.
10) 1961.
11) 1966.
12) T/m1975waren"demoederdierenvanslachtrassen",begrepen
onderleghennen.
13) 1979/81=100
14) Excl.intermediaireproduktieenexcl.agrarischverbruik;
zondersierteelt.
Bijbijlage3:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
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1984,tenzijandersvermeld
1982.
1983.
EG-10.
1983/84.
Witsuikerwaarde.

