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HetLandbouw-Economisch Berichtiseenjaarlijkse publikatie,dieeen
samenvattendebeschrijving geeft vandeeconomischesituatievandeNederlandseland-entuinbouw.
Aan de totstandkoming van deze publikatie wordt bijgedragen door
een groot aantal medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut
(LEI-DLO),vanvrijwelalleafdelingen.Aandezeeditiewerdeenredactionelebijdrage geleverd door met name:S.van Berkum,R.R.Dubbeldam,
K. Geertjes, J.H.A. Hillebrand, A.J. de Kleijn, A.C. Koster, M. Mulder,
P.J.Rijk,IJ.Terluin,G.S.Venema,A.D.VerhoogenC.J.M.Wijnen.Deuiteindelijke realisatie wordt verzorgd door de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek, die onder leiding staat van J.H. Post.
Binnendeze afdeling isC.vanBruchembelastmetdecoördinatievan de
werkzaamheden en de redactie van het Landbouw-Economisch Bericht.
Detekstvandezeeditieisbeginoktober afgesloten.
Evenalsin1992isindezeeditievanhetLandbouw-EconomischBericht
geenEngelstaligesamenvatting opgenomen;een dergelijke samenvatting
zalbinnenkort afzonderlijk wordengepubliceerd indevormvaneenPeriodiekeRapportage.
DeDirecteur,

DenHaag,december1993

1. DELAND-ENTUINBOUW IN RUIMER
VERBAND

1.1 Heteconomische enpolitieke kader
1.1.1 Deinternationaleeconomische situatie
Na de zeer geringe economische groei van 0,7% in 1991 deed zich in
1992voor de OECD als geheel een beperkt conjunctuurherstel voor. Voor
de gezamenlijke OECD-landen werd een toename van het binnenlands
produkt met 1,5% geregistreerd (tabel 1.1). Voor 1993verwacht de OECD
(1993b) echter weer een daling tot 1,2%, terwijl pas in 1994 de economie
weer op gang zou komen met een groei van 2,5 à 3%.Deze moeizame
gang van zaken hangt volgens het Centraal PlanBureau onder meer samen met de begrotingstekorten (CPB, 1993a), die voor de gezamenlijke
OECD-landen opliepen van 1%van het bruto binnenlands produkt (BBP)
in 1989totbijna 4%in 1992.Dooreen genomen waren in Europa de overheidstekorten groter dan in de VS (respectievelijk 5,2% en 4,7% van het
BBP),terwijl deJapanse overheid eenoverschotophaarbegroting heeft.
Het economischeherstel in 1992kwam voornamelijk voor rekening van
de VS,waar een groei plaats had van ruim 2%,tegen een inkrimping met
ruim 1% in 1991.Voor de EG in haar geheel bedroeg de economische
groeiin 1991circa 1,5%enin 1992ruim 1%,terwijl voor 1993een beperkte
vermindering van de economische activiteiten wordt verwacht (tabel 1.1).
In 1992was alleen inhetVerenigd Koninkrijk, voor het tweede achtereenvolgende jaar, sprake van een negatieve groei, maar in 1993zal dat in de
helft van de EG-landen het geval zijn. In de kandidaatleden van de EG is
de situatie minstens zo slecht. Zweden, Zwitserland en Finland hadden
zowel in 1991 als in 1992 te maken met een inkrimpende economie en
daar zalvolgens de OECDin 1993geen verandering in komen. Oostenrijk
had in 1991 en 1992nogeeneconomischegroeivanongeveer2%.
Afgezien van het Verenigd Koninkrijk waren de verschillen in groeitempo binnen de EGin 1992tamelijk beperkt (tabel 1.1). Door zijn relatief
hoge groeitempo heeft Luxemburg zijn positie als het land met het hoogste inkomen per hoofd in de EG versterkt. In het algemeen zijn de verschillen op ditpunt indeloopvan dejaren tachtigniet ofnauwelijks klei-

Tabel1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfersa)
Land

Econ.groeib)

Inflatieb)

Werkloosheid c) Saldo(mrd.$) d)

1992
(v)

1993
(P)

1992
(v)

1993
(p)

1992
(v)

1993

1992
(v)

1993
(P)

België
0,8
Denemarken
1,1
Duitsland
2,0
Griekenland
1,4
Spanje
1,0
Frankrijk
1,3
Ierland
2,7
Italië
0,9
Luxemburg
2,4
Nederland e)
1,5
Portugal
1,4
Verenigd Koninkrijk -0,6

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

3,8
1,9
5,4
15,8
6,1
2,3
3,4
4,7
2,2
2,1
12,6
4,5

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

10,3
11,1
7,7
9,2
18,4
10,2
17,2
10,7
1,5
6,8
4,0
10,1

11,9
12,4
10,1
10,0
22,5
11,2
19,5
10,9
1,9
8,5
4,7
10,7

5
5
-26
-2
-18
3
3
-25

4
4
-29
-2
-14
1
2
-21

-

-

7
0
-21

5
-1
-27

EG-12

1,1

-0,4

4,4

3,5

10,1

11,6

-71

-76

Verenigde Staten
Japan

2,1
1,3

2,6
1,0

2,6
1,8

2,6
1,6

7,4
2,2

7,0
2,5

-62
118

-81
139

OECD totaal

1,5

1,2

3,3

3,0

7,9

8,5

-43

-35

(P)

a)Vooralletabellengeldt:v=voorlopig, r=raming,p=prognose;b)Veranderingvolume, respectievelijkprijsindexbrutobinnenlandsproduktinprocenten tenopzichtevanhetvorigejaar;c)In
procenten vandeberoepsbevolking;d)Saldoopdelopende rekeningvandebetalingsbalans;
e)Dezecijfers wijken openkelepuntenafvandieuit tabel 1.2, welkeopNederlandsebronnen zijn
gebaseerd.
Bron: OECD,EconomieOutlookno.53,juni1993.

ner geworden. Griekenland en Portugal - de landen met in doorsnee een
inkomen van iets meer dan de helft van het EG-gemiddelde - zagen hun
achterstand op Luxemburg toenemen. De achterstand van Ierland en
Spanje (respectievelijk 70% en 80% van het EG-gemiddelde) bleef ongeveer gelijk. De achterstand van Nederland op Luxemburg, die in 1980
minder dan 7%bedroeg,was in 1992opgelopen totmeer dan 25%.
SterkegroeiinZuidoost-Azië
De ontwikkelingslanden weten de laatste paar jaar in het algemeen hogere groeipercentages terealiseren dan deOECD-landen.In 1991kwamen
deeerstgenoemde landen op een gemiddelde economische groeivan3,5%
en voor 1992wordt een groeivan 4,5%geraamd (VN, 1992).Vooral in en8

kele Oostaziatische landen is nog steeds sprake van een sterke expansie.
Zuid-Korea, Taiwan,Hongkong en Singapore behaalden in 1992groeipercentagesvan 5à6envoorChina wordt zelfs eenpercentage van meer dan
10 genoemd (OECD, 1993b, blz. 127-129). Voor de verschillende andere
groepen ontwikkelingslanden ligtdeeconomische groeigemiddeld tussen
drieenvier procent.
In de voormalige Oostbloklanden, met uitzondering van Polen, was in
1992voor het derde achtereenvolgende jaar sprake van een vermindering
van economische activiteiten. De geschatte teruggang van de produktie
loopt uiteen van 4,5% voor Hongarije tot 18% voor de GOS-landen
(OECD,1993b,blz. 119).Toch lijkt voor deOosteuropese landen (exclusief
het voormalige Joegoslavië) het einde van de tunnel bereikt: de OECD
verwacht voor 1993een stabilisatie en voor 1994een beperkt herstel. Polenen Hongarije lopen daarbij voorop.Voor deGOS-landen, waarvoor de
inflatie in 1992 geschat wordt op 2000%,ziet het er daarentegen naar uit
dat de economische teruggang zichonverminderd voortzet. Vooral debestuurlijke chaos,die inmiddels geleid heeft tot een gedeeltelijk terugdraaien van de economische hervormingen, is hierop van invloed. Een
consequentie van deze gang van zaken isdat Rusland niet meer in staat is
om leningen enkredieten (tijdig) aftelossen.
Wereldhandelblijftgroeien
Het volume van de wereldhandel nam in het afgelopen jaar sterker toe
dan in hetjaar daarvoor (respectievelijk met5,5%en3,5%).Voor 1993verwacht de OECD (1993b) een groei van 4%.Deprijzen op de wereldmarkt
waren in 1992 tamelijk stabiel. Alleen de olieprijzen gingen met 8 à 10%
omlaag; de prijzen van andere grondstoffen daalden met 1 à 2%. De
OECD-landen zagen hun importen dus goedkoper worden, hetgeen gunstigisuithetoogpunt van inflatiebestrijding.
Een belangrijke ontwikkeling in de wereldeconomie is de toenemende
regionale integratie. De EG - en meer in het algemeen West-Europa - is
daarvan een duidelijk voorbeeld (zie ook paragraaf 1.1.3). Medio 1992
werden ook de VS,Canada en Mexico het in principe eens over een vrijhandelsassociatie (de NAFTA - North American Free Trade Association),
die qua inwonersaantal de huidige EG overtreft. Inmiddels is er zoveel
weerstand tegen de NAFTA-voornemens ontstaan, dat het onzeker is dat
deze inderdaad op de beoogde datum van 1januari 1994 van start zal
gaan. In Zuidoost-Azië, Zuid- en Midden-Amerika en in Afrika worden
eveneens pogingen in deze richting ondernomen, maar tot echte vrijhandelsakkoorden hebben dezenog niet geleid. Dit proces kan een zeker risico in zich bergen van een toenemende rivaliteit tussen de blokken
(Smeets,1992).

Werkloosheidlooptop, inflatieneemtaf
Door degeringeeconomische groeineemt dewerkloosheid weer toe.In
deheleOECDwas in1990ruim 6%van deberoepsbevolking werkloos.In
1992was dit opgelopen tot bijna 8%,terwijl voor 1993een verdere toename wordt verwacht (tabel 1.1). In de EG bevindt de werkloosheid zich
weer ruim boven de 10%-evenals inhet midden van dejaren tachtig -en
het zieternietnaar uit dat dat vóór 1995zal veranderen.
Het inflatietempo vertoont een dalende lijn: in 1991bedroeg het in de
hele OECD nog bijna 4,5%, in 1992 ongeveer 3,3%en voor 1993en 1994
wordt een verdere teruggang totbeneden 3%verwacht. Inde EGisde inflatie duidelijk sterker dan in de VS en Japan en binnen de EG kennen
vooral de zuidelijke lidstaten nog vrij hoge inflatiepercentages (tabel 1.1).
Onder invloed van de economische problemen, die grotendeels voortvloeien uit de hereniging, ligt de inflatie in Duitsland, anders dan in het
verleden,bovenhetEG-gemiddelde.
MonetaireonrustindeEG
Dehogeinflatie vormdevoor deDuitsecentralebank aanleiding om de
groei van de geldhoeveelheid af teremmen door de rentetarieven hoog te
houden. De Duitse rente was - vooral door de manier waarop de hereniging werd gefinancierd -in 1991relatief hoog en daalde in 1992ook minder dan elders.Vooralinde VS,Japan enhetVerenigd Koninkrijk ging de
rente vrij sterk omlaag. Een eerste gevolg van deze gang van zaken was
dat halverwege 1992deAmerikaanse dollar sterk daalde ten opzichte van
de Ecu. Deze daling werd in het najaar grotendeels weer ongedaan gemaakt, zodat de dollar gemiddeld over heel 1992 slechts 4 à 5% deprecieerde ten opzichte van de Ecu. Dit is onder meer van belang voor het
EG-landbouwbudget:bij een lagere dollarkoers zijn hogere exportrestitutiesnodig omhetprijsverschil met dewereldmarkt te overbruggen.
DehogeDuitserenteleiddetot toenemende spanningen binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS).Inseptember 1992kwamen de muntkoersen voor het eerst sinds 1987sterk inbeweging (zie figuur 1.1). Het Britse
pond en de Italiaanse lire waren niet binnen dit stelsel te handhaven en
gingen "zweven".Dat leiddeertoedat dekoersen van dezemunten tussen
september 1992en september 1993met 16%,respectievelijk 23%, daalden
ten opzichte van de sterke EG-munten (de D-mark en de gulden). In het
najaar van 1992en deeerste helft van 1993moesten de spilkoersen van de
Spaanse, de Portugese en de Ierse munt - die wel deel bleven uitmaken
van het EMS- enkele malen worden verlaagd, terwijl de Scandinavische
munten successievelijk van de Ecu moesten worden losgemaakt (figuur
1.1). Gedurende lange tijd waren degezamenlijke inspanningen van de
10

8september 1992 Finsemarkka losgekoppeld van Ecu
13september 1992 DevaluatieItaliaanseliremet6,8%t.o.v.overige EMS-munten
17september 1992 Lireen Britsepond uitEMS("zweven"),Spaansepeseta devalueert met5%
19november 1992 Zweedse kroon losgekoppeld van Ecu
23november 1992 Peseta en Portugeseescudo devalueren beide met6%
10december 1992 Noorsekroon losgekoppeld van Ecu
31januari 1993

Iersepond devalueert met10%

14mei 1993

Peseta enescudodevalueren met respectievelijk 8%en6,5%

1 augustus 1993

Bandbreedte EMS-muntenverruimd totplusof min15%

Figuur1.1 Monetaire ontwikkelingen in Europa, september 1992 - augustus
1993
EMS-landenvoldoende om aan speculatieve aanvallen op vooral de Fransefranc hethoofd tebieden.Begin augustus 1993lukte dat echter niet langer en werd besloten de bandbreedte van de EMS-munten (met
uitzondering van de gulden ten opzichte van de D-mark) te verruimen
van 2,25% tot 15%.Dat houdt in feite in dat alle EG-munten zijn gaan
"zweven"en dathetEMSna 14jaar materieel voorlopigheeft opgehouden
tebestaan.
Deze gang van zaken geeft aan dat strakke monetaire arrangementen
op den duur moeilijk houdbaar zijn, wanneer er geen coördinatie van het
financieel (-economisch) beleid plaatsvindt. Een direct gevolg van de diverse koersdalingen was dat deNederlandse export met een sterkere concurrentie op de verschillende afzetmarkten te maken kreeg. Daarnaast
leveren de veel grotere fluctuaties van de muntkoersen extra onzekerheid
op voor de exporteurs.Op de gevolgen van de monetaire onrust voor het
verloop van de monetaire compenserende bedragen (MCB) en voor de
steunprijzen wordt inparagraaf 1.3.3 nader ingegaan.
Groteverschillenbetalingsbalansposities
Het aangegeven verloop van de muntkoersen in 1992 leek niet of nauwelijks verband tehouden met de ontwikkeling van de lopende rekening
van de betalingsbalansen van de diverse landen. Zo steeg het negatieve
saldo van Duitsland, dat in de tweede helft van de jaren tachtig forse
overschotten realiseerde, van 20 miljard dollar in 1991tot naar schatting
26miljard dollar in 1992(tabel 1.1). DeVSkwamen in 1992op een tekort
11

van ruim 60miljard dollar. Datwas veel groter dan het -door de betalingen vanwege de Golfoorlog - zeer geringe tekort van 4 miljard dollar in
1991, maar duidelijk kleiner dan de tekorten in de jaren daarvoor. Onder
meer het Verenigd Koninkrijk, Italiëen Spanje hadden tekampen met oplopende tekorten. Daar stond tegenover dat Frankrijk in 1992, voor het
eerst sinds 1986,een positief saldo wist te realiseren en dat het positieve
saldo van onder andere Denemarken verder toenam. Met een bedrag van
bijna 120miljard dollar had Japan een overschot dat ruim anderhalf maal
zo groot was als in 1991. DeOECD (1993b) verwacht dat deze tendensen
zich, globaal gesproken, in 1993zullen voortzetten (vgl.tabel 1.1). Buiten
het OECD-gebied hebben onder andere de landen inOost-Europa te kampen met tekorten op de lopende rekening, terwijl de eerder genoemde
Zuidoostaziatische "snellegroeiers"positievesaldibehalen.
1.1.2 Detoestand van deNederlandse economie
De internationale recessieverschijnselen gaan vanzelfsprekend niet
voorbij aan de Nederlandse economie. De economische groei, die in 1991
nog ruim 2%bedroeg, viel in 1992 terug tot 1,4% en zal volgens het CPB
(1993b) in 1993nihil zijn (tabel 1.2). Voor 1994verwacht het CPB slechts
een beperkt herstel, terwijl ookvoor dejaren 1995-1998de verwachtingen
niet hooggespannen zijn (CPB,1993a).Devertraging van de groei in 1992
had betrekking op zowel de uitvoer, als de particuliere consumptie en de
bedrijfsinvesteringen. De laatste zullen in 1993zelfs duidelijk in omvang
afnemen ten opzichtevan 1992.Voor 1994raamt hetCPBeentamelijk forsetoename van het volume van deuitvoer met ruim 4%,maar een stagnatie van de bedrijfsinvesteringen en de particuliere consumptie. Voor de
periode 1995-1998 wordt eveneens slechts een beperkte toename van de
particuliere consumptie verwacht (1,5 à 2%per jaar), hetgeen dus beduidend minder is dan de groei van 3% per jaar in de periode 1987-1990.
Voor voedings- en genotmiddelen bedroeg de volumegroei toen 2,5%per
jaar, terwijl het CPB (1993a) voor de komende jaren een toename van 1à
1%per jaar verwacht. Vooral voor produkten als vlees,bloemen en planten zou de groei van de binnenlandse afzet de komende jaren dus wel
eensmerkbaar kleiner kunnen zijn dan inhet recente verleden.
Werkloosheidomhoog

Van 1985 tot 1991nam het totale aantal arbeidsplaatsen in Nederland
jaarlijks gemiddeld met bijna 90.000 toe. Dat was ruim voldoende om de
groei van het arbeidsaanbod op te vangen. De werkloosheid is in die periode dan ook geleidelijk afgenomen. In 1992 deed zich, in samenhang
met devertraging in deeconomische groei,een kenteringvoor:de uitbrei12

ding van de werkgelegenheid bleef beperkt tot zo'n 44.000 arbeidsplaatsen en het aantal werkzoekenden verminderde slechts weinig. De verwachtingen van het CPB voor de komende jaren zijn op dit punt nogal
somber. Zowel in 1993als in 1994doet zich een inkrimping van de werkgelegenheid voor,die gepaard gaatmet een toename van het aantal werklozen met in totaal ruim 140.000 (tabel 1.2). Voor 1995-1998 verwacht het
CPB een toename van de werkgelegenheid met 20.000 à 40.000 arbeidsplaatsen per jaar. Aangezien de werkgelegenheid met minstens 30 à
35.000 arbeidsplaatsen moet groeien om een stijging van de werkloosheid
tevermijden, isdekansop eentoename daarvan vrij groot.
Saldolopenderekeningomlaag, inflatieblijftbeperkt
Het overschot op de lopende rekening van debetalingsbalans kwam in
1992ongeveer 1,5 miljard gulden lager uit dan in 1991.Het handelssaldo
van agrarischeprodukten envoedingsmiddelen bleef vrijwel oppeil (zie
Tabel1.2 Enkelenationaal-economischekengetallenvoorNederland
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
(v)
(v)
(p)
(p)
Niveaus
Saldolopende rekeningbetalingsbalans(mrd.gld.)
Aantalwerkzoekenden zonder
baan (x1000personen) *)
Totale werkgelegenheid
(x1000arbeidsjaren) *)
Financieringstekort Rijk
(in%brutobinnenlandsprodukt)

10,5
611

17,8
564

19,0
523

14,6
493

13,1
481

14
555

19
625

4989 5084 5203 5279 5323 5286 5263
5,7

5,1

4,6

3,7

3,9

ZVi

3%

Volumes (in%t.o.v. voorgaandjaar)
Brutobinnenlands produkt
Particuliere consumptie
Bedrijfsinvest.(excl.woningen)
Goederenuitvoer (excl.energie)
Goedereninvoer

2,6
0,8
1,7
11,0
8,0

4,7
3,5
7,4
6,5
6,9

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

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

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

0
Vl
-4V4
0
-1

1
Vi
0
4V4
3

Prijzen(in%t.o.v. voorgaandjaar)
Loonsomperwerknemer marktsector
Gezinsconsumptie
Goederenuitvoer (excl.energie)
Goedereninvoer

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

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

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

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

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

3V4
2
-Vi
-Vi

2
3
3
3Vl

*)Jaargemiddelden.
Bron:CPB,MacroEconomische Verkenning1994,1993.
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paragraaf 3.4).Voor 1993en vooral voor 1994verwacht het CPBeen toename van het saldo op de lopende rekening, doordat de internationale
conjunctuur aantrektendebinnenlandsebestedingen achterblijven.
De inflatie, gemeten aan het prijspeil van de gezinsconsumptie, was in
1992met 3,3%gelijk aan dievan 1991(tabel 1.2). Meer dan dehelft van de
stijging van het algemene prijspeil hing nauw samen met overheidsmaatregelen,zoalshuurverhogingen. Derest viel toeteschrijven aan de toenamevan de loonkosten. Medische verzorging gaf de sterksteprijsstijging te
zienen ookdekostenvoor wonen stegenmeer dan gemiddeld. De consumentenprijzen van voedingsmiddelen gingen met ongeveer 2% omhoog,
dus minder dan gemiddeld. Aardappelen, groenten en vooral fruit werden goedkoper. Brood en sommige zuivelprodukten gaven een meer dan
gemiddelde prijsstijging te zien,evenals margarine. Deprijzen van onder
andereboter,kaasenpluimveevleesblevenongeveer gelijk.
Voor 1993verwacht het CPBeen inflatie van ongeveer 2%en voor de
jaren daarna van rond 3%. Eén en ander zou betekenen dat de agrarische
sector voor de nabije toekomst rekening moet houden met een merkbare,
maar tochtamelijk beperkte algemene kostenstijging.
Rentabiliteitbedrijfslevenomlaag,rentegedaald
De stijging van de loonkosten per werknemer in 1992van meer dan5%
was de sterkste van de afgelopen tien jaar. Dit was,naast bijvoorbeeld de
geringe afzetgroei en de sterke gulden, één van de oorzaken van de forse
teruggang van de rentabiliteit van het bedrijfsleven. Deze teruggang valt
af te leiden uit de stijging van de arbeidsinkomensquote, die in de loop
van de jaren tachtig was gedaald van meer dan 90% tot ongeveer 80%,
maar in 1992 weer opliep tot 85%.Voor 1993en 1994 verwacht het CPB
min of meer een stabilisatie en daarna zou een kleine daling kunnen optreden. Toch ziet het er naar uit dat de rentabiliteit van het bedrijfsleven
dekomendejaren lagerzalzijn dan aanheteind van dejaren tachtig.
Voor de renteishetbeeld gunstiger dan voor deloonkosten. Debetaalde rente isvoor de agrarische sector inmiddels duidelijk belangrijker dan
de betaalde arbeidskosten. In 1991 ging het om respectievelijk 2,8 en 2,1
miljard gulden. In 1992bedroeg de gemiddelde rente op langlopende leningen ruim 8%,tegen bijna 9%in het jaar daarvoor. Voor 1993verwacht
het CPBeen verdere daling tot 6,5%,waarna een stabilisatie rond dat peil
zou volgen.
Verminderingfinancieringstekortstagneert
In 1992kwam ereeneind aan de dalingvanhet financieringstekort van
de overheid, die zich sinds het midden van de jaren tachtig had voorge14

daan.In 1983kwam dit tekort overeen metbijna 9%van hetbruto binnenlands produkt (BBP).In 1991was het teruggebracht tot 3,7%,om in 1992
weer iets toe te nemen (tabel 1.2). Voor 1993en 1994 verwacht het CPB
min of meer een stabilisatie, terwijl voor dejaren daarna weer op een daling wordt gerekend. De kans is dan aanwezig dat Nederland in 1998 op
dit punt voldoet aan de eis van 3%, die geldt voor deelname aan de Economische en Monetaire Unie. De verdere vermindering van het financieringstekort houdt in dat de druk om te bezuinigen op de overheidsuitgaven voorlopig zal aanhouden. Dat kan betekenen dat er weinig extra
middelen kunnen worden vrijgemaakt om de aanpassingsprocessen in de
agrarischesectorte vergemakkelijken.
Het voorgaande geldt te meer waar de doelstellingen inzake de verlaging van de collectieve lastendruk de komende jaren niet of nauwelijks
zullen worden gerealiseerd. In 1992 kwamen deze lasten overeen met
47,9% van het BBP, terwijl het afgesproken plafond 47,5% is. Voor 1993
wordt een stabilisatie verwacht endejaren daarna zullenvolgens het CPB
een kleine daling tezien geven.Diedaling komtvooralvoor rekening van
desociale lasten;debelastingdruk zalnaar verwachting niet verminderen.
Binnen het geheel van de belastingen is een verschuiving zichtbaar in
de richting van specifieke heffingen, die voor een belangrijk deel samenhangen met het milieubeleid. In 1990kwam de totale opbrengst van deze
specifieke heffingen (waaronder brandstofaccijns, milieuheffingen en riool-en reinigingsrechten) overeen met 5,1%van het BBP(CPB,1993a,blz.
105). In 1994 zal dit al opgelopen zijn tot bijna 6%, waarbij de milieuheffingen het sterkst toenemen. Aannemelijk is dat deze tendens zich de komende jaren zal voorzetten (zie ook par. 2.5). Zo zullen volgens de
verwachting van het CPB in 1994 de eerder uitgestelde heffingen op
grondwater en afvalstoffen worden ingevoerd. Voor de primaire agrarische sector zullen deze heffingen slechts beperkte directe gevolgen hebben. Deindirecte gevolgen kunnen groter zijn omdat de slachterijen en de
zuivelindustrie een relatief groot deelvan deheffing op grondwater moeten opbrengen.
Delandbouwtot 1998
In de verkenning van de ontwikkeling van de Nederlandse economie
tot en met 1998 in het jongste Centraal Economisch Plan komt ook de
agrarische sector aan de orde. Het CPB onderscheidt twee scenario's ten
aanzien van de algemeen-economische ontwikkeling, namelijk "behoedzaam" en "gunstig". Volgens de verkenning zal het exportvolume van de
land-en tuinbouw inbeidescenario's minder sterk toenemen dan in dejaren tachtig (tabel 1.3). Inhetbehoedzame scenario zou er zelfs sprake zijn
van een duidelijke groeivertraging. Daarnaast moet er, zoals eerder aan15

gegeven, rekening mee worden gehouden dat de binnenlandse afzet van
voedingsmiddelen minder sterkzalgroeien dan indeafgelopen jaren. Het
binnenlandse marktaandeel van de Nederlandse agrarische sector lijkt
evenmin te zullen toenemen. Eén en ander wijst erop dat de agrarische
produktievolgenshetCPBminder sterkzalkunnen groeien.
Tabel1.3 VerwachtingenCPBvoordeNederlandseland-entuinbouwvoor1995-1998a)

Volumebuitenlandse afzet
Volumebrutotoegevoegde waarde
Werkgelegenheid
Arbeidsproduktiviteit
Prijzen bruto produktie
Arbeidsinkomensquote b)
Marktaandeel binnenlandse afzet (%)

1983-

1987-

1986

1990

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

-

6,3
3,2
-0,5
3,7
-0,1
69,2 c)
73,2 c)

19911994

1995-1998
behoedzaam gunstig

5V4
3
0
3
0,5
74,3 c)
71,9 c)

3V2
5V4
2
3%
-Vl
J/A
2\i
AVi
1%
1V4
75V4d)
76 d)
72 d) 71% d)

a)Mutaties in%perjaar, tenzijandersaangegeven; b)Arbeidskosten in %vandetoegevoegde
waarde;c)Gemiddeldeniveau indeperiode 1987-1990, respectievelijk1991-1994;d)Niveauin
1998.
Bron: CPB, CentraalEconomischPlan 1993,1993.

In het behoedzame scenario ligt de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde dan ook duidelijk lager dan in het recente verleden, maar
in het gunstige scenario iets daarboven (tabel 1.3). Hierbij moet bedacht
worden dat het volumeverloop van de toegevoegde waarde de resultante
isvan de ontwikkeling van enerzijds debruto-produktie en anderzijds de
aangekochte produktiemiddelen (zie ook paragraaf 2.1).Volgens het CPB
zal de groei van het produktievolume van de agrarische sector in de periode 1995-1998 vrijwel geheel afkomstig zijn van de tuinbouw. Voor de
werkgelegenheid verwacht het CPBgeen grote veranderingen in vergelijking met het recente verleden. Het CPBvoorziet voor de nabije toekomst
dus geen drastische sanering. Opmerkelijk is dat het CPB een - kleine stijging van de prijzen van de bruto-produktie verwacht, terwijl er in de
afgelopen tienjaar dooreen genomen sprakewasvan eenbeperkte daling.
Ondanks deze relatief gunstige prijsontwikkeling wordt verwacht dat de
arbeidsinkomensquote in de periode 1995-1998duidelijk hoger zal liggen
dan aan het eind van dejaren tachtigenzelfs nauwelijks lager zal zijn dan
de ruim 78%van het ongunstige jaar 1992.Dit wijst erop dat de rentabiliteitin de agrarische sector dekomendejaren onder druk zal staan.
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1.1.3 DeEuropese integratie
Voor de Europese integratie was 1992, zoals de EG-Commissie stelt,
een "scharnierjaar", maar tegelijk een jaar vol hindernissen (CEG, 1993a).
In februari werd in Maastricht het verdrag betreffende de Europese Unie
ondertekend, waarvan de Economische en Monetaire Unie (EMU) het belangrijkste onderdeel vormt. Het verdrag werd in de loop van 1992 door
10 lidstaten geratificeerd. Het Deense volk sprak zich medio 1992 in een
referendum uit tegen ratificatie. Naar aanleiding daarvan werden later in
het jaar voor Denemarken enkele uitzonderingen op het Verdrag aangebracht; onder meer zal Denemarken niet meedoen met de ene Europese
munt. In mei 1993zeiden de Denen in meerderheid alsnog "ja" tegen het
aangepaste verdrag. Het Verenigd Koninkrijk, waar de verdere Europese
integratie zeer omstreden is,heeft het Verdrag daarna eveneens geratificeerd. Het scheelde weinig of Frankrijk was uit de Europese trein gestapt,
maar een inseptember 1992aldaar gehouden referendum leverdeeenniptemeerderheid (51%)op vóór ratificatie. Inde discussies over het Verdrag
kreeg het beginsel van de subsidiariteit meer aandacht, hetgeen inhoudt
dat alleen die onderwerpen op communautair niveau zullen worden aangepakt die op regionaal of nationaal niveau niet adequaat kunnen worden
geregeld.
Financiering "Maastricht "geregeld

Een belangrijke stap in dit verband was het besluit over de financiële
kant van de integratie. Het voornaamste element uit dit besluit was dat
het plafond voor het totale EG-budget wordt verhoogd van 1,20% van het
BBPvan de Gemeenschap in 1992tot 1,27% in 1999.Dit laatste zalneerkomen op een budget voor betalingen van ongeveer 80 miljard Ecu (van
1992), terwijl het EG-budget voor 1993bijna 66miljard Ecu bedraagt. De
zogenaamde vastleggingskredieten zijn enkele miljarden Ecu hoger (tabel
1.4). De verhoging van het plafond viel vooral door toedoen van het Verenigd Koninkrijk nogal wat lager uit dan de 1,37% die de Commissie had
voorgesteld. Het Europese Parlement was dan ook van mening dat de
overeengekomen uitbreiding van de middelen onvoldoende zal zijn om
de doelstellingen van "Maastricht" te realiseren, maar stemde desondanks
inmet de besluiten.
Het totale budget zal door het besluit in reële Ecu met bijna 22%kunnen toenemen. Voor het markt- en prijsbeleid (inclusief de "Mac Sharrytoeslagen") iseen (reële) toename met slechts 9%voorzien, met als gevolg
dat deze uitgaven in 1999 duidelijk minder dan de helft van het totale
budget zullen omvatten. Dit vloeit voort uit de afspraak dat het landbouwbudget minder snel mag toenemen dan degroeivan het gemeen27

Tabel1.4 HetEG-budget, 1993-1999(inmiljardenEcuvan 1992)

Totalebudget (vastleggingskredieten)
waaronder:
Landbouw (afdeling Garantie)
Cohesiefonds
Overigestructurele fondsen
Intern beleid
Externe acties

1993

1996

1999

69,2

75,2

84,1

35,2
1,5
19,8
3,9
3,4

36,4
2,3
22,7
4,5
4,6

38,4
2,6
27,4
5,1
5,6

Bron:Agra-Europe(Londen), 18december1992.

schappelijke BBP, die voor de komende jaren naar verwachting beperkt
zal zijn. Deze situatie houdt vermoedelijk in dat er de komendejaren ook
vanuit de EG weinig financiële ruimte zal zijn voor extra steun voor de
agrarische sector (zie ook paragraaf 1.3.2). Het totale budget voor de
structuurfondsen (landbouw en niet-landbouw) zal met bijna 40%toenemen (tabel 1.4). Een nog sterkere toename (ruim 70%) zal zich voordoen
bijhetnieuwe cohesiefonds, dat isingesteld omGriekenland, Ierland, Portugal, Spanje en de vijf nieuwe Duitse deelstaten te helpen bij de aanpassing van hun economische structuur. Voor externe acties,zoals steun aan
Oosteuropese landen, worden tot 1999 bijna 65% meer middelen uitgetrokken. De uitgaven voor intern beleid (onder meer onderzoek en transport) gaan met circa 30%omhoog. Dezebesluiten komen dus neer op een
(verdere) verschuiving van financiële middelen van het landbouwbeleid,
en met name het markt- en prijsbeleid, in de richting van structuur- en
plattelandsontwikkeling inachtergebleven gebieden.
Realisatie EMU moeilijker

De in paragraaf 1.1.1 geschetste monetaire en economische problemen
in de EG maken de realisatie van de EMU - die in 1999 tot de invoering
van één Europese munt moet leiden - er niet gemakkelijker op. In tegendeel, door het uiteenvallen van het Europese Monetaire Stelsel wordt aan
eenbelangrijke voorwaarde voor deEMUnietmeervoldaan.Deeconomische recessie bemoeilijkt de noodzakelijke terugdringing van de financieringstekorten van de overheid tot beneden de overeengekomen 3% van
het BBP.Bijeensituatievan geringegroeihebben financieringstekorten de
neiging om op te lopen.Omgekeerd hebben "EG-brede"-bezuinigingsprogramma's tot gevolg dat deeconomische groeiverder wordt afgeremd. In
1993zou slechts één EG-land aan de gestelde criteria hebben voldaan, namelijk Luxemburg. Interessant isdat van de kandidaat-lidstaten inelk ge18

val Oostenrijk, Noorwegen en vermoedelijk ook Zwitserland anno 1993afgezien van dewaardevermindering van deNoorse kroon-aan deEMUcriteria zoudenhebben voldaan.
Internemarktvanstart
Per 1 januari 1993is de interne EG-markt zonder binnengrenzen officieel van start gegaan en werden de grenscontroles op het goederenverkeer
afgeschaft. Op dat moment was 90%van de voorstellen uit het Witboek
van 1985door de Raad van Ministers aangenomen en daarvan was circa
85%inmiddelsverwerkt indewetgevingvan deafzonderlijke lidstaten.
Belangrijke stappen in dit verband in het afgelopen jaar waren de invoering van een nieuw stelsel van BTW en accijnzen. De nieuwe BTWrichtlijn laat, na een overgangsperiode, nog twee BTW-tarieven toe: het
normale tarief van tenminste 15%en het verlaagde tarief van minstens
5%.Eenpunt van discussie wasof de sierteeltprodukten in Nederland onder het verlaagde tarief mochten blijven. Tot genoegen van de tuinbouwsector is dat voorlopig het geval. Aanzienlijke vooruitgang werd geboekt
in de diergeneeskundige sector en bij allerlei kwaliteitsregelingen voor
agrarische produkten en levensmiddelen. Zowerden gemeenschappelijke
regelingen vastgesteld inzakeongewenste stoffen indiervoeders,hetin de
handel brengen van melk, de controle van het hormonenverbod, de bestrijding van dierziekten endeetikettering van voedingsmiddelen.
Dankzij de regeling voor BTW en accijnzen kunnen de interne grenscontroles worden afgeschaft, wat gunstig is voor een sterk op de export
gerichte sector alsdeNederlandse land-entuinbouw. Bepaald wrang was
echter dat de EG-Commissie binnen twee maanden na de start van de interne markt eenexportverbod instelde voor levende Nederlandse varkens
vanwege het vóórkomen van de zogenaamde blaasjesziekte. Later werd
levende export weer mogelijk, zij het alleen voor varkens van bedrijven
die op grond van bloedonderzoek vrij van deze ziekte werden verklaard.
Ietslaterwerd deexport van levend veevanuit Italiëverboden in verband
met het uitbreken van mond- en klauwzeer in dat land. Met ingang van
1992is de preventieve enting tegen deze dierziekte in de EG uit handelsoverwegingen niet meer toegestaan. Eén en ander wijst erop dat met de
totstandkoming van de interne markt niet allehandelsbelemmeringen definitief tothetverleden behoren.
Onderhandelingenoveruitbreidingbegonnen
Niet alleenbij deverdere integratie van dehuidige 12EG-landen, maar
ook op de weg naar een uitbreiding van de Gemeenschap werden in het
afgelopen jaar verschillende belangrijke stappen gezet. Nadat de EG19

Commissie reeds in 1991een positief advies had uitgebracht over de aanvraag tot toetreding van Oostenrijk, heeft zezichin 1992eveneens in gunstige zin uitgesproken over de aanvragen van Zweden en Finland en
begin 1993 over die van Noorwegen. De toetredingsonderhandelingen
met deze landen zijn inmiddels van start gegaan.DeCommissie heeft nog
geen adviesuitgebracht over deaanvraag tot toetreding van Zwitserland.
Voor de landbouw in deze landen - die sterk beschermd wordt (vergelijk tabel 1.6),inhet algemeen tamelijk kleinschalig isen moet opereren in
relatief moeilijke omstandigheden - zal de toetreding tot een ingrijpend
aanpassingsproces leiden, vooral in de gebieden met minder gunstige
condities voor de agrarische produktie (ziebijvoorbeeld Kuhmonen et al.,
1992 en Terluin et al., 1992). Door Noorwegen en Zweden is dan ook al
aangedrongen op extra steun van de zijde van de EGvoor deze gebieden.
Overigens zullen de vier genoemde landen hun landbouwbeleid op verschillende punten moeten aanpassen aandat van de Gemeenschap.
Omdat de kandidaat-lidstaten dooreen genomen een hoge zelfvoorzieningsgraad hebben voor de produkten met een zware EG-marktordening
(zie Landbouw-Economisch Bericht 1992,blz. 21) en omdat extra steunmaatregelen nodig zijn, ziet het er naar uit dat de uitgaven voor het EGlandbouwbeleid door de uitbreiding zullen toenemen. In haar adviezen
over de toetreding van Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden schat
de EG-Commissie de extra uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in totaal op ruim twee miljard Ecu. Daarnaast zou ruim een half miljard Ecu
extra nodig zijn voor de structuurfondsen. Tegenover de extra uitgaven
staan vanzelfsprekend ook door de toetredende lidstaten op te brengen
middelen. Volgens de ramingen van de Commissie zullen deze de extra
uitgaven overtreffen.
Zwitserlandbuiten EuropeseEconomischeRuimte
Min of meer vooruitlopend op de toetreding van de genoemde landen
werd in mei 1992 een akkoord inzake de Europese Economische Ruimte
(EER)gesloten tussen deEGen deEFTA (Finland,Liechtenstein, Noorwegen,Oostenrijk, IJsland,Zweden enZwitserland).Dit akkoord moest later
echter worden aangepast omdat het Zwitserse volk begin december 1992
met een minimale meerderheid (50,3%)deelname aan de EERafwees. Het
akkoord isnognietdoor alleondertekenende landen geratificeerd.
De totstandkoming van het EER-akkoord ging gepaard met een aantal
bilaterale overeenkomsten tussen de EG en de verschillende EFTA-landen. Daarin werden vooral de wederzijdse beperkingen van de handel in
agrarische produkten en voedingsmiddelen versoepeld, onder meer door
verruiming van invoerquota en verlaging van tarieven. Gelet op het hoge
koopkrachtniveau in deze landen zal dat waarschijnlijk positieve gevol20

gen opleveren voor de export van "luxere" agrarische produkten, zoals
bloemen en planten.
De samenwerking tussen de Gemeenschap en de Oosteuropese landen
wordt geleidelijk uitgebreid, hetgeen in 1992 onder meer resulteerde in
het afsluiten van handels- en samenwerkingsakkoorden met Albanië, Estland, Letland en Litouwen. Bovendien heeft de EG in principe besloten
dat Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Polen, Hongarije en Roemenië lid van
de Gemeenschap kunnen worden, zodra aan de vereiste politieke en economische voorwaarden is voldaan. Een verdere samenwerking met de
Oosteuropese landen zalvoorbepaalde onderdelen van de agrarischesector in de EGwaarschijnlijk leiden tot een verscherpte concurrentie als gevolgvan toenemende importen.
1.2 De landbouw indewereld
1.2.1 Produktie en voedselvoorziening
Na de stagnatie in 1991nam het volume van de wereldlandbouwproduktie in 1992weer ietstoe,namelijk met ruim 1%(FAO,1993a).De groei
kwam geheel voor rekening van deontwikkelingslanden (+2%);inde ontwikkelde landen was sprake van een stabilisatie. In Europa ging de landbouwproduktie omlaag; in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland
is ze toegenomen. Binnen Europa waren het vooral de Oosteuropese landen (met name Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en Roemenië) waar de agrarische produktie relatief sterk terug liep,maar ook in de
Noordeuropese landen (Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden)
werd een aanzienlijke daling geregistreerd. Vooral de wereldproduktie
van granen, suiker, wortelgewassen, fruit en van varkens- en pluimveevlees ging omhoog, terwijl die van melk, rundvlees en vezelgewassen
daalde (zieookhoofdstuk 3).
Wereldvoedselsituatiegeleidelijkbeter
Volgens cijfers van de FAO is de totale wereldvoedselproduktie sinds
het begin van de jaren zestig ongeveer verdubbeld (figuur 1.2). Doordat
de wereldbevolking in die periode is toegenomen van 3,1 miljard tot 5,3
miljard bleef de stijging van de voedselproduktie per hoofd beperkt tot
circa 15%,waarbij de toename in de ontwikkelingslanden met 25 à 30%
duidelijk sterker was dan in de ontwikkelde landen. Binnen de groep ontwikkelingslanden waren er in dit opzicht grote verschillen. De sterkste
toename van de voedselproduktie per hoofd deed zich voor in Zuid- en
Zuidoost-Azië, waar een aanzienlijk deel van de wereldbevolking leeft.
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Aan de andere kantwaser inAfrika indeafgelopen 30jaar dooreen genomen nauwelijks sprake van een stijging van de voedselproduktie per
hoofd. Het beeld van 1992week op dit punt weinig af van de lange-termijn-ontwikkeling: een forse daling (-5%) van de voedselproduktie per
hoofd in Afrika, een stagnatie in Latijns-Amerika en een verbetering met
1 à2%inzowelhetMidden-Oosten alshetVerre Oosten.
Devoorgaande tendensen geven aan dat erop langere termijn sprake is
van een verbetering van de wereldvoedselsituatie. De FAO heeft berekend dat het aantalmensen dat chronisch ondervoed is,geleidelijk is afgenomen, namelijk van 941 miljoen rond 1970 tot 786 miljoen rond 1990
(FAO, 1992). Deze aantallen komen overeen met respectievelijk 36% en
20%van debevolking inde ontwikkelingslanden. Dedaling kwam geheel
voor rekening van het Verre Oosten, waar het aantal ondervoeden in de
aangegeven periode daalde van 750 miljoen tot 530 miljoen. In Afrika
deed zich daarentegen een forse stijging voor, namelijk van 100 miljoen
tot 170miljoen. In het Midden-Oosten eninLatijns-Amerika was sprake
van een min of meer gelijkblijvend aantal ondervoeden. Bijhet voorgaandemoetworden opgemerkt dat gekeken isnaar dehoeveelheid energie in
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het voedsel; daarnaast heeft een groot aantal mensen - de FAO schat het
op zo'n twee miljard -een tekort aan één of meer belangrijke voedselcomponenten zoalsvitamines of eiwitten.
Meer calorieën beschikbaar

Eenoverzicht van deontwikkeling vanhetbeschikbare aantal calorieën
bevestigt het hiervoor geschetste beeld. Daarbij gaat het niet alleen om de
eigen produktie, maar isook rekening gehouden met de import en export
van voedsel. Per persoon nam het beschikbare aantal kilocalorieën per
dag vanaf het begin van de jaren zestig met ongeveer 18%toe (tabel 1.5).
In de ontwikkelde landen was de stijging circa 11%, in de ontwikkelingslanden bijna 28%.Daarbij bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de diverse groepen ontwikkelingslanden. De sterke verbetering van de
voedselsituatie inChina heeft op het totaalcijfer van de ontwikkelingslanden een forse invloed: wanneer dit land buiten beschouwing wordt gelaten, komt de toename van de beschikbare hoeveelheid voedsel in de
overige ontwikkelingslanden uit op minder dan 20%. In de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika deed zich een stijging voor met ongeveer
14%, maar daar was sprake van een relatief gunstig uitgangsniveau. Het
meest verontrustend is de gang van zaken in de Afrikaanse landen ten
zuiden van de Sahara, waar over de gehele periode bezien slechts een
kleineverbetering isbereikt (4à5%) enwaar inhet afgelopen decennium
zelfs een teruggang optrad (tabel 1.5). Hetbeeld voor dezeAfrikaanse landen isingrotelijnen ookhetbeeld voor deminst ontwikkelde landen.
Tabel1.5 Hetverloopvandebeschikbarehoeveelheidvoedselinkilocalorieënperhoofdperdag
1961-'63

1969-71

1979-'81

1988-'90

Wereld

2290

2430

2580

2700

Ontwikkelde landen
Ontwikkelingslanden, totaal
w.o.:Azië,inclusief China
Azië,exclusief China
Latijns-Amerika
Midden-Oostenen Noord-Afrika
Afrika bezuiden de Sahara
Minst ontwikkelde landen

3060
1930
1820
1940
2370
2220
2030
1930

3190
2120
2020
2040
2500
2380
2080
1980

3290
2330
2250
2190
2690
2840
2150
2050

3400
2470
2450
2290 *)
2690
3020 *)
2120 *)
2070

*) 1987-89.
Bronnen:FAO,TheStateofFoodandAgriculture,diversejaargangenFAO/WHO, Nutrition an
Development-aglobalassesment,PaperInternationalConferenceonNutrition,1992.
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Trageregroeivoedselproduktie
In dejaren tachtig isdeper hoofd beschikbare hoeveelheid calorieën in
de ontwikkelingslanden minder sterk toegenomen dan in de jaren zestig
en zeventig. Mede op basis van deze afnemende groei stelt met name het
World Watch Institute (1992) dat het in de komende decennia moeilijker
zalworden om de mensheid van voldoende voedsel tevoorzien.Alsknelpunten en bedreigingen worden daarbij genoemd: de beperkte beschikbaarheid van nieuwe landbouwgrond, de erosie en woestijnvorming en
de zich aftekenende schaarste aan (irrigatie)water, vooral in het MiddenOosten enin Noord-Afrika.
De agrarische sector iswereldwijd gezien de grootste waterverbruiker,
met een aandeel van bijna 70%van het totale verbruik. De industrie verbruikt ongeveer 20% en de rest betreft huishoudelijk gebruik (World
Watch Institute, 1992,biz.23).Naast watertekorten in kwantitatieve zin is
er ook meer en meer sprake van kwalitatieve schaarste alsgevolgvan vervuiling - onder meer met zware metalen en bestrijdingsmiddelen - en
door verziltingvan irrigatiewater.
De Wereldbank (World Bank, 1992)onderkent ongeveer dezelfde knelpunten en bedreigingen, maar trekt minder pessimistische conclusies. Bij
eenverwachte toenamevan dewereldbevolking totnegenmiljard mensen
in 2030, moet volgens deze instantie de wereldgraanproduktie met 1,6%
per jaar toenemen. Dat isminder dan de 2%jaarlijkse groei van de afgelopen drie decennia (World Bank, 1992,blz. 134).Meer dan 90%van de produktiegroei kwam voor rekening van hogere opbrengsten per hectare en
slechtseenkleine 10%vieltoeteschrijven aan eengroter areaal.
Kunstmestverbruikomlaag
De stijging van de hectare-opbrengsten hangt voor een belangrijk deel
samen met de toename van het gebruik van kunstmest. Tussen het begin
van de jaren zestig en het eind van dejaren tachtig ishet wereldverbruik
van kunstmest (gemeten innutriënten) toegenomen van 31miljoen ton tot
143miljoen ton (Curti en Zarqa, 1992).In de rijke landen was er een stijging van 27 miljoen ton tot 81 miljoen ton, waarbij de groei in de jaren
tachtig beperkt bleef tot 1%per jaar. In de ontwikkelingslanden steeg het
kunstmestverbruik in dertigjaar van 4miljoen ton tot 63miljoen ton. Ondanks deze sterke groei bedraagt het kunstmestgebruik in de ontwikkelingslanden gemiddeld slechts de helft van dat in de ontwikkelde landen:
in 1989respectievelijk 22en42kilogram per hectare landbouwgrond.
Delaatstepaarjaar neemt het verbruik van kunstmest enigszins af: van
1988/89 tot 1990/91 daalde het wereldverbruik van stikstof met ruim3%
en dat van fosfaat met ongeveer 5%.Devermindering heeft vrijwel geheel
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betrekking op deontwikkelde landen:daar daalde hetverbruik van zowel
stikstof als fosfaat met circa 12%.Vooral in Europa en in de voormalige
Sovjet-Unie was de daling sterk, namelijk voor stikstof en fosfaat respectievelijk 15%en 25%.In de meeste ontwikkelingslanden blijft het kunstmestgebruik stijgen. Voor wat betreft West-Europa zijn hoofdzakelijk de
veranderingen in het landbouwbeleid en de milieuproblemen als oorzaken van devermindering vanhetkunstmestgebruik aan te merken.
1.2.2 Agrarischehandeleninternationaal overleg
Het volume van de wereldhandel in agrarische produkten is in 1992
naar schatting met ongeveer 6,5% gegroeid (OECD, 1993a). Dat was iets
sterker dan de uitbreiding met ruim 5%in 1991en eveneens meer dan de
groeivan de totale wereldhandel. Grotere graanimporten vanChina en de
voormalige Sovjet-Unie leverden een belangrijke bijdrage aan de groei
van de agrarische wereldhandel in 1992 (zie ook paragraaf 3.2.1). Voor
1993verwacht deOECDeen ietskleinerevolumegroei dan in1992.
De wereldmarktprijzen van agrarische produkten gingen in 1992 voor
het vierde achtereenvolgende jaar omlaag en wel met 5%,waarbij de daling van de dollarkoers is verdisconteerd (OECD, 1993a, blz. 43/44). Tegenover hogere prijzen van onder andere tarwe en zuivelprodukten
stonden prijsdalingen voor onder meer vlees, voergranen, rijst en suiker
(zie ook paragraaf 3.2.1). In de eerste helft van 1993 lagen de wereldmarktprijzen dooreen genomen nog lager dan in 1992, maar de laatste
maanden lijkt erenigherstel op tetreden. Deprijsdaling in 1992leidde ertoe dat de wereldmarktprijzen voor agrarische produkten reëel gezien ten
opzichte van de periode rond 1980 met ongeveer een kwart zijn gedaald
(FAO, 1993b,blz. 8, vgl. ook Kersten, 1992). De prijzen van plantaardige
produkten - en dan vooral die van tropische produkten - zijn daarbij in
het algemeen sterker omlaag gegaan dan die van veehouderijprodukten.
De ontwikkelingslanden zagen de gemiddelde reële prijs van hun agrarischeexporten indieperiode metbijna 40%dalen.
De groei van het handelsvolume en de daling van de gemiddelde prijs
van agrarische produkten op de wereldmarkt resulteerden in 1992in een
nagenoeg ongewijzigde waarde van de agrarische handel. Het aandeel
van deze handel in de totale wereldhandel, dat rond 1970 nog ongeveer
15%bedroeg,isdaardoor verder gedaald enuitgekomen op circa9%.
Protectie blijfthoog

Een daling van de wereldmarktprijzen heeft in beginsel een opwaarts
effect op de mate van protectie, omdat deze voor een belangrijk deel
wordt bepaald door hetverschiltussen dewereldmarktprijzen ende prij25

Tabel1.6 Verloopvandematevanondersteuningvandeagrarischeproduktie, 1988-1992 *)
Land/landengroep

Gemiddelde
1979-1986

1988

1989

1990

1991
(v)

1992
(r)

EG
VS
Canada
Australië
Nieuw-Zeeland
Japan
Oostenrijk
Zweden
Zwitserland

37
27
34
12
25
66
32
44
68

46
32
43
9
7
74
47
53
77

41
26
40
9
5
70
40
51
72

46
27
49
13
5
66
48
57
79

49
27
48
14
4
67
51
63
79

47
28
44
12
3
71
49
57
75

OECD-totaal

37

45

40

43

44

44

*)GemeteninProducentenSubsidieEquivalenten (PSE)in%vandeproduktiewaarde,gemiddeldevoorallebeschermdeagrarischeprodukten. VoorbronentoelichtingzieOECD,Agricultural
Policies,MarketsandTrade, monitoringandoutlook1993,1993.

zen binnen de verschillende landen, c.q. handelsblokken. Dit opwaartse
effect kanworden gecompenseerd door eenvermindering van deprijs- en
inkomensondersteuning, zoals onder meer in de EGen in Zweden plaatsvindt. Per saldo blijkt de bescherming van de agrarische sector in de
OECD-landen de laatste jaren niet veel te veranderen (tabel 1.6). De beschermingsgraad ligt tegenwoordig duidelijk boven het niveau van de
eerste helft van de jaren tachtig, toen de wereldmarktprijzen, rekening
houdend metdekoersvan dedollar,hoger lagendan tegenwoordig.
De constatering dat de protectie grosso modo weinig verandert, geldt
voor alle in tabel 1.6 genoemde landen met uitzondering van Nieuw-Zeeland. De Nieuwzeelandse agrariërs worden nauwelijks meer beschermd
tegen de grillen van dewereldmarkt. Australië kent eveneens een geringe
protectie, terwijl ook de VS op dit punt duidelijk achterblijven bij het
OECD-gemiddelde. Hoger dan gemiddeld is de bescherming in Japan en
in EFTA-landen als Zweden en Zwitserland. Wanneer de EFTA-landen
toetreden tot de EGzal hun beschermingsniveau dalen tot dat van de Gemeenschap, hetgeen, behalve voor Oostenrijk, een aanzienlijke verlaging
betekent. Bij de totstandkoming van de Noordamerikaanse vrijhandelsassociatie (NAFTA)zal ookCanada debescherming van zijn boeren waarschijnlijk moeten verlagen inderichtingvanhetpeilvan deVS.
Nieuweontwikkelingenwereldhandel
Er zijn met betrekking tot de wereldhandel in agrarische produkten de
laatste jaren enkele, deels nieuwe, ontwikkelingen gaande, die een grote
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invloed zullen hebben op de agrarische sector in de EG en in Nederland.
Het gaathierbijvooral om:
1. dealeerdervermeldetotstandkoming van handelsblokken;
2. deontwikkelingen inhetvoormalige Oostblok;
3. dediscussiesover derelatietussenhandelen milieu;
4. het verloop van de onderhandelingen in het kader van de Uruguayronde voor een(verdere) liberalisatievan de wereldhandel.
In het vervolg van deze subparagraaf zal op de eerste twee punten in
het kortenopdelaatstetweeuitvoeriger worden ingegaan.
Een risico van de toenemende blokvorming is dat de concurrentie tussen de blokken toeneemt, ook bij de handel in landbouwprodukten. Daar
staat echter tegenover dat de blokvorming binnen Europa een grote, gemakkelijk toegankelijke markt oplevert, zodat de Europese landbouw en
in het bijzonder de Nederlandse landbouw minder op de ongewisse wereldmarkt zijn aangewezen.
Meeraanbodvanagrarischeprodukten uitOost-Europa?
In eerste instantie leverde de omwenteling in het voormalige Oostblok
extra afzetmogelijkheden op, vooral voor de Nederlandse tuinbouw. Inmiddels zijn de economische en administratieve problemen, met name in
de GOS-landen, echter zo groot geworden dat de export van agrarische
produkten naar deze landen moeizaam verloopt. Inhet voorjaar van 1993
deed zich zelfs een heus "handelsoorlogje" voor tussen de EGen de Oosteuropese landen. De EGsloot haar grenzen voor vee uit deze landen, nadat zich in Italië een aantal gevallen van mond- en klauwzeer had
voorgedaan, veroorzaakt door besmette koeien uitKroatië.Alsreactiesloten Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije hun grenzen voor
dierlijke produkten uit de Gemeenschap.
Op iets langere termijn moet worden gerekend met meer aanbod vanuit deze landen.Daarbij zalhetvooralgaan omprodukten alsvlees,graan
en zuivel. Een eventueel extra aanbod van bulkprodukten uit Oost-Europa kanhetpositieve effect vaneenGATT-akkoord op de wereldmarktprijzen ongedaan maken (Anderson, 1992). Niet alleen indirect via lagere
wereldmarktprijzen, maar ook rechtstreeks kan de landbouw in de Gemeenschap nadelen ondervinden van een groeiende agrarische produktie
inOost-Europa, doordat debetrokken landen een ruimere toegang willen
- en krijgen - tot de EG-markt. In het kader van de associatie-akkoorden
met Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen,Roemenië enBulgarije van enkele
jaren geleden waren daaromtrent al afspraken gemaakt. Medio 1993 heeft
de EGbesloten dezeafspraken oververlagingvan invoerheffingen en verruiming van invoerquota versneld door tevoeren.Deze ontwikkeling kan
er toe leiden dat verdere aanpassingen van het EG-markt- en prijsbeleid
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noodzakelijk worden. Daar staat tegenover dat voor (duurdere) tuinbouwprodukten, uitgangsmateriaal, fokdieren en dergelijke - naar wordt
aangenomen - de ontwikkelingen in Oost-Europa tot extra afzetmogelijkheden voor deWesteuropese agrarische sectorzullen leiden.
Handelen milieu
Deaandacht voor derelatietussen handel enmilieu neemt de laatstejaren toe.Het is niet bij voorbaat uit te sluiten dat de noodzaak om tot een
meer duurzame ontwikkeling te komen, gepaard zal gaan met een vermindering, of althanseen tragere groeivan dewereldhandel in agrarische
Produkten. Voor de sterk op in- en uitvoer aangewezen Nederlandse
land- en tuinbouw kan dat belangrijke consequenties hebben. Een probleem is dat die consequenties nog allesbehalve duidelijk zijn en dat de
opvattingen erover sterk uiteenlopen.
Eeneersteverband tussen agrarische handel enmilieu betreft het transport van de vaak betrekkelijk volumineuze agrarische produkten en het
daarmee gepaard gaande verbruik van transportbrandstoffen (NRLO,
1992). Een beleid gericht op terugdringing van het verbruik van fossiele
energie kan leiden tot hogere transportkosten, waardoor dichterbij gelegen afzetgebieden relatief aantrekkelijker worden en de concurrentiepositie van "lokale" aanbieders wordt versterkt (vgl. Kuik en Verbruggen,
1992). Omdat transport door de lucht per tonkilometer bijna 50 maal zoveel energie kost als transport per schip (World Watch Institute, 1992,biz.
169),zou deeerstgenoemde vorm van transport bijeenserieus duurzaamheidsbeleid wel eens het meest in prijs omhoog kunnen gaan, met mogelijk consequenties voor vooral het transport van Nederlandse sierteeltprodukten naar verre bestemmingen.
In de tweede plaats gaat de handel in agrarische produkten - en dan
vooral die in veevoedergrondstoffen - gepaard met het verplaatsen van
mineralen. Zoals de situatie inNederland tezien geeft, kan een grote aanvoer van mineralen ertoe leiden dat een uit milieu-oogpunt onaanvaardbare opeenhoping optreedt. Dat kan gepaard gaan met een te hoge
onttrekking in de gebieden waar degrondstoffen vandaan komen,met als
gevolg dat daar uitputting van de bodem optreedt. Deexport van tapioca
vanuit Thailand wordt indatverband nogal eensgenoemd (NIO,1990).
Verwerking "bijdebron"
Een eerste gevolg van een op duurzaamheid gericht beleid voor mineralen zal zijn dat de verspilling ervan wordt teruggedrongen. Dit leidt tot
een vermindering van afzetmogelijkheden voor de betrokken grondstoffenleveranciers, waarbij het voor een belangrijk deel gaat om ontwikke28

lingslanden. De daling van het kunstmestverbruik in West-Europa is in
dit verband illustratief. Een mineralenbeleid zal inbeginsel -mede afhankelijk van technische ontwikkelingen - het be- en verwerken van agrarischegrondstoffen "bijdebron"stimuleren.Datkanworden versterkt door
een stijging van de transportkosten. Transport van eindprodukten is relatief goedkoper dan van grondstoffen. Deze ontwikkelingen kunnen een
verzwakking betekenen van sterk op de verwerking van buitenlandse
grondstoffen aangewezen sectoren zoals de Nederlandse margarine-industrie en de intensieve veehouderij. Eén en ander zou een ingrijpende
ombuiging inhouden ten opzichte van de gang van zaken in de afgelopen
decennia, waarbij vooral economische efficiency bepalend was voor de
verdeling van produktie enverwerking inde wereld.
Van grote invloed op de uitkomst van deze processen is het beleid in
de importerende landen. In de huidige situatie wordt verwerking van
grondstoffen "bij de bron" vaak ontmoedigd, doordat het invoerregime
voor bewerkte produkten veelal strenger is dan voor grondstoffen, de zogenaamde tariefescalatie (zie bijvoorbeeld Tangermann, 1989). Ook het
EG-landbouwbeleid speelt hierbij een rol: door de mogelijkheid van vrije
invoer van graansubstituten wordt zowel de verwerking van overzeese
grondstoffen als de export van binnenlandse grondstoffen, zoals granen,
gestimuleerd. Op dit punt zouden duurzaamheidsbeleid en afbouw van
beschermingelkaarkunnen versterken.
Liberalisatieen milieu

Met die opmerking komen we op een ander belangrijk discussiethema,
namelijk de relatie tussen handelsbeleid en milieu(beleid). De gevolgen
van liberalisatie voor het milieu zijn niet eenduidig. Als mogelijke pluspunten worden welgenoemd: 1)het efficiënter omgaan met grondstoffen,
2) een door prijsverlaging gestimuleerde extensivering in gebieden met
een intensievevorm van landbouw eneenhoog gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen (ziebijvoorbeeld Harold en Runge, 1993en Heerink
en Kuyvenhoven, 1993).Alseen mogelijk nadeel van liberalisering wordt
wel genoemd het verdwijnen van de landbouw in gebieden waar deze uit
landschappelijke of ecologische overwegingen noodzakelijk is,zoals in de
Europese berggebieden. Een ander mogelijk nadeel iseen verdere ontbossing in de ontwikkelingslanden, gevolgd door erosie en een intensivering
van de landbouw. Deverwachte verschuiving van een deelvan de agrarische produktie van de rijke landen naar de ontwikkelingslanden zou, bij
een ongeveer gelijk blijvende totale produktie, wereldwijd gezien per saldo een vermindering van het verbruik van "chemicaliën" tot gevolg hebben (NRLO,1992enHeerinkenKuyvenhoven, 1993).
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Milieubeschermingenprotectie
Er wordt de laatste tijd nogal eens gewezen op het gevaar dat het milieubeleid nieuwe vormen van handelsbelemmeringen kan oproepen, in
die zin dat landen met een streng milieubeleid willen voorkomen dat bepaalde sectorenworden weggeconcurreerd door landen diehet op milieugebied niet zo nauw nemen (zie bijvoorbeeld Hartmann, 1992). Dit
probleem zal in de toekomst urgenter worden omdat de ontwikkelingslanden en waarschijnlijk ook de voormalige Oostbloklanden voorlopig in
het algemeen niet in staat zullen zijn een even stringent milieubeleid te
voeren als de OECD-landen. Toch kan men op grond van een uiteenlopend milieubeleid niet in alle gevallen concluderen dat er sprake is van
concurrentievervalsing. De milieudruk loopt van land tot land immers
sterk uiteen en de verschillen daarin kunnen worden gezien als een normaal onderdeel van de concurrentieverhoudingen, waartoe ook bijvoorbeeld sociale voorzieningen en technologische ontwikkelingen behoren.
Het zou absurd zijn om Argentinië te beschuldigen van concurrentievervalsing bij de vleesproduktie omdat er voor de pampa's geen mestbeleid
wordt gevoerd.
In het licht van het voorgaande is het begrijpelijk dat er stemmen opgaan om inhetkader van-ofparallel aan -hethandelsoverleg ook afspraken te maken over bepaalde uitgangspunten en vormen van milieubeleid
(zie bijvoorbeeld SER, 1993a,NRLO, 1992en Kuik en Verbruggen, 1992).
Op diemanier zouden zowelconcurrentieverstoring door een tekortschietend milieubeleid als nieuwe vormen van protectie onder het mom van
milieubescherming, vermeden kunnen worden. Zo'n "milieuprotocol" zal
het handelsoverleg er niet gemakkelijker op maken. Dat geldt trouwens
niet alleen voor milieumaatregelen, maar evenzeer voor regels en normen
ten aanzien van bijvoorbeeld de gezondheid en het welzijn van dieren
(hormonen, BST),mede omdat ethische normen en waarden daarbij minstenszobelangrijk zijn als"objectieve wetenschappelijke" criteria.
Akkoord tussen EGen VS
Hiermee zijn we gekomen bij de laatste belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de agrarische wereldhandel: de Uruguayronde in de GATTonderhandelingen, die zich inmiddels al zeven jaar voortsleept. De
belangrijkste gebeurtenis op dit gebied in de afgelopen twaalf maanden
was het bereiken van eenbilateraal akkoord -het zogenaamde Blair House-akkoord - over de handel in landbouwprodukten tussen de onderhandelaars van de VS en de EG eind november 1992 (zie figuur 1.3).
Daarnaast bereikten dezeonderhandelingspartners een akkoord over oliezaden, waarmee een belangrijk twistpunt in de handelspolitieke betrek30

kingen tussen de EGen de VSwerd weggenomen en een dreigende handelsoorlog tussen beide blokken werd afgewend. De VS hadden al een
pakket produkten ter waarde van twee miljard dollar vastgesteld, die
zouden worden onderworpen aan een hoge importheffing, als de Gemeenschap haar oliezadenbeleid niet wilde aanpassen. Wijn en andere alcoholica vormden belangrijke onderdelen van dit pakket. Daarnaast rezen
er in het afgelopen jaar stevige conflicten tussen de EG en de VSover de
luchtvaart en de staalsector, die allebei te kampen hebben met een aanzienlijke overcapaciteit.
Vooral Frankrijk, waar deboeren scherp tegen het akkoord protesteerden, had nogal wat bezwaren tegen het Blair House-akkoord en heeft inmiddels weten te bereiken dat de EG over enkele onderdelen van het
akkoord opnieuw overleggaatvoeren met deVS. Het isdus nog nietze1. De internesteun voor het geheel van de agrarische produkten wordt in de periode
1994tot en met 1999met 20%verlaagd ten opzichtevan de situatie in 1986-1988.Bepaalde vormen van steun, waaronder directe toeslagen, zijn van deze reductieverplichting uitgezonderd.
2. De steun bijexportmoet in 1999in waarde met 36%zijn verminderd ten opzichte van
1986-1990.Bovendien moet het volume van de gesubsidieerde export met 21% worden verlaagd. Beideverplichtingen gelden voorelk afzonderlijk produkt.
3. De toegangtot de markt wordt verruimd door alle bestaande grensbeschermende
maatregelen (zoalsvariabeleheffingen en invoerquota) om tezetten in vaste tarieven
(tarificatie). Deze tarieven worden vervolgens in zes stappen tot 1999 verlaagd met
gemiddeld (ongewogen) 36%ten opzichte van 1986-1988,waarbij de verlaging voor
elk afzonderlijk produkt ten minste 15%moet zijn. Er iseen vrijwaringsclausule die
er op neerkomt dat een gedeeltelijk compenserende invoerheffing wordt ingevoerd
wanneer de wereldmarktprijs daalt tot minder dan 90% van het gemiddelde in de
periode 1986-1988.Voorts moet voor elke groep van produkten in 1994 toegang tot
de markt worden verleend voor een hoeveelheid ter grootte van 3% (in 1999: 5%)
van de interne consumptie. Voor deze hoeveelheden moet het invoertarief worden
verlaagd tot32%vanhetnormale tarief.
4. Er komen afspraken over regelsen normen opveterinairenfytosanitairgebied. Deze regels moeten "wetenschappelijk" worden onderbouwd en zijn in principe onderworpen aaneen geschillenregeling.
5. Overigepunten: De EG zal de steun voor oliezaden beperken tot een basisareaal van
5,13miljoen hectare,waarvan tenminste 10%moetworden braakgelegd. Wanneer de
invoer van graanvervangers in de EG de komende jaren zodanig toeneemt dat de
hervorming van het landbouwbeleid wordt ondermijnd, zal overleg plaatsvinden
om toteenaanvaardbare oplossingte komen.

Figuur1.3 Debelangrijkste elementen vanhetakkoord tussendeEGendeVS
inzakedehandelin landbouwprodukten
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ker of de landbouwparagraaf in een definitief GATT-akkoord identiek zal
zijn aan de inhoud van het Blair House-akkoord. Het staat zelfs nog niet
vast dat er een GATT-akkoord komt, mede omdat er over andere onderwerpen evenmin volledige overeenstemming bestaat. Dit betreft onder
andere de dienstensector (transport,verzekeringen) endezogenaamde intellectuele eigendom (patenten etc).
BehalvedeEGen deVSzijn ernogruim honderd andere landen, waarvan moet worden afgewacht ofzij zullen instemmen met de voorliggende
bilateraleovereenkomst over agrarischeprodukten. Zohebben de Latijnsamerikaanse landen gedreigd met een veto omdat de banaan als enige
agrarische produkt van het akkoord is uitgezonderd. Dat is gedaan op
verzoek van de EG,die tot voor kort geen uniform invoerregime voor bananen had. Frankrijk en Engeland haalden hun bananen voor een groot
deel uit hun voormalige koloniën, terwijl de andere landen in het algemeen de goedkopere en kwalitatief betere bananen uit Latijns-Amerika
(zogenaamde dollarbananen) importeerden. Inmiddels heeft de EG een
regeling voor deinvoer vanbananen getroffen, zodanig dat de import van
dollarbananen wordt bemoeilijkt.
Uitlegakkoordnieteenduidig
Men mag aannemen dat eeneventueel GATT-akkoord voor wat betreft
de agrarische produkten niet veel zal afwijken van de bilaterale overeenkomst tussen de EG en de VS,en dus sterk zal verschillen van het oorspronkelijke Amerikaanse voorstel om de gehele steun met 75% en de
exportsteun met90%teverlagen (vergelijk figuur 1.3).Alvorens inte gaan
op de mogelijke gevolgen van de overeenkomst, moet erop gewezen worden dat de VSen de EGhet over de uitleg ervan niet geheel eens zijn, onder andere inzake de vrije toegang tot de markt. Daarnaast biedt het
akkoord nogal wat mogelijkheden om bij de uitwerking de gevolgen ervan te verzachten. De Europese Commissie lijkt deze mogelijkheden terdege te benutten. Het is bijvoorbeeld mogelijk bij de verplichte reductie
van de grensbescherming voor minder belangrijke produkten een hoog
percentage te kiezen en voor belangrijke produkten een laag percentage,
en zodoende toch uit tekomen op een gemiddelde verlaging van 36%.Zo
wil de Commissie de tariefsverlaging voor onder andere suiker, groenten
en fruit, olijfolie en magere-melkpoeder beperken tot 20%en aan de anderekant demeeste tarieven dienu lager zijn dan 4%,volledig afschaffen 1).

1)
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EG-Commissie,Directorate-General forAgriuculture,Note for the113
Committee,3december 1992.

Een ander voorbeeld betreft deinvoerprijzen uitde referentieperiode, die
worden aangehouden voor heteventueel instellen vaneenvariabel tarief.
Daarbij wordt uitgegaan van prijzen die zich (ver)boven de destijds geldende wereldmarktprijzen bevonden, zodat de mogelijkheid van eenvariabele compenserende heffing zich reeds bij een tamelijk hoog
beschermingsniveau voordoet (CPB,1993a, blz. 175).Bij het prijsniveau
van begin 1993zou deze mogelijkheid voor verschillende produkten al
kunnen worden benut. Wel is het zo dat met de variabele heffing nooit
meer dan een derde deel vande prijsdaling op de wereldmarkt kan worden opgevangen. Deprijzen indeEGmoeten daardoor toch meedalen,zij
het minder dandieopdewereldmarkt. Voor debepaling vande tarieven
in deuitgangssituatie gaat deCommissie onder meer uitvande interventieprijs in de Gemeenschap, vermeerderd met 10%(CEG,1992a) enook
dat isvanuit deEGgezien een"pijn ontwijkende" keuze.Inditverband is
voorts van belang dat de invoerprijzen worden uitgedrukt in nationale
valuta, dusvoor deEGinEcu.Datbiedt bescherming tegen schommelingenindekoersvande dollar.
Volgens deCommissie (CEG,1992a) gaat detotale interne steun als gevolg vandehervorming vanhetlandbouwbeleid (exclusief de compenserende toeslagen, zieparagraaf 1.3.4) méér omlaag dan deinhet bilaterale
akkoord overeengekomen 20%.Voor de directe toeslagen geldt vooralsnog geen reductieverplichting. Wel moeten de toeslagen beperkt blijven
tot een bepaald aantal hectares of dieren. Het niveau van de toeslag per
hectare of per dier zou echter wel verhoogd kunnen worden. Langs die
wegisdusinbeginselcompensatievaninkomensverliezen mogelijk.
Akkoord verenigbaarmet hervormingsbeleid?

Ten aanzien van de bescherming aan de buitengrens en de verminderingvandeinterne steun concludeert deCommissie datde verplichtingen
op grond vanhetBlair House-akkoord geen inspanningen vergen dieverder gaan dan inhet kader vandehervorming vanhet landbouwbeleid al
is vastgelegd (CEG, 1992a). Deze conclusie wordt onder meer gedeeld
door VanBerkum (1993) dieer daarbij vanuit gaat datbij uitvoering van
het akkoord dewereldmarktprijzen voor zuivelprodukten substantieel,en
dievanrundvleesenigszins zullenstijgen.Deverplichte verlagingvanhet
bedrag aan exportrestituties zou volgens deze auteur evenmin tot extra
prijsverlagingen leiden. Met betrekking tot de volume-effecten van de
markttoegang endevermindering vandeexportsteun ligthet ingewikkelder. Dit hangt vooral af van de ontwikkeling van produktie en verbruik
binnen de Gemeenschap, en op dat punt lopen de verwachtingen nogal
uiteen. Zoveronderstelt de Commissie ten aanzien vande granen dat de
produktie per hectare de komende jaren met minder dan 1%perjaar zal
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stijgen (tegen circa 2%in de afgelopen jaren) en dat het graanverbruik in
de EG als gevolg van de prijsverlaging met 12miljoen ton zal toenemen.
Bijdieveronderstellingen zou de graanexport van de EGvoldoende afnemen om aan deGATT-verplichting op ditpunt tevoldoen.Deze conclusie
wordt door verschillende auteurs ondersteund (zie bijvoorbeeld CPB,
1993cenRoningen, 1992),maar erzijn ook studies dieopeen veel kleinere
vermindering van het exportoverschot uitkomen (zie paragraaf 1.3.4).Er
blijft opditpunt duseen flinke dosisonzekerheid bestaan.Cruciaal hierbij
isde mate waarin degraanprijsverlaging in deEGleidt tot een vertraging
van de groei in de produktie per hectare en tot een vermindering van het
verbruik van substituten. Alle berekeningen daarover hebben een nogal
hypothetisch karakter.
Van suiker importeert de EG in het kader van het ACP-akkoord meer
dan 15%van het interneverbruik. Erhoeft dus geenextra import plaats te
vinden op grond van het Blair House-akkoord. Wanneer het interne suikerverbruik de komende jaren blijft groeien - in de periode 1986-1992bedroeg deze groei zo'n 75.000 ton per jaar - zou ook bij dat produkt de
bilaterale overeenkomst geen extra exportreductie met zich meebrengen
(VanBerkum,1993,blz.18).
Gesubsidieerdeexportvanzuivelomlaag
De gesubsidieerde export van zuivelprodukten door de EG zou op
grond van het bilaterale akkoord met ruim 2miljoen ton melkequivalenten moeten worden teruggebracht, terwijl de invoer tegen 1999met maximaal 3,3miljoen ton melkequivalenten zou moeten toenemen. Hier tegenover zou staan dat een voortzetting van de trendmatige groei van het interne verbruik (inclusief gesubsidieerde afzet) in 1999 tot een extra afzet
van circa 3miljoen ton zou kunnen leiden. Daarnaast leidt de uitbreiding
van de EGformeel gezien tot een verlaging van de gesubsidieerde export
naar derde landen. Devolledige opneming van deCanarische eilanden in
de EGper 1januari 1993levert al een vermindering van de gesubsidieerde kaasexport opvan zo'n 14.000ton (CPB,1993a,blz. 177). Bovendienbestaat de mogelijkheid dat de wereldmarktprijzen voor sommige zuivelprodukten zoveelstijgen datongesubsidieerde exportbinnenbereik komt.
Op grond van dezeoverwegingen concludeert VanBerkum dat hetbilaterale akkoord in elk geval niet noopt tot een grotere vermindering van de
EG-melkproduktie dan de 2% die in het kader van de "Mac Sharry-hervorming" isovereengekomen (Van Berkum, 1993,blz.22).Wel zou waarschijnlijk een omschakeling van de produktie van kaas naar andere
zuivelprodukten nodigzijn,metwellichtnadelige gevolgen voor de melkprijzen. De(Nederlandse) zuivelindustrie isop ditpunt tamelijk pessimistisch (Vrij, 1992). Van groot belang voor de werkelijke uitkomst is het
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verloop vanhetinterneverbruik van zuivelprodukten. Volgensdejongste
inzichten van de Commissie zal dat de komende jaren per saldo dalen
(CEG,1993b,blz.9enCEG,1993c,blz.91;zieookparagraaf 1.3.4).
Gevolgen voorvleeseneierenonduidelijk
Voor rundvlees zal de gesubsidieerde export in 1999 met ongeveer
280.000tonmoeten zijn verminderd tenopzichtevan 1991.De uitkomsten
van studies inzake de toekomstige ontwikkeling op de EG-rundvleesmarktzijnnieteensluidend. VanLeeuwen (1992)verwacht dathet exportoverschot in 1999 ongeveer gelijk zal zijn aan de dan toegestane
gesubsidieerde export. Berekeningen methet ECAM-modelwijzen op een
aanzienlijk groter rundvleesoverschot (CPB, 1993c). In dat geval zou er
dus wel een probleem ontstaan, tenzij de rundvleesprijzen in de EG in
1999zover zijn verlaagd dat ongesubsidieerde export mogelijk wordt. Een
extraproduktieverlaging isdan nietmeer nodig.Eencomplicatie hierbij is
wellicht dat dehuidige interventievoorraad van meer dan één miljoen ton
rundvlees nogmoetworden weggewerkt.
Voor varkens- en pluimveevlees en voor eieren is de situatie onduidelijk. De, nogal omvangrijke, gesubsidieerde uitvoer van deze produkten
zal eveneens met 21%moeten verminderen, maar volgens Van Berkum
kan dat worden gecompenseerd door andere factoren, zoals een verminderingvan degrensbescherming door andere landen eneendalingvan de
veevoederprijzen. In de tuinbouwsector, tenslotte, speelt gesubsidieerde
export alleenbijappelsentomaten een rol.Daarnaast moet gerekend worden op meer concurrerend aanbod alsgevolgvan devermindering van de
bescherming aan debuitengrens van de EG(Van der Linden, 1993).Daartegenover staan wellicht extra afzetmogelijkheden doordat de markten
van derde landenbeter toegankelijk worden.
BeschermingEG-landbouzvblijftgrotendeelsovereind
Uit het oogpunt van agrarische (handels)politiek is vooral van belang
dat het Blair House-akkoord de kans op handelsconflicten (vooral tussen
de EG en de VS) aanmerkelijk kleiner maakt. Het akkoord kan niet worden aangemerkt als een grote stap in de richting van liberalisatie van de
agrarische wereldhandel. Immers, zoals de Commissie nadrukkelijk aangeeft (CEG, 1992a), impliceert het akkoord in zekere zin een legitimatie
van het EG-landbouwbeleid en blijft de bescherming van de EG-landbouw grotendeels overeind. Eenbelangrijke vraag in dit verband isof de
nominaal vastgelegde tarieven etc.mogen worden aangepast aan de stijgingvan dekosten.Wanneer datniethetgevalis-enerisnietsover geregeld - kan vrij snel een erosie van de bescherming optreden (CPB,1993c)
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en daarmeeextra druk op de agrarische inkomens.Afgezien hiervan ishet
niet bij voorbaat uitgesloten dat de ondersteuning in de toekomst weer
toeneemt door verhoging van de directe toeslagen. Daar staat tegenover
dat de EG vrijwel geen eigen prijsbeleid meer kan voeren, in die zin dat
de interne steunprijzen worden verhoogd ten opzichte van de wereldmarktprijzen. Het belangrijkste gevolg van het akkoord iswellicht dat de
EGdegroeiende onevenwichtigheden op deinternemarktniet langer met
behulp van steeds meer exportsubsidies kan afwentelen op de wereldmarkt. Deze laatste constateringen doen vermoeden dat het akkoord de al
enkele jaren zichtbare tendensen in het EG-landbouwbeleid zal versterken,namelijk méér produktiebeheersing en eenverschuiving van prijsondersteuning naar directe toeslagen. Van belang bij dat laatste is dat
uitvoering van het bilaterale akkoord, bij de aangegeven uitvoeringsmodaliteiten, slechtsbeperkte besparingen voor het EG-landbouwbudget oplevert, zodat een uitbreiding van de toeslagen vrij snel op budgettaire
grenzen zal stuiten.
Grotereprijsschommelingen in EG
Uitvoering van hetbilaterale akkoord zalnog andere gevolgen hebben.
Zoverwachten demeeste auteurs dat deschommelingen indeprijzen van
agrarische produkten op de wereldmarkt zullen verminderen, maar dat
zein de EGen in de EFTA-landenjuistzullen toenemen.Anderson en Tyers (1992) hebben daarover berekeningen uitgevoerd, waarbij ze uitgaan
van tarificatie gecombineerd met een vermindering van de bescherming
van 50%.De gemiddelde variatie van de wereldmarktprijzen zou volgens
deze auteurs bijna de helft kleiner worden, maar in de EGzouden de prijzen 3à 4keer zo sterk gaan fluctueren alsbij het huidigebeleid. De prijsschommelingen in de EG zouden dan trouwens nog duidelijk zwakker
zijn dan die op de wereldmarkt. Voor de producenten in de VSzou er op
dit punt niet veel veranderen. Voor wat betreft het niveau van de wereldmarktprijzen verwachten Anderson en Tyers in het genoemde scenario
een stabilisatie ten opzichte van het eind van de jaren tachtig. Dat komt
neer op 10à20%hogereprijzen dan zonder liberalisatie.
VS-landbouwbeterafdan diein EG?
Anderson en Tyers verwachten bij liberalisatie voor de EG een vertraging van de produktiegroei van de belangrijkste marktordeningsprodukten, maar voor de VS juist een beperkte versnelling. In samenhang
daarmee zou een liberalisatie zoals aangegeven, voor de agrarische producenten in deVSgunstig uitpakken. Omdat het door Anderson en Tyers
gekozen scenario op diverse punten afwijkt van het bilaterale akkoord,
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zijn deze conclusies daarop niet zonder meer van toepassing. Ze vormen
echter wel een indicatie dat de VS-landbouw zich.minder zou behoeven
aantepassen dan die indeEG.
DeVSheeft aanzienlijk minder exportsubsidies en invoerheffingen dan
de EG,maar hanteert voor verschillende produkten wel invoerquota. Die
zouden op grond van het BlairHouse-akkoord verruimd moeten worden,
onder andere voor zuivelprodukten. Het Amerikaanse invoerquotum
voor suiker isdaarentegen groot genoeg.
Het belangrijkste landbouwpolitieke instrument in de VS- de prijstoeslagen -behoeft niet of nauwelijks te worden aangepast. In 1992ging het
daarbij om een bedrag van ongeveer 5,5miljard dollar op een totaal landbouwbudget van 9,7 miljard dollar. Aan directe exportsteun werd ongeveer 1,5 miljard dollar besteed. Voor 1993 verwacht USDA (1993a) een
sterke stijging van de totale uitgaven voor het Amerikaanse landbouwbeleid, namelijk tot ruim 17miljard dollar. Vooral het wegwerken -met behulp van exportsteun - van de grote graanoogst van 1992 vergt in 1993
nogalwatextra middelen.Ondanks deaangegeven forse stijging bedraagt
het Amerikaanse landbouwbudget in 1993nog minder dan de helft van
dat van deEG(vergelijk paragraaf 1.3.2).
InkomensAmerikaanselandbouwin1992omhoog
Dankzij de gunstige produktiviteitsontwikkeling is het totale inkomen
van de Amerikaanse landbouw in 1992 met meer dan 10%gestegen, ondanks de slechtere prijsverhouding van opbrengsten en kosten. Met deze
verbetering herstelde hetinkomen zichweer van de forse dalingvan1991.
De stijging van de inkomens in de VSin 1992ging gepaard met een groei
van de agrarische export met bijna 13% tot ruim 42 miljard dollar, het
hoogste bedrag sinds 1981.Voor 1993verwacht USDA (1993a)een kleine
dalingvan deagrarischeinkomenseneenstabilisatievan de export.
Uit budgettair oogpunt - en dat weegt tegenwoordig erg zwaar gegeven de noodzaak om het overheidstekort sterk te verminderen - heeft de
Amerikaanse regering groot belang bij de spoedige totstandkoming van
een GATT-akkoord dat de Europese gesubsidieerde export zoveel mogelijkbeperkt.Eenstijging van dewereldmarktprijzen levertimmers onmiddellijk een vermindering van de Amerikaanse landbouwuitgaven op.
Binnen de Amerikaanse landbouw -onder andere bij de melkveehouderij
- bestaat enige ongerustheid over de gevolgen van een GATT-akkoord.
Daarnaast voelt de sector zich bedreigd door de eerder genoemde NAFTA-overeenkomst, die ertoe zou kunnen leiden dat goedkope agrarische
produkten (vooral zuivel en vlees) uit Mexico - of via Mexico uit andere
Zuidamerikaanse landen - de Amerikaanse markt "overspoelen". Het
Amerikaanse Ministerie van Landbouw verwacht ook een grotere invoer
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van agrarische produkten en voedingsmiddelen uit Mexico, maar meent
dat het effect daarvan ruimschoots gecompenseerd zal worden door een
groeivandeagrarischeexportnaarMexico(USDA,1993b).
1.3 Delandbouw indeEuropese Gemeenschap
1.3.1 Produktie,prijzen en inkomens
Het produktievolume van de landbouw in de EGwas in 1992 volgens
ramingen van Eurostat bijna 3% groter dan in 1991(tabel 1.7). Dat was de
sterkste produktiegroei sinds 1984, het jaar van de melkquotering. Toch
lijkt hetvoorbarig om teconcluderen dat in 1992eeneind isgekomen aan
een periode van een zeer beperkte produktiegroei: in 1985-1991 bedroeg
dezecirca 1%perjaar,tegenruim 2%perjaar indejarenzeventig.De forTabel1.7 Produktievolume,ruilvoeteninkomenvandelandbouwindeEG
Land

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

Volume brutoproduktiea)

Ruilvoetb)

Reëelagrar.
inkomen per
gezinsarbeidskracht a)

Gezinsinkomen per
gezinsarbeidskracht x1000Ecuc)
1990/91 1991/92
(v)

1991
(v)

1992
(r)

1991
(v)

1992
(r)

1991
(v)

1992
(r)

3,6
-1,0
0,0
14,1
-1,0
-0,4
0,7
4,1
-10,4
2,9
0,2
0,6

8,7
-5,6
5,5
1,7
-0,5
6,9
2,8
0,7
15,7
2,9
-1,2
1,4

-1,3 -9,0
-1,5
0,3
-3,6 -7,1
0,9 -10,5
-2,5 -7,4
-3,0 -8,0
-3,4
23
3,7 -3,2
-6,8 -5,5
-0,7 -6,1
-3,3 -4,9
-5,7 -1,1

-2,8
-28,9
-11,9
25,4
0,6
-7,4
-9,2
29,6
-18,9
-3,2
-14,9
0,3

-93
-52,5
33
-12,6
-18,4
-2,5
21,9
-10,8
53
-21,0
-15,8
11,3

22,7
5,9
10,8
4,9
7,0
14,2
8,3
83
16,9
25,7
2,4
15,2

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

1,3

2,9

2,6

-7,2

8,9

9,3

-0,7

-53

a)In %tenopzichtevanvoorgaandjaar;b)Verhoudingopbrengstprijzenenprijzenaangekochte
produktiemiddelen,in%tenopzichtevanvoorgaandjaar;c)Balrijven EG-landbouwboekhoudnet;deondergrensvandeopgenomenbedrijvenverschiltvanlandtotland.
Bronnen:Eurostat,AgriculturalIncome1992,1993.
EG-Commissie,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap>,\'erslag1992,1993.
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se groei in 1992stond namelijk sterk onder invloed van weersomstandigheden; onder andere het herstel van de in 1991nagenoeg mislukte fruitoogst en de grote aardappeloogst speelden een belangrijke rol. De
produktiegroei kwam dan ook grotendeels voor rekening van de plantaardige produktie (+5%);de toename van de dierlijke produktie bleef beperkt tot 0,5% (voor meer details zie hoofdstuk 3).De ontwikkeling van
hetproduktievolume liep uiteen van -5% in Denemarken -waar de akkerbouwproduktie als gevolg van droogte erg laag uitkwam - tot +15% in
Luxemburg waar vooral de fruitoogst en de wijnoogst veel groter waren
dan in1991.
Het volume van de aangekochte produktiemiddelen in de EG-12bleef
in 1992vrijwel onveranderd ten opzichte van 1991(+0,2%).Vooral kunstmest en bestrijdingsmiddelen gaven een forse daling te zien, respectievelijk van 5% en 4,5%. De stabilisatie in het volume van de aangekochte
produktiemiddelen enerzijds en de relatief sterke groei van de bruto produktie anderzijds,wijzen opeengunstige produktiviteitsontwikkeling.
Opbrengstprijzen in1992 onderdruk
De opbrengstprijzen van agrarische produkten in de EG, die in 1991
met ongeveer 2%waren gestegen, gingen in 1992vrij sterk omlaag, namelijk met 4 à 5%.Onder invloed van de grote oogsten daalden de prijzen
van plantaardige produkten met meer dan 10%. Daarvan komen overigens 2 à 3 procentpunten voor rekening van de wijziging in het beleid
voor oliezaden,waar deprijsondersteuning werd vervangen door eentoeslagregeling (zieparagraaf 1.3.4).Deprijzen van dierlijke produkten in de
EGgingen met 2à3%omhoog,waaraan vooral de5%hogere varkensprijzen bijdroegen.
Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 4,5%zijn de reëleopbrengstprijzen van agrarische produkten in de Gemeenschap in 1992 met
ongeveer 9% gedaald. Dat was de sterkste daling sinds de start van het
EG-landbouwbeleid en ruim drie maal zoveel als het gemiddelde in de
periode 1973-1988(zieTerluin,1991 enTangermann, 1993).
Met de prijsval in 1992 kwam de totale reële daling van de opbrengstprijzen indeEGsindshetmidden van dejaren tachtigop ruim 20%engerekend vanaf 1980zelfs op ruim 30%(tabel 1.8).Opmerkelijk isdat met de
prijsval van de plantaardige produkten dezeweer in depas lopen met de
dierlijke produkten. Op langere termijn bezien zijn de prijzen van granen
en eieren het sterkst gedaald en zijn die van melk en groenten hetbest op
peil gebleven.
Bij een berekening van de reële prijsontwikkeling, zoals hierboven is
gedaan, wordt het nominale verloop van de prijzen vergeleken met de algemene inflatie. Bezienvanuit het oogpunt van de agrarische inkomens is
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echter belangrijker hoe de opbrengstprijzen zich bewegen ten opzichte
van de prijzen van de (aangekochte) produktiemiddelen. Het blijkt dat
deze beide groepen prijzen over de hele periode 1985-1992bezien min of
meer met elkaar in de pas liepen. Daarbij moet worden aangetekend dat
van 1985-1991de prijzen van de produktiemiddelen achter bleven bij die
van de opbrengsten, en dat door de ongunstige gang van zaken in 1992toen de prijsverhouding van opbrengsten en produktiemiddelen met 5 à
6%verslechterde (tabel 1.7) -het verband in één klap werd hersteld (tabel
1.8). In de eerste helft van dejaren tachtig daalden de reëleprijzen van de
opbrengsten sterker dan dievan de produktiemiddelen.
Hierbij moet worden bedacht dat bijna de helft van de aangekochte
produktiemiddelen in de EG van agrarische herkomst is (veevoeder alsmede plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal). De reële prijzen van de
hiet-agrarische produktiemiddelen zijn in de periode 1980-1992 ongeveer
half zo sterk gedaald als de prijzen van de agrarische produktiemiddelen
(respectievelijk 15 à 20% en 30 à 35%). Bij de niet-agrarische produktiemiddelen gaat het om een pakket (onder andere kunstmest, energie, bestrijdingsmiddelen en diensten), waarvan de prijsontwikkeling relatief
sterk wordt beïnvloed door de algemene inflatie. Het voorgaande komt
erop neer dat deprijsverhouding tussen opbrengsten en aangekochte produktiemiddelen voor de plantaardige sectoren sinds 1985inhet algemeen
slechter isgeworden, terwijl zevoor dedierlijke sectoren ietsis verbeterd.
Tabel 1.8 Indexcijfers vandereële ontwikkelingvandeprijzenvan landbouwprodukten envan
deaangekochte produktiemiddelen in deEG-12 (1985=100, gedefleerd met prijsindex
brutobinnenlandsprodukt)
Produkt

1980

1987

1988

1989

1990

1991

1992
(r)

Granen
Suikerbieten
Verse groenten
Melk
Runderen
Varkens
Eieren

124
123
101
108
114
114
127

92
98
98
98
91
78
94

85
95
97
100
93
74
78

81
92
96
102
95
87
83

75
88
101
94
83
79
79

74
83
100
88
74
76
75

67
77
87
86
73
77
68

Totaal plantaardige produktie
Totaal dierlijke produktie
Totaal generaal

114
113
113

94
91
93

92
90
91

93
94
93

93
85
89

92
79
85

78
77
77

Totaal aangekochte produktiemiddelen

101

86

85

84

81

79

77

Bronnen: CEG, DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap(diversejaren).
Eurostat,AgriculturalIncome 1992,1993.
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Inkomens in1992forsomlaag
De verslechterde prijsverhouding en de gunstige produktiviteitsontwikkeling leidden in 1992per saldo tot een vermindering van de nominale bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector in de EG met
ongeveer 4%. Doordat de produktgebonden subsidies 16% stegen en de
heffingen met 10% omlaag gingen, terwijl de afschrijvingen nauwelijks
veranderden, bleef de daling van de netto-toegevoegde waarde beperkt
tot circa 2%. De stijging van het bedrag aan subsidies hield voor een belangrijk deel verband met de eerder genoemde wijziging in het beleid
voor oliezaden. Daarnaast speelden de overgang van BTW-compensatie
op directe toeslagen in Duitsland en de toenemende deelname aan de vrijwilligebraaklegregeling een rol.Devermindering van hetbedrag aanheffingen hing voor een deel samen met het afschaffen van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor granen.
Het door de Europese agrariërs aan pacht, rente en loon betaalde bedrag nam in 1992met enkele procenten toe,terwijl zowelhet totale aantal
arbeidskrachten, als het aantal gezinsarbeidskrachten - gemeten in mensjaren -met ruim 3,5%verminderde. Intwintigjaar ishet arbeidsvolume in
de EG-landbouw nagenoeg gehalveerd. Er is op dit punt eerder sprake
van een versnelling dan van eenvertraging. Sinds 1984ishet arbeidsvolume in de EG-landbouw met 24% verminderd, tegen 22% in de daaraan
voorafgaande negen jaar. Er kan dus moeilijk gesproken worden van bevriezing van destructuur alsgevolgvan het gevoerde beleid.
Het gevolg van de geschetste ontwikkelingen in 1992waseen geschatte
daling van het gezinsinkomen per gezinsarbeidskracht in nominale termen met iets minder dan 2%en in reële termen met ruim 7% (tabel 1.7).
Door deze gang van zaken is het verschil in ontwikkeling van het landbouwinkomen enerzijds en de inkomens in de totaleeconomie anderzijds,
verder vergroot (figuur 1.4). In 1980-1983 stegen de agrarische inkomens
sterker dan de overige. In 1983-1987 was er sprake van een sterk toenemende achterstand doordat de agrarische inkomens omlaag gingen, maar
in 1987-1990liepen zeweer ietsin.Benadrukt moet worden dat het hierbij
gaat om ontwikkelingen en niet om niveaus. In de uitgangssituatie (19791980) was het agrarisch inkomen per werker meer dan de helft lager dan
dat in de rest van de economie (vergelijk Terluin, 1991). Die achterstand
is, afgezien van een mogelijke relatieve toename van de neveninkomsten,
indeloop van dejaren tachtig zekernietkleiner geworden.
De sterkste reële daling deed zich in 1992 voor in Denemarken, waar
het gezinsinkomen ruim driekwart lagerwas dan inhetmidden van dejaren tachtig. Een groot deel van de Deense landbouwbedrijven verkeert
dan ook in ernstige problemen (zie Agra Europe (Londen),26-2-1993), ofschoon de daling van het aantal bedrijven in Denemarken -ruim30%
41

index
125 r
120
115
110

105 100
95
90-^

S-

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

jaren
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EG-12,voortschrijdenddriejaarlijks gemiddelde, gem. 1979-1981= 100
Bronnen:Eurostat-NationalAccounts, 1970-1971,1993.
Eurostat -Agricultural Income, 1992,1993

Figuur1.4 Ontwikkelingvanhetagrarisch inkomen in relatie tot de algemene
inkomensontwikkelingindeEG, 1980-1992
sinds 1980- sneller verliep dan elders in de EG.Een snelle sanering biedt
dus blijkbaar geen garantie voor een gezonde inkomensontwikkeling. De
op één na sterkste inkomensdaling in 1992 trad op in Nederland, hoewel
de inkomens van de Spaanse boeren zich nauwelijks minder slecht ontwikkelden (tabel 1.7). In Nederland kwam het inkomen uit op ongeveer
70% van dat rond 1985.De sterkste stijging van de agrarische inkomens
deed zichvoor inIerland -waar het gemiddelde inkomen inmiddels meer
dan anderhalf maal zo hoog is alsrond 1985-gevolgd door het Verenigd
Koninkrijk. De koersdaling van de munten van deze landen ishierop van
invloed geweest.
Ondanks deze ontwikkelingen ligt het gemiddelde bedrijfsinkomen
van de Nederlandse agrariërs nog ver boven het EG-gemiddelde, hoewel
de voorsprong afneemt. De eerste plaats wordt inmiddels ingenomen
door België (tabel 1.7, laatste kolom),ondanks het feit dat de Nederlandse
bedrijven in het EG-boekhoudnet gemiddeld ruim anderhalf maal zo
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groot zijn alsde Belgische.Opmerkelijk isook dat de inkomens in de modern gestructureerde Deense landbouw de laatste jaren ongeveer op hetzelfde peil liggen als in Ierland en Italië. Bij deze gegevens moet worden
bedacht dat inverschillende landen deagrarische gezinnenbelangrijke inkomsten behalen uit andere bronnen. In Duitsland was het netto-inkomen
- dus inclusief neveninkomsten en na aftrek van belastingen etc.- van de
agrarische bevolking in 1988bijna anderhalf maal zo hoog als het (bruto)
gezinsinkomen uit het landbouwbedrijf (Eurostat, 1992).Ongeveer dezelfde verhouding gold voor Frankrijk in 1989,terwijl bijvoorbeeld in Nederland en Denemarken de netto-inkomens in de regel lager liggen dan het
bedrijfsinkomen.
1.3.2 Landbouwuitgaven
Na de forse stijging in 1991,gingen de uitgaven voor het EG-markt- en
prijsbeleid in 1992 iets omlaag (tabel 1.9). Het uiteindelijk benodigde bedrag van circa32miljard Ecu(bijna 73miljard gulden) was duidelijk lager
dan aanvankelijk wasbegroot enbleef ongeveer driemiljard Ecu beneden
het richtsnoer voor de landbouwuitgaven. Door de stijging van de uitgaven voor structuurmaatregelen (de afdeling Oriëntatie) en de daling van
de zogenaamde eigen middelen van het landbouwbeleid gingen de nettouitgaven voor het gehele landbouwbeleid ietsomhoog. Mede omdat tegelijkertijd de inkomens daalden, kwamen deze netto-uitgaven overeen met
een iets hoger percentage van het agrarisch inkomen dan in 1991.De geleidelijke stijging van dit percentage (zietabel 1.9) hangt voor een deel samen met het toenemend aandeel van de directe toeslagen in het markt- en
prijsbeleid (vergelijk Terluin,1992).
Zuivelin1992 nietmeergrootste uitgavenpost
De iets hogere dollarkoers heeft aan de meevaller in 1992 bijgedragen.
De doorslag gaf echter de daling van de zuiveluitgaven met bijna 30%.
Een lagere melkproduktie in de Gemeenschap, een sterke vermindering
van de voorraden - die voor een deel met "winst" werden verkocht - en
iets hogere wereldmarktnoteringen vormden daarvan de achtergrond.
Door deze daling is de zuivelsector, die jarenlang verreweg de grootste
slok-op van het EG-markt- en prijsbeleid was, qua omvang van de uitgaven gedaald naar de vierde plaats (tabel 1.9). Degranen vormden in 1992
de grootste uitgavenpost. Ondanks de hogere medeverantwoordelijkheidsheffing gingen dezeuitgaven met 7à 8%omhoog.Vooral de grotere
graanproduktie in 1991 was daarvoor verantwoordelijk. Deze leidde samen met de stagnatie in de afzet tot een sterke groei van de interventievoorraden, die inde loopvan 1992 deomvangvan meer dan 25miljoen
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Tabel 1.9 EnkelegegevensoverhetEG-budget(inmiljarden Ecu)a)

Totaleuitgaven EG
Idem, in %Bruto
Intern Produkt EG-12
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Oriëntatie
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Garantie
Idem,mutatie in%
t.o.v.voorgaand jaar
Idem,in%totaleuitgaven EG
Eigenmiddelen landbouwsector
Nettouitgaven Landbouwfonds
in %netto inkomsten
landbouwsector
Uitgavennaar sectoren:
-zuivel (na aftrek mvh)b)
- rundvlees
-granen (naaftrek mvh)
-oliehoudende zaden

1987

1988

1989

1990

1991

1992
(v)

1993
(P)

35,47

41,12

40,92

44,38

53,82

60,50

66,00

0,95

1,02

0,93

0,94

1,06

1,12

1,15

0,91

1,14

1,35

1,83

2,05

2,82

3,00

22,97

27,69

25,87

26,45

32,39

32,10

36,00

+4
65
3,10

+21
67
2,90

-7
63
2,66

+2
60
2,08

+22
60
2,76

-1
53
2,60

+12
54
2,50

30

36

31

33

39

40

-

5,01
2,15
4,14
2,69

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

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

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

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

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

5,20
4,40
6,50
3,00

a)Ecu=European CurrencyUnit= Europese Valuta Eenheid (in1992 f 2,27); b) mvh= medeverantwoordelijksheffing.
Toelichting:Detotalelandbouwuitgavenzijnvanaf1988exclusiefdemonetairereserve, maarinclusiefhetbedragvoorwaardeverminderingvandevoorraden. Denettouitgaven landbouwfonds
worden berekenddoordetotaleuitgaven voordeafdelingen OriëntatieenGarantie teverminderenmetdeeigen middelen (deheffingen indesuikersectorendieopgeïmporteerdeagrarischeProdukten)vandelandbouwsector.
Bron: Diversedocumenten vandeEG-Commissie,aangevuldmetschattingen van LE1-DLO.

ton bereikten en in het voorjaar van 1993waren opgelopen tot meer dan
30miljoen ton.Wellicht heeft de voorgenomen verlaging van de interventieprijzen per 1 juli 1993het inleveren van graanbij de interventiepakhuizen gestimuleerd. Deze gang van zaken geeft nogmaals aan dat het in
1988ingezette stabilisatorenbeleid, dat geleid heeft tot eenforse prijsverlaging, de EG-graanmarkt niet in evenwicht heeft gebracht. De uitgaven
voor oliezaden stegen in 1992metongeveer 15%enkwamen daardoor boven de vier miljard Ecu. Dat betekent meer dan een verdubbeling in zes
jaar. Deuitgaven voor rundvlees namen met een paar procent toe.De uitgaven voor schape- en geitevlees (1,7miljard Ecu)bleven ongeveer gelijk,
evenals die voor wijn (1,1miljard Ecu). Een daling deed zich voor bij de
uitgaven voor olijfolie (-7%), eiwithoudende gewassen (-10%) en tabak
(-7%). Daar stond een stijging tegenover voor suiker (+7%), groenten en
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fruit (+14%) en vezelgewassen (+47%, tot een bedrag van 770 miljoen
Ecu).Deuitgaven voorbraakleggingbedroegen in 1992ongeveer het dubbelevan diein 1991,dat wilzeggen eenkleine300miljoen Ecu.
Aanzienlijkeuitgavenstijgingin 1993
De (bijgestelde) begroting voor 1993 geeft voor de uitgaven van het
markt- en prijsbeleid weer een tamelijk sterke stijging aan, namelijk van
meer dan 10% (tabel 1.9). De noodzaak tot bijstelling hing voor een belangrijk deel samen met de monetaire ontwikkelingen in het afgelopen
jaar, die bij de bestaande EG-agromonetaire regelingen (zie verderop) tot
een relatieve stijging van het steunprijsniveau in de Gemeenschap leiden.
Van allebelangrijke produkten wordt slechtsvoor oliezaden een substantiële daling (met ongeveer een kwart) van de uitgaven verwacht. Voor
granen zouden de uitgaven met 15à20%toenemen, vooral alsgevolg van
het verdwijnen van de medeverantwoordelijkheidsheffingen. Voor olijfolie, groenten en fruit, wijn, schapevlees enzuivel wordt rekening gehouden met uitgavenstijgingen van 30%of meer. Voor zuivel komt dat door
het achterwege blijven van verdere meevallers, voor het overige is het
vooral een kwestie van een grotere produktie in 1992. Voor rundvlees
wordt, mede op grond van deverwachte cyclischeproduktiedaling, gerekend op een ongeveer gelijkblijvend uitgavenniveau. Voor compenserende en begeleidende maatregelen in het kader van de hervorming van het
markt- en prijsbeleid is voor 1993een bedrag van 750 miljoen Ecu uitgetrokken. Daarbij zijn, anders dan in de afgelopen jaren, de uitgaven voor
braaklegging geheel ten laste van de afdeling Garantie gebracht. Daarnaast is er vanuit gegaan dat het overgrote deel van de hectaretoeslagen
in het kader van de "Mac Sharry-hervorming" pas in 1994 op de EG-begrotingzal drukken.
Met de aangegeven stijging zullen deuitgaven voorhet markt-en prijsbeleid in 1993uitkomen op ongeveer 36miljard Ecu.Dat isnauwelijks beneden het richtsnoer van 36,7 miljard Ecu (CEG, 1993e). Er hoeven zich
dus slechts weinig tegenvallers voor te doen of de uitgaven voor het
markt-enprijsbeleid stuiten tegen dit plafond.
Budgetin1994 boven richtsnoer?
Voor 1994 lijkt een dergelijke botsing vrijwel onvermijdelijk. In de begroting voor dat jaar was voor het markt- en prijsbeleid een bedrag van
ongeveer 37,5 miljard Ecu uitgetrokken. Dat is waarschijnlijk ongeveer 1
miljard Ecu boven het richtsnoer, dat als gevolg van de geringe economischegroeinauwelijks hoger isdan in 1993(CEG,1993d).Voor dat geval is
tijdens deEuropese top inEdinburg indecember 1992besloten dat eenbe45

roep mag worden gedaan op de monetaire reserve, echter slechts tot een
bedrag van 0,5miljard Ecu.Voor demeesteproduktgroepen geeft de ontwerpbegroting voor 1994lagere uitgaven te zien. Debelangrijkste uitzonderingen zijn rundvlees en vooral granen. Doordat de meeste "Mac
Sharry-toeslagen" voor akkerbouwprodukten worden geboekt als uitgavenvoor degraansector, verdubbelt hetvoor diesectorbenodigde budget
ten opzichte van 1993.Bij dit alles moet rekening worden gehouden met
de mogelijkheid dat er een GATT-akkoord komt, waardoor de EG de bestaande interventievoorraden in versneld tempo moet opruimen. Na het
van kracht worden van eenGATT-akkoord zullen demogelijkheden voor
"opruimacties" immers beperkt zijn. Eén en ander wijst er op dat bij een
verdere verschuiving van prijsondersteuning naar directe toeslagen hetzij
aanvullende financiële middelen moeten worden gevonden, hetzij de
compenserende toeslagen meer en meer tekort zullen schieten om de inkomensgevolgen van deprijsdalingen op te vangen.
1.3.3 Prijsbesluiten enagromonetaire maatregelen
Debesluiten over deinstitutionele landbouwprijzen voor 1992/93 kwamen, conform de voorstellen van de Commissie, vrijwel neer op een bevriezing van het steunprijsniveau. In Ecu bedroeg de verhoging 0,1%en
in nationale munt 0,3% (tabel 1.10).Het verschil tussen deze twee werd
vooral veroorzaakt door de verhoging van de Griekse steunprijzen met
circa 8% als gevolg van monetaire ontwikkelingen. De Spaanse en Portugese prijzen werden respectievelijk met 0,6%en 1,0% verlaagd. Voor vrijwel alle produkten bleven de prijzen in Ecu ongewijzigd. Uitzonderingen
hierop waren granen, olijfolie en katoen. Voor granen werden overeenkomstig het stabilisatorenbeleid de interventieprijzen met 3% verlaagd.
Doordat tegelijk de medeverantwoordelijkheidsheffingen werden afgeschaft, ging de (netto-)steunprijs voor granen in feite iets omhoog.De verlaging van de interventieprijs van olijfolie ging gepaard met een
verhoging van de produktiesteun. De steunprijzen in de katoensector
werden met ruim 7%verhoogd.
De nominale bevriezing van het steunprijsniveau betekent, gegeven de
inflatie in 1992, een reële verlaging met circa 4,5%. Dat was ongeveer
evenveel als in 1991/92 en de totale verlaging van het reële steunprijsniveau sinds 1985 kwam daarmee op zo'n 25%.In de acht jaren voordien
bedroeg de reële verlaging circa 8%. Er is dus in feite al een aantal jaren
een hervorming van het EG-prijsbeleid gaande, maar dan vrijwel zonder
compenserende toeslagen. Daarbij moet worden bedacht dat vooral voor
granen en rundvlees de werkelijke opbrengstprijzen sterker zijn gedaald
dan de officiële steunprijzen; indezuivelsector ontwikkelden institutionele en werkelijke prijzen zich min of meer parallel (Tangermann, 1993).
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Tabel1.10 OntwikkelingsteunprijzenEG-landbouwbeleid
Land

Mutatiessteunprijzen innationale munt
1989/90

1990/91

1991/92

1992/93b)

in%a)
1993/94b,c)

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

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

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

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

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

-1,5
-1,6
-1,6
16,2
20,4
-1,5
11,1
23,0
-2,0
-1,6
8,1
17,8

GemiddeldeEG-12
Idem,in Ecu
Inflatie (1989/90=1990enz.)

1,2
-0,1
4,9

1,6
-1,1
5,3

0,5
0,0
5,5

0,3
0,1
4,4

8,7
-0,2
3,5

a)Interventieprijzenetc, inclusiefeffectenagromonetaireaanpassingenindeaandeprijsbesluitenvoorafgaande12 maanden;exclusiefeffectenstabilisatorenbeleiden-in1993/94-MacSharryhervorming;b)TendeleschattingLEI-DLO;c)Effectprijsbesluitenenmonetaireontwikkelingen
mediojuli 1992 totenmetmediojuli 1993;d)Inclusiefaanpassingopgrondvan Toetredingsverdragen.
Bron: DiversedocumentenvandeEG-Commissie.

Deze verschillen in ontwikkeling hangen voor een belangrijk deel samen
met de verzwakking en beperking van het interventiemechanisme voor
granen en rundvlees. Daarnaast speelt het verloop van de wereldmarktprijzen eenrol.
Voor1993/94opnieuwprijsbevriezing
Onder meer op grond van de krappe budgettaire situatie stelde de EGCommissie in februari 1993voor om de steunprijzen in 1993/94 opnieuw
tebevriezen. Alleen de interventieprijs voor olijfolie zou verder verlaagd
moeten worden, weer in combinatie met een verhoging van de produktiesteun. De bij de hervormingsbesluiten overeengekomen verlaging van
de interventieprijs voor boter van tweemaal 2,5%moest volgens de Commissie in 1993/94 in een keer worden doorgevoerd. In mei namen de
Landbouwministers deze Commissievoorstellen grotendeels over; alleen
de verlaging van de boterprijs bleef voor 1993/94 beperkt tot 3%. In
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1994/95 zal een verdere verlaging met 2% plaatsvinden. Deze besluiten
komen neer op een verlaging van het prijsniveau in Ecu met enkele tienden van procenten (tabel 1.10).Daarbij isgeen rekening gehouden met de
"Mac Sharry-prijsverlagingen", waarvan met ingang van 1993/94 de eerstefase van krachtwerd. Datbetekende voor granen een daling van deinterventieprijzen met 25%en van rundvlees met 5%. Het effect van deze
tweeprijsverlagingen ophetgemiddelde steunniveau isongeveer3,5%.
Agromonetairestelselleidttotprijsverhogingen
Tot dusver werd voor 1993/94 alleen aandacht besteed aan de ontwikkeling van de steunprijzen in Ecu, die in dat jaar veel sterker afweek van
de ontwikkeling van de prijzen in nationale munt dan in voorgaande jaren (tabel 1.10).Dit was een gevolg van de herziening van het agromonetaire stelsel. Voor een goed begrip moet worden teruggegaan naar de
situatie van vóór 1augustus 1984.De verrekening van Ecu-prijzen in nationalemunten geschiedde toentegen dezogenaamde groene koersen, die
zowel positief als negatief van de officiële muntkoers (de spilkoers) konden afwijken. Deverschillen werden aan de grenzen opgevangen met positieveofnegatieve MCB's.Terugdringing van positieve MCB'swas in die
situatie alleen mogelijk door verlaging van het prijspeil in de landen met
een sterke munt. Dit was voor deze landen in toenemende mate onacceptabel.De oplossing werd gevonden door de introductie van een kunstmatige spilkoers ("de groene spilkoers") in 1984.Dat werd gedaan door een
correctiefactor op deechte spilkoers toetepassen (dezogenaamde switchover-operatie). Die correctiefactor werd bij wijzigingen van muntkoersen
zodanig aangepast dat er geen nieuwe positieve MCB's ontstonden. In de
praktijk betekende dit een koppeling van het EG-prijsniveau aan de
D-mark. Nieuwe positieve MCB's werden op die manier voorkomen,
maar het systeem werkte wel het ontstaan van grote negatieve MCB's in
de hand. Diewerden, meestal ter gelegenheid van de prijsbesluiten, geleidelijk weggewerkt, evenals de sinds medio 1984 nog bestaande (kleine)
positieveMCB's.
Mede dankzij de monetaire stabiliteit in de jaren 1987-1992 waren de
meeste MCB's medio 1992verdwenen. Alleen voor de zuidelijke lidstaten
waren er nog (negatieve) MCB's; deze waren, met uitzondering van de
Griekse, echter beperkt van omvang. De correctiefactor bedroeg toen
1,145.VolgensdeEG-Commissie (1992b)leidt ditmechanisme toteen verhoging van het prijsniveau in de EG.Daarbij gaat het dan wel om de nominale steunprijzen; zoalsaangegeven heeft het stelseleen forse verlaging
van het reële steunniveau niet voorkomen, vooral in de landen met een
hoge inflatie eneen relatief zwakke munt.
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Switch-over-systeemvoorlopiggehandhaafd
In juli 1992deed de Commissie een aantal voorstellen inzake aanpassingen vanhetagromonetaire stelsel (CEG,1992b),dievoor een belangrijk
deelwaren ingegeven door detotstandkoming vandeinternemarkt. Heffingen of betalingen aan de grens in de vorm van MCB's passen daarin
immers niet. Debelangrijkste elementen uitdevoorstellen zijn weergegeven in figuur 1.5.Bijhaar voorstellen was de Commissie uitgegaan van
een redelijke monetaire stabiliteit binnen hetEMS.Zoals aangegeven(paragraaf 1.1.1)wasdaar echter binnen twee maanden nadepublikatievan
de Commissievoorstellen geen sprake meer van.Hetgevolgvandediverse devaluaties wasdat de correctiefactor voortdurend werd verhoogd en
infebruari 1993opmeer dan1,2uitkwam.Medeopgrond vandenieuwe,
onzekere situatiebesloten deMinisterseendeelvandevoorstellen vande
Commissie niet over tenemen. Devoorstellen voor hetafschaffen vande
MCB's en voor de automatische aanpassingen aan koersveranderingen
van vlottende munten werden aanvaard, maar het switch-over-systeem
werd inelkgevalgehandhaafd totenmet 1994.Bovendienwerden demogelijkheden voor compensaties voor deagrarische producent verruimd in
vergelijking metdeCommissievoorstellen.

deMCB'sworden per1januari 1993 afgeschaft;
voor de EMS-munten met een fluctuatiemarge van 2,25% wordt de omrekeningskoers voor prijzen ensteunbedragen gelijk aandeofficiële spilkoers.Degroene spilkoers en de daarbij behorende correctiefactor worden dus afgeschaft. Teneinde
sterke prijsdalingen tevoorkomen worden deprijzen inEcu'smetde correctiefactor
(toen 1,145)verhoogd;
de omrekeningskoersen voor de "vlottende" munten - dat wil zeggen meteen fluctuatiemarge van6%,danwel"zwevend" -worden aanheteind vanelke maand zodanig aangepast aan de marktkoers dat de ontstane afwijking wordt gehalveerd.
Daarbij wordt eenvrije marge van 2,5%gehanteerd. Teneinde handelsverstoringen
te voorkomen zullen bijgrotere koersverschillen degroene koersen tussentijds worden aangepast. Het risico van handelsverstoringen was volgens de Commissie de
laatste jaren toch alkleiner geworden, omdat hetverband russen institutionele prijzenenmarktprijzen zwakker isdanvoorheen;
bij een revaluatie wordt de daardoor ontstane (nieuwe) afwijking tussen de oude
groene koers en de nieuwe spilkoers (vermenigvuldigd met de correctiefactor) onmiddellijk verkleind tot 2%. De resterende afwijking wordt later afgebroken. Voor
het geval dathierdoor deprijzen ensteunbedragen innationale munt metmeer dan
2% dalen, kancompenserende steun worden gegeven. Deze moet grotendeels wordenbetaald doordelidstaten.

Figuur1.5 Belangrijksteelementen uitdevoorstellen vande EG-Commissie van
juli 1992 inzakedeaanpassingvanhetagromonetairestelsel
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Overeenkomstig eerdere afspraken moet een stijging van de correctiefactor bij het ingaan van het eerstvolgende prijsjaar voor een kwart ongedaan worden gemaakt. Dit kwam voor het jaar 1993/94 voor de landen
met een sterke munt neer op een prijsverlaging van 1,3%. Deze aanpassing geldt niet voor de toeslagen en premies in het kader van de Mac
Sharry-hervorming. Desteunprijzen in de landen met eenvlottende munt
zijn door deze afspraken vooral in de eerste helft van 1993geregeld verhoogd. Samen met de aanpassingen van de groene koersen in de laatste
maanden van 1992heeft dit tot gevolg gehad dat hetniveau van de steunprijzen per medio 1993 in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië 18 à
23% boven dat van een jaar tevoren lag en in Ierland en Griekenland respectievelijk 11% en 16%(tabel 1.10).Voor de hele EG leverden deze ontwikkelingen in de periode juli 1992 - juli 1993 een verhoging van het
gemiddelde steunniveau, gemeten innationale munten, op van 8à9%.De
overwaardering van de lire en het Britse pond heeft, gelet op de relatief
hoge inflatie in de betrokken landen in de afgelopen jaren, voorheen daar
de sterkste reële verlaging van het steunniveau tot gevolg gehad. De recentesubstantiële verhoging moetvooreenbelangrijk deelworden gezien
alseencorrectieachteraf van deze ontwikkeling.
De verruiming van de fluctuatiemarges van de muntkoersen, waartoe
begin augustus werd besloten, zou via aanpassingen van de groene koersen regelmatig totveranderingen van desteunprijzen leiden,zowel inlanden met een zwakke munt alsin landen met een sterkemunt. In Frankrijk
en Denemarken werden de prijzen in de loop van augustus dan ook
enigszins verhoogd. Omdat dergelijke frequente wijzigingen bij nader inzien ongewenst werden geacht, besloten de EG-ministers van Landbouw
begin september 1993omdegroenekoersenvoorlopigniet te wijzigen.
1.3.4 Hervormingen marktordening
In de vorige editie van het Landbouw-Economisch Bericht (blz. 49-59)
is uitvoerig ingegaan op de inhoud van de besluiten over de hervorming
van het EG-markt- en prijsbeleid. Toen is ook reeds enige aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de beleidshervorming, voornamelijk
aan de hand van voorlopige uitkomsten van een studie met het ECAMmodel (European Community Agricultural Model).Inmiddels iseen meer
definitieve versievan dezestudie gepubliceerd (Folmeretal.,1993),waaraanverderop enkelemalenwordt gerefereerd.
Onevenwichtigheidoprundvleesmarktblijflbestaan
Met betrekking tot de ontwikkeling van de vraag- en aanbodverhoudingen wordt in de ECAM-studie onder meer geconcludeerd dat het be50

staande overschot aan rundvlees door debeleidsaanpassingen -een verlagingvan de interventieprijs met 15%indriejaar eneenverdere beperking
van de interventie tot 350.000ton -niet definitief zal verdwijnen. Voor de
ietslangeretermijn wordt zelfs rekening gehouden metenigestijging, omdat meer vrijkomende grond (onder meer door de quotering van melk en
van ooipremies) gebruikt zal worden voor de rundvleesproduktie. De
prijsverlaging voor rundvlees, in combinatie met de geconditioneerde
dierpremies, geeft blijkbaar onvoldoende stimulansen om de rundvleesproduktie teverlagen of zelfs maar de groeiervan tevertragen. Deze conclusie stemt min of meer overeen met die van Van Leeuwen (1992), die
een vrijwel gelijkblijvende zelfvoorzieningsgraad (105% à 110%) voor
rundvlees voorziet. Daarbij is uitgegaan van de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie, die voor de rundvleessector iets ingrijpender waren dan de definitieve besluiten. Van belang in dit verband is dat in
aanzienlijke delen van de EG (een extensieve vorm van) rundvleesproduktie min of meer de laatste mogelijkheid is om de aanwezige grond te
benutten.Daarnaast heeft de dalingvan devoederprijzen een stimulerend
effect op de rundvleesproduktie.
Mede gelet op de huidige interventievoorraad van meer dan een miljoen ton,dehogeuitgaven endetoenemende kritiek op de gesubsidieerde
export van rundvlees door de EG - waardoor onder meer rundvleesproducenten in ontwikkelingslanden worden benadeeld - is een verdergaande aanpassing van het rundvleesbeleid te verwachten, tenzij de rundvleesprijzen in de Gemeenschap door de getroffen maatregelen zover dalen dat ze niet of nauwelijks meer boven het wereldmarktniveau liggen.
Prognoses van de OECD (1993a,blz. 80en 84)wijzen er overigens op dat
dezelaatstedekomendejarengeen stijgende lijnzullen vertonen.
Verdereprijsverlagingvoorrundvlees?
Bijeen eventuele verdere aanpassing van het rundvleesbeleid kan worden gedacht aan een verlaging van het maximum aantal dieren waarvoor
premies kunnen worden verkregen. Naar de mening van de Nederlandse
Minister van Landbouw is dit aantal op "een zeer hoog niveau geplafonneerd" (EK, 1993,blz. 43).De Minister noemt ook een verdere beperking
van de interventie als een mogelijke nadere aanpassing, of een verdere
prijsverlaging in combinatie met een verhoging van de inkomenstoeslagen. Van Leeuwen (1992) heeft berekend dat bij een prijsverlaging van
ruim 20% zonder compensaties de EG in 1997 voor rundvlees netto-importerend zou zijn. Of dat ook zou gelden in het geval compenserende
toeslagen worden verstrekt, staat niet vast; er wordt wel gesteld dat de
premiesper diereenproduktiestimulerend effect hebben (zie bijvoorbeeld
Rekenkamer, 1992,blz. 82e.V.,en Oostendorp, 1992).Het eventuele pro51

duktiestimulerend effect van de compenserende premies zou in elk geval
kleiner zijn wanneer dezenietper dier,maar perhectare grasland (envoedergewassen) zouden worden verstrekt, zoals EG-Landbouwcommissaris
Steichen al eens heeft gesuggereerd. Ook de - nu algemeen betwijfelde uitvoerbaarheid van deregelingzou daarbij vermoedelijk gebaat zijn.
Het rundvleesprobleem zou waarschijnlijk minder groot zijn wanneer
deEGkanszaghet algemeneverbod ophetgebruik van groeibevorderende middelen in de praktijk te handhaven. Wanneer - om de gedachten te
bepalen - een kwart van het rundvee met dergelijke middelen wordt behandeld, moet rekening worden gehouden met zo'n 5%extra produktie.
Dat komt overeen met bijna de helft van de netto-uitvoer van de EG in
1991. Bovendien heeft het gebruik van groeibevorderaars een negatief effect op de consumptie. De EG-Commissie heeft, vooral met het oog op de
volksgezondheid enhet vertrouwen van deconsument, strenge maatregelen aangekondigd tegen het gebruik van groeibevorderaars.Aan de andere kant gaan er stemmen op om onschadelijk geachte groeibevorderaars
- vooral natuurlijke hormonen -maar toe te laten, omdat daardoor het gebruik van andere,schadelijke middelen zou kunnen worden uitgebannen.
Melkquotumnietverlaagd, maarverhoogd
Voor zuivel concludeert de ECAM-studie dat het EG-exportoverschot
aanboter zalverdwijnen en dathetexportsaldo van andere zuivelprodukten fors zal verminderen. Deze uitkomst is mede gebaseerd op de bij de
hervormingsbesluiten gemaakte principe-afspraken, dat de melkquota
met 2%zouden worden verminderd en dat de interventieprijs voor boter
met 5% wordt verlaagd. Zoals aangegeven, is dat laatste door de Ministers van Landbouw inmiddels bekrachtigd, maar gaat de quotumkorting
niet door. Integendeel, de Ministers hebben besloten om de quota voor
alleEG-landenbehalve devierzuidelijke lidstaten met,0,6%te verhogen.
Ditbesluit kan niet losworden gezien van deproblemen rond de melkquota van Griekenland, Italiëen Spanje. Dezelanden hebben de melkquotering tot voor kort in de praktijk niet toegepast, met als gevolg dat de
melkproduktie er aanzienlijk boven het toegekende quotum ligt. Italië
heeft een quotum van ongeveer 9miljoen ton melk en een produktie van
circa 11,5 miljoen ton. Besloten is het Italiaanse quotum met 0,9 miljoen
ton te verhogen, onder de voorwaarde dat de nog overblijvende overproduktie zou verdwijnen door daadwerkelijke toepassing van de superheffing enerzijds en door een beëindigingsregeling anderzijds. Het Griekse
melkquotum werd met 100.000 ton verhoogd en het Spaanse met 500.000
ton. De Spaanse overproduktie bedroeg ongeveer 1,1 miljoen ton, waarvan 0,6 miljoen ton is of wordt weggewerkt door middel van een - ten
dele communautaire - opkoopregeling. De quotaverhogingen gelden al52

leen voor 1993/94;daarna zalworden bezien of de genoemde landen erin
slagen demelkquotering op eenadequatewijze toetepassen ende feitelijkemelkproduktie voldoende te verminderen.
Het totale EG-melkquotum neemt door deze besluiten met 2,4 miljoen
ton toe,waarvan ongeveer 1,7 miljoen voor Griekenland, Spanje en Italië
en 0,7miljoen ton voor deoverige landen.Alséénenander wordt gerealiseerd overeenkomstig de afspraken, zou de werkelijke melkproduktie in
deze landen met ongeveer 2,2 miljoen ton verminderen. Het netto-effect
op de EG-zuivelmarkt zou dan een produktievermindering zijn met
2,2-0,7= 1,5 miljoen ton melk.Wanneer de drie genoemde landen er niet
in slagen hun produktie met tenminste 0,7 miljoen ton terug te brengen,
zal detotaleEG-melkproduktiedoor dezebesluiten toenemen.
Problemen opzuivelmarktdoorhogerquotum?
De volgende vraag is dan wat de effecten van een eventuele toename
van de melkproduktie in de EG zouden zijn. De Commissie beargumenteerde haar aanvankelijke voorstel om de quotaverlaging uit te stellen,
met te wijzen op de sterke vermindering van de zuivelvoorraden - medio
1993was er overigens nog een botervoorraad van 180.000 ton - en op de
situatie op de zuivelmarkt inhet algemeen. Dat laatste isopmerkelijk aangezien de Commissie tegelijk stelt dat de totale zuivelconsumptie in de
EG de komende jaren zal dalen. De achteruitgang van het boterverbruik
wordt namelijk niet geheel gecompenseerd door de verwachte stijging
van hetverbruik van kaasenverseprodukten (CEG,1993b,blz.8). De stijging van de zuivelconsumptie in de afgelopen jaren komt geheel voor rekening van de gesubsidieerde afzet; de niet-gesubsidieerde afzet
vertoonde per saldo een dalende lijn (CEG, 1993c,blz. 91). Daarbij moet
wel rekening worden gehouden met enige verdringing van niet-gesubsidieerde door gesubsidieerde afzet. De Commissie verwacht dan ook dat
het exportoverschot voor zuivel de komende jaren circa 14 miljoen ton
melkequivalenten zal blijven bedragen, zelfs wanneer de quota met 2%
zouden zijn gekort (CEG,1993b,blz.8).
Door de verlaging van de boterprijs zal het verbruik daarvan in deEG
toenemen. Daarbij moet men denken aan een toename met 1,5 à 2%.Tegen de achtergrond van de jaarlijkse daling van 2,5 à 3% in de tweede
helft van dejaren tachtig isdat maar eenbeperkt effect. Deverlaging van
de boterprijs zal wellicht ook enige daling van de produktie tot gevolg
hebben, waarbij dan tegelijk de produktie van andere zuivelprodukten
wordt vergroot. Hetbesluit om demelkquota teverhogen zal voor debotermarkt op korte termijn vermoedelijk weinig problemen opleveren.
Voor andere produkten - waarbij vooral gedacht kan worden aan melkpoeder - is de kans op een slechtere vraag/aanbodverhouding zeer reëel
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en daarmee op lagere opbrengstprijzen en oplopende uitgaven. Door een
hogere melkproduktie in de EG zal het zuivelexportoverschot toenemen,
hetgeen gegeven de inhoud vanhetbilaterale akkoord tussen deEGen de
VSop iets langere termijn tot een sterkere aanpassing noopt. Al met al is
de kans aanwezig dat het extra verkregen quotum binnen afzienbare tijd
weer moetworden ingeleverd.
Alternatievenvoormelkquotering
Vooral in Nederland, waar het bedrijfsleven in het algemeen sterk gekant is tegen (verdere) quotumkortingen, worden van tijd tot tijd alternatieven voor de quotumregeling voorgesteld. Als nadelen van de quotumregeling worden wel genoemd het kostprijsverhogende effect als gevolg
van de hoge quotumprijzen -een tamelijk specifiek Nederlands verschijnsel -en het gevaar van structuurbevriezing. Gelet op de feitelijke ontwikkeling in de Europese melkveehouderij lijkt dit laatste gevaar slechts
betrekkelijk. Zo verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien in
Duitsland tussen 1985en 1991 met een kwart ennam het gemiddelde aantal koeien per bedrijf met 15%toe. In België, Denemarken, Frankrijk en
Ierland bedroeg de daling van het aantal bedrijven 30 à 40%en nam het
gemiddelde aantal koeien per bedrijf met 20 à 30%toe. Alleen in Nederland ginghet gemiddelde aantal koeien nauwelijks omhoog en inhet Verenigd Koninkrijk slechts met 5%.Kennelijk isniet zozeer de quotering als
zodanig, als wel de wijze waarop deze wordt toegepast en/of begeleid,
vanbeslissendebetekenisvoor destructurele gevolgen.
Het meest genoemde alternatief voor de quotumregeling is een tweeprijzensysteem, waarbij de veehouder voor de boven het quotum geproduceerde melk dewereldmarktprijs krijgt (ziebijvoorbeeld Hubbard, 1992
en Veerman en Hutten, 1991).Zo'n systeem lijkt alleen realiseerbaar wanneer het "A-quotum" wordt verlaagd tot het niveau van de interne consumptie indeEG.Datwilzeggen dat dehuidige quota meteenprocentof
vijftien verminderd moeten worden. Een dergelijk twee-prijzensysteem
biedt demelkveehouder wat meer flexibiliteit, maar hijmoetwel rekening
houden met een geleidelijke daling van de prijs van de "B-melk". Interessant in dit verband zijn de uitkomsten van een Deens onderzoek, waaruit
blijkt dat handhaving van de prijzen in combinatie met quotumkortingen
voor de inkomens van de melkveehouders beter uitpakt dan alle varianten waarin opeenof anderewijze deprijzen worden verlaagd (PZ,1992).
Graanmarktnaarevenwicht?
De ECAM-studie komt voor wat betreft deeffecten van de hervorming
van het landbouwbeleid voor de graanmarkt tot de conclusie dat het ver54

schil tussen produktie en consumptie -het "exportoverschot", dat de afgelopen driejaren gemiddeld zo'n 30miljoen ton bedroeg - in 1996zal zijn
verdwenen en dat in de jaren daarna de EG zelfs netto-graanimporteur
zou worden. Bijdeze drastische omslag speelt een drietal effecten een rol.
In de eerste plaats een areaalvermindering als gevolg van de braaklegregeling, in de tweede plaats een lagere produktie per hectare - verondersteld is 4%- door extensivering als gevolg van de prijsverlaging en in de
derde plaats een stijging van het verbruik van granen in het veevoer. Ongepubliceerde berekeningen met het graan/mengvoedermodel van LEIDLO wijzen eveneens op een aanzienlijke verbetering van het evenwicht
op de Europese graanmarkt door de hervorming. Bij deze berekeningen
wordt verondersteld dat als gevolg van de prijsverlaging het produktieverhogend effect van de technische ontwikkeling meer dan ongedaan gemaakt zal worden door extensivering, zodat de opbrengsten per hectare
in 1995/96 10à 15%lager zullen liggen dan in 1992/93.Samen met het effect van debraaklegging endetoenamevan devraag zou dit er inresulteren dat de EG in 1995/96 nog zo'n 9 miljoen ton graan zou moeten
exporteren. Zonder het extensiveringseffect zou het exportoverschot volgens dezeberekeningen nietofnauwelijks lagerzijn dan in1992/93.
EenDuitsestudie komtuitop eenmarkteffect van intotaal circa 15miljoen ton, wat dus zou leiden tot een exportoverschot van 10à 15 miljoen
ton (zieAgra Europe (Bonn) 11/93,15mei 1993).Met name het effect van
de prijsverlaging op de produktie per hectare - in al deze berekeningen
even cruciaal als hypothetisch - wordt in deze studie, op basis van ervaringen met extensiveringsprogramma's, gering geschat. In elk geval kan
worden vastgesteld dat de verlagingen van de graanprijs in de afgelopen
jaren er (nog) niet toehebben geleid dat de graanproduktie per hectare in
de Gemeenschap een dalende lijn vertoont. Deverwachtingen van de EGCommissie lijken aan te sluiten bij deze Duitse studie: een exportoverschot van 16à 22miljoen in 1997/98 (CEG, 1993b,blz. 7).Al met al lijkt
niet uitgesloten dat de effecten van de beleidshervorming op de graanmarkt minder gunstig zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Dat heeft
vanzelfsprekend allerleiconsequenties,onder anderevoor het budget.
Oliezadenbeleidhervormd, noggeen EG-aardappelregeling

Debeleidshervorming voor oliezaden hield onder meer in dat de compenserende hectarepremies beperkt worden tot een basisareaal, waarvan,
evenalsbij granen, inprincipe 15%moet worden braakgelegd. Bijelk procent overschrijding van dit basisareaal worden de hectaretoeslagen met
1%gekort. Wel is het toegestaan om op de braakgelegde hectares oliezaden bestemd voornon-fooddœleinden teverbouwen. Hetbasisareaal van
5,128 miljoen hectare is4%kleiner dan het werkelijke areaal in 1991.In de
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ECAM-studie wordt er, mede op grond van veranderingen in rentabiliteitsverhoudingen, vanuit gegaan dat het werkelijke oliezadenareaal beperkt zal blijven tot circa 3,5 miljoen hectare. Het EG-invoersaldo voor
oliën en vetten zou dan tot 1996 geleidelijk groter worden. In het kader
van het bilaterale akkoord tussen de VSen de EG is afgesproken, dat de
EG "corrigerende maatregelen" zal treffen wanneer de produktie van oliezaden voor non-fooddoeleinden een te grote omvang krijgt. Vermeldenswaard in dit verband isdat lijnzaad -waarvan het areaal in driejaar bijna
is verdrievoudigd - onder het "Mac Sharry-regime" voor akkerbouwgewassen wordt gebracht. Omdat de hectaresteun voor dit gewas wordt afgestemd op die voor eiwithoudende gewassen, betekent dat een duidelijke verlaging invergelijking methethuidige steunniveau.
De Commissie heeft voorstellen gedaan voor een marktordening voor
aardappelen, waarvoor nog diverse nationale regelingen bestaan. De
voorstellen, die vrijwel geen steun voor de prijsvorming van aardappelen
inhouden, zijn nog niet aanvaard. De ene groep ministers vindt dat de
Commissie teveel wil regelen; de andere groep neemt een tegenovergesteld standpunt in. Vanwege de extreem lage aardappelprijzen in de laatstetweejaarwordt deroep omeendergelijke markordening sterker.
Suikerbeleidnogongewijzigd
De Commissie heeft al verscheidene malen voorstellen voor een hervorming van het suikerbeleid aangekondigd, maar tot dusver niet officieel
gepubliceerd. Bij de besluiten over de landbouwprijzen voor 1993/94
werd debestaande suikerregeling opnieuw met eenjaar verlengd. Daarbij
werd tevens besloten dat er een quotering van de suikervervanger inulinestroop zal komen, wanneer de quotaregeling voor suiker en isoglucose
na 1993/94 van kracht blijft. De ministers houden blijkbaar terdege rekening met die mogelijkheid. De Europese suikerverwerkende industrie
(snoepfabrikanten e.d.) heeft voor suiker een soortgelijke beleidsverandering bepleit als voor graan: een drastische prijsverlaging in combinatie
met compenserende hectaretoeslagen onder de voorwaarde van braaklegging. De quotering zou in sterk vereenvoudigde vorm (geen nationale
quota meer, geen onderscheid tussen A- en B-suiker) kunnen blijven bestaan (zieAgra Europe (Londen),26februari 1993).
Voor de inkomens van debietentelers houdt vrijwel elkedenkbare verandering van het suikerbeleid een verslechtering in (zie Van der Veen en
Van Nieuwenhuijzen, 1992). Voortzetting van de suikerquotering betekent,bij een toenemende interne consumptie, dat het suikeroverschot van
de EG geleidelijk zal afnemen en dat de uitgaven voor het beleid, diegrotendeelsworden gefinancierd uit heffingen voorde bietentelers, omlaag
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zullen gaan. Dit gaat echter wel gepaard met een vermindering van het
bietenareaal met 1 à 1,5% per jaar als gevolg van stijgende hectare-opbrengsten. Het bereiken van evenwicht op de suikermarkt kan dus leiden
toteenvergroting van deproblemen voor andere produkten.
Inkomens nietomlaag
Met betrekking tot de ontwikkeling van de agrarische inkomens wordt
in de ECAM-studie geconcludeerd dat deze voor de gehele Europese
agrarische sector per saldo nauwelijks zullen veranderen door de beleidshervorming. In een niet gepubliceerde studie komt de EG-Commissie
zelfs tot deconclusiedat deinkomensvan demeestegroepen agrariërs uit
het EG-boekhoudnet zullen stijgen (zie Agra Europe (Londen), 19 maart
1993). Dat geldt voor de akkerbouwers - met uitzondering van degenen
diemeer dan 230ton graan produceren -,voor demelkveehouders (dankzij de lagere voederprijzen), voor de rundveemesters en voor de verschillende typen gemengde bedrijven. De effecten op het gezinsinkomen uit
bedrijf (vergelijk tabel 1.7) variëren van -14%voor de grote akkerbouwers
tot +16%voor de rundveemesters en +19%voor de kleine akkerbouwers
(gemiddeld 17hectare).Metbetrekking tot de rundveemesters moet er op
worden gewezen dat het daarbij gaat om rundveemesterij op grasland,
met indeEGgemiddeld zo'n 1,5 dierper hectareennietom dezeer intensieve mesterijen met weinig grond zoals men die in Nederland aantreft.
Deze laatste groep zal door de hervorming worden geconfronteerd met
een zodanige inkomensdaling dat het invoeren van een saneringsregeling
wordt overwogen. De berekeningen van de Commissie lijken vrij goed
aan te sluiten bij dievan LEI-DLO(ziePoppe, 1992,blz. 70e.v.) envan de
Belgischetegenhanger daarvan (MinisterievanLandbouw,1992).
De inkomensdaling op de grote akkerbouwbedrijven zal in werkelijkheid wellicht minder ongunstig uitkomen dan hierboven is aangegeven,
omdat de Ministers van Landbouw inmiddels hebben besloten de braaklegpremiemet een kwart teverhogen. Ermoet op gewezen worden dat in
de studie van de Commissie geen rekening isgehouden met de mogelijke
gevolgen van de beleidshervorming voor de produktie en prijsvorming
van niet-marktordeningsprodukten. In de ECAM-studie is dat tot op zekere hoogte wel gedaan. Daarbij wordt onder meer de verwachting uitgesproken dat de aardappelproduktie in de EG door de hervorming méér
zal toenemen dan anders het geval zou zijn geweest. Deprijzen van aardappelen zullen dan sterker onder druk staan. Ook voor eieren voorziet de
ECAM-studie een sterkere produktiegroei; de daarmee gepaard gaande
druk op de opbrengstprijzen wordt echter gecompenseerd door de lagere
voederprijzen.
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Budgetomhoog
In de ECAM-studie wordt berekend dat de uitgaven voor het EGmarkt- en prijsbeleid na de beleidshervorming in 1996 ongeveer zes miljard Ecu (van 1992)hoger zullen zijn dan in 1992.Wanneer men rekening
houdt met de hierboven gemaakte opmerkingen over het te verwachten
graanoverschot en met de jongste besluiten van de Ministers ten aanzien
van de braaklegpremies - de verhoging daarvan kost ongeveer 300 miljoen Ecu - en het zuivelbeleid, is aannemelijk dat er in werkelijkheid nog
wel 0,5à 1miljard Ecubijkomt. Mede gelet op de ongunstige budgettaire
ontwikkeling in 1993 en 1994 (zie paragraaf 1.3.2) lijkt de mogelijkheid
reëel dat het budget de door het landbouwrichtsnoer bepaalde perken te
buiten zal gaan. Bij een dreigende doorbreking van het budgetplafond is
de kans aanwezig dat op de compenserende toeslagen (of op andere uitgavenposten) wordt beknibbeld en dat de inkomenseffecten van de beleidshervorming ongunstiger uitpakken dan hiervoor werd aangegeven.
Van belang hierbij is dat er in de ECAM-studie vanuit is gegaan dat de
compensatiesnominaal gelijkblijven endusnietwaardevast zijn.
Alternatievenaangedragen
De administratieve uitvoering van het nieuwe markt- en prijsbeleid
blijkt, zoals vooraf werd gevreesd, in de praktijk niet eenvoudig. Vooral
het exact aangeven van de percelen waarvoor de premies worden aangevraagd levert problemen op.Een deel van deboeren vindt de in te vullen
formulieren zoingewikkeld dat zeeen aanvraag achterwege laten.
Deze uitvoerbaarheidsproblemen, en innauwe samenhang daarmee de
controleproblemen, vormen samen met de twijfels ten aanzien van de effectiviteit en de budgettaire gevolgen van het nieuwe beleid, even zovele
aanleidingen voor het aandragen van alternatieven. Binnen deze alternatieven zijn twee richtingen teonderscheiden. Bijde eerste richting - waarvan onder andere oud-EG-commissaris Mansholt en enkele (oud)hoogleraren in de landbouweconomie voorstander zijn - gaat het om een verdere verschuiving van prijssteun naar hectaretoeslagen (De Veer et al.,
1992).In de radicaalste vorm van deze visie worden de hele prijssteun en
alle vormen van directe produktiebeheersing afgeschaft. In de andere visie - de voorstanders daarvan zijn vooral te vinden onder de agrarische
producenten - worden de prijzen eerder verhoogd in plaats van verder
verlaagd, en worden strakkere vormen van produktiebeheersing ingevoerd,zoalsverplichte braaklegging.
Beide benaderingen hebben sterke en zwakke punten. Een zwak punt
van de eerste benadering en vooral van de meer radicale varianten daarvan, isdat ereen sterkespanning ontstaat tussen debudgettaire beperkin58

gen enerzijds en de ondersteuning van de agrarische inkomens anderzijds. De eerder besproken ECAM-berekeningen geven dat duidelijk aan.
Een ander probleem van een rechttoe-rechtaan-vervangingvan prijssteun
door hectaretoeslagen is dat de effecten ervan voor de diverse groepen
agrariërs (produktierichting,produktie-intensiteit)zeersterkuiteen zullen
lopen, hetgeen in de praktijk van de landbouwpolitiek tot velerlei differentiatie en verfijning zal leiden. Een zwak punt van de tweede benadering is dat daarbij voor een veelheid van produkten moeilijk uitvoerbare
en slecht controleerbare vormen van produktiebeheersing nodig zijn, alsmede een blijvende (hoge) bescherming aan de buitengrens. Daarnaast
kunnen hoge prijzen op gespannen voet staan met de doelstellingen inzake een milieuvriendelijke landbouw. Hoge prijzen stimuleren immers de
intensivering en dat proces zou dan via allerlei regels en voorschriften
moeten worden tegengegaan. Daarnaast bevorderen hoge prijzen veelal
de opkomst van substituten en zijn zeinhet algemeen nadelig voor de afzetmogelijkheden, onder meerinde non-food-sfeer.
Mix van instrumenten
Gezien deze overwegingen is het meest waarschijnlijk - en gelet op de
veelheid van doelstellingen en randvoorwaarden eveneens goed verdedigbaar - dat het EG-landbouwbeleid ook in de toekomst uit een mix van
instrumenten blijft bestaan. Directe vormen van produktiebeheersing
(quotering,braaklegging enpermanente onttrekking) zullen daarvan deel
uitmaken. Een verdere verschuiving van prijssteun naar (hectare-)toeslagen ligt -zeker bij toetreding van de EFTA-landen,zieparagraaf 1.1.3 - in
de rede, ook voor de marktordeningsprodukten die wat dit betreft tot
dusver buiten schot zijn gebleven. Daarnaast lijkt een vereenvoudiging
van het huidige complexe stelsel van per diersoort enper gewas uiteenlopende premies op termijn onvermijdelijk. Een systeem met één of twee
soorten (éénvoor akkerbouwgewassen enéénvoor grasland en voedergewassen) hectaretoeslagen, met een beperkte regionale differentiatie, zou
uit verschillende oogpunten de voorkeur verdienen boven het huidige
systeem.Geletop deverbreding van de doelstellingen van het landbouwbeleid ligt het voor de hand dat geleidelijk enige vorm van differentiatie
van depremies wordt doorgevoerd,naar gelang debetrokken agrariër bijdraagt aan het behoud van natuur, milieu en landschap, al zal het niet
eenvoudigzijn omdaarvoor adequatecriteria te ontwikkelen.
1.3.5 Plattelands-,structuur-en milieubeleid
Ongeveer de helft van de EG-bevolkingwoont in plattelandsgebieden,
die in totaal meer dan 80% van het grondgebied van de EG uitmaken
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(CEG, 1992c,blz.51).Vanwege het grote aandeel van de landbouw in het
grondgebruik (ongeveer 57% in de EG), heeft de gang van zaken in de
agrarische sector een tamelijk grote invloed op de ontwikkeling van de
plattelandsgemeenschap. Toch zijn ook andere ontwikkelingen van belang. Zo heeft de schaalvergroting en concentratie van zowel de particulierealsdecollectievedienstverlening nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van het platteland (CEG, 1992c, blz. 159). Volgens de Commissie
moet plattelandsontwikkeling dan ook niet uitsluitend worden benaderd
vanuit het gezichtspunt van de landbouw, maar vanuit een globaal sociaal-economisch perspectief (CEG, 1992c,blz. 151).De toekomstige leefbaarheid van het platteland is mede afhankelijk van het samenspel van
landbouwbeleid en regionaal ontwikkelingsbeleid en gaat dan ook een
steeds grotere rol spelen in de doeleinden en instrumenten van het EGlandbouwbeleid.
Dat geldt evenzeer voor het streven naar duurzaamheid, dat ook op
Europees niveau meer en meer manifest wordt. In het vijfde milieu-actieprogramma van de EG, dat in december 1992 door de Europese Raad in
hoofdlijnen werd aanvaard, staat de verwezenlijking van een duurzame
ontwikkeling centraal. Het patroon en de vorm van de economische activiteiten moeten zodanig worden aangepast dat een verdere degradatie
van hetmilieuenschade aannatuurlijke rijkdommen worden voorkomen.
In het milieuprogramma wordt een nieuwe aanpak van het Gemeenschappelijk milieubeleid bepleit, namelijk een integratie en coördinatie
van hetmilieubeleid met andere beleidsterreinen.
Tot2000meergeldvoorstructuurbeleid
Volgens het besluit van de Europese Raad van eind 1992worden de financiële middelen van de structuurfondsen uitgebreid van 18,1 miljard
Ecu in 1992tot 27,4miljard Ecu in 1999.Dit betekent dat het aandeel van
de structuurfondsen in het totale EG-budget, dat in 1992 ongeveer 27%
was,verder stijgt enin 1999uitkomt opzo'n 35%.In 1988bedroeg het nog
slechts 18%.Debijdrage van de EGinhet structuurbeleid is "additioneel",
dat wil zeggen dat EG-maatregelen een aanvulling vormen op nationale
en regionale maatregelen en dat alle maatregelen op een samenhangende
wijze moeten zijn geprogrammeerd in een regionaal ontwikkelingsplan
(CEG,1988,blz.14).
Aanvankelijk bestonden er bij de Raad van Ministers van Financiën
nogal wat aarzelingen over het verhogen van de uitgaven voor het structuurbeleid wegens het ontbreken van voldoende informatie over de effectiviteit van de beleidsintensiveringen sinds 1988. De Europese Rekenkamer steltdat indehuidige situatieeen goedeevaluatieproblematisch is
omdat de toezichthoudende comités onvoldoende inzicht krijgen in de
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verwezenlijking van de maatregelen (Rekenkamer, 1992,biz. 156).Verder
wijst de Rekenkamer er op dat, zolang er geen volledige en nauwkeurige
statistische gegevens over probleemgebieden beschikbaar zijn, het uitvoerenvaneen doeltreffend beleid moeilijk is.
Bij de hervorming van de drie structuurfondsen (Europees Sociaal
Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de afdeling
Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw) in 1988werden vijf prioritaire doelstellingen geformuleerd. Daarvan zijn er drie van belang voor de landbouw. Dit zijn achtereenvolgens:
ontwikkeling en structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1), versnelde aanpassing van de structuur
van produktie,verwerking en afzet van landbouwprodukten (doelstelling
5a)enbevordering van deplattelandsontwikkeling (doelstelling5b).
Het zwaartepunt van het EG-structuurbeleid lag in de afgelopen jaren
bij doelstelling 1.Vandetotaleuitgaven van destructuurfondsen van 12,8
miljard Ecu in 1991werd 56%besteed in doelstelling 1-gebieden (Rekenkamer, 1992,blz. 160).Het aandeel van doelstelling 5a en doelstelling 5b
in de totale uitgaven was respectievelijk 5%en 3%.De uitgevoerde programma's onder doelstelling 1hadden vooral betrekking op maatregelen
op het gebied van plattelandsinfrastructuur, omschakeling van de landbouw, verbetering van produktie-omstandigheden, bebossing en bescherming van het milieu (CEG, 1993,blz. 113).Van de middelen die tot 1999
beschikbaar komen, is96,4miljard Ecu (70%)bestemd voor doelstelling-1gebieden. Ditbedrag isinclusief de 15,2miljard Ecu,die zijn uitgetrokken
voor hetnieuwe Cohesiefonds (zieparagraaf 1.1.3).
Ook na de hervorming van de structuurfondsen blijven de allanger bestaande maatregelen dehoofdmoot vanhet landbouwstructuurbeleid vormen. Daarbij gaat het vooral om investeringssteun voor verbetering en
modernisering van landbouwbedrijven, maatregelen op het gebied van de
verwerking en afzet van landbouwprodukten, de bergboerenregeling en
om "structurele stabilisatoren". Deze laatste zijn gericht op een beperking
van de groeivan deproduktie,bijvoorbeeld door braaklegging, extensivering en bedrijfsbeëindiging. In de periode 1988-1990hebben jaarlijks zo'n
70.000 boeren investeringssteun ontvangen in het kader van de regeling
voor verbetering en modernisering van landbouwbedrijven. In dezelfde
periode kwamen jaarlijks ongeveer 25.000jonge landbouwers in aanmerkingvoor vestigingssteun.
Groteverschillenintoepassingbergboerenregeling
Debergboerenregeling biedt de lidstaten de mogelijkheid om aan boeren in probleemgebieden - dat wil zeggen bergstreken en overige gebieden waar de landbouw wordt gehinderd door permanente natuurlijke
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handicaps -een directeinkomensondersteuning tegeven.Het doelvan de
regeling isom de landbouw inprobleemgebieden tehandhaven en op die
manier een minimale bevolkingsomvang en/of de verzorging van het
landschap veilig testellen.In de loop van dejaren zijn steeds meer gebieden aangewezen alsprobleemgebied. In 1981ginghet om ruim een derde
van het landbouwareaal in de EGen in 1991om 55%. De inkomenssteun
wordt gebaseerd op het aantal grootvee-eenheden of hectares per bedrijf.
De compensatie per vee-eenheid of per hectare kan variëren tussen 20,3
Ecuen 121,5Ecu.Indejaren 1987-1989kregen zo'n 1,1miljoen boeren een
compensatie in het kader van de bergboerenregeling, wat betekent dat
slechts een kwart van allebedrijven inprobleemgebieden van de regeling
gebruik maakte (Terluin et al., 1993).De toepassing van de regeling verschilt nogal per lidstaat. In Luxemburg en Ierland ontving in de genoemde periode 75%van alle bedrijven in probleemgebieden een bergboerenpremie,terwijl ditpercentage indezuidelijke lidstaten varieerdevan circa
40% in Griekenland tot minder dan 10%in Italië.In 1990ishet aantal bedrijven, waarop een bergboerenpremie werd ontvangen, toegenomen tot
circa 1,2 miljoen, vooral doordat meer Duitse en Spaanse boeren van de
regelinggebruik maakten.
In 1990bedroeg de gemiddelde bergboerenpremie per bedrijf in de EG
900Ecu; in dejaren 1987-1989was dit ruim 800Ecu. Ook op dit punt bestaan groteverschillen tussen delidstaten. Zoontvingenboeren inhetVK
en Luxemburg drie keer zoveel als het EG-gemiddelde, maar kregen de
boeren in Griekenland, Spanje en Portugal slechts 300 à 400 Ecu (CEG,
1993c,blz.T/129).Deverschillen indetoepassing van de bergboerenregelingtussen denoordelijke lidstaten enerzijds en de zuidelijke lidstaten anderzijds kunnen worden verklaard door het bestaan van veel kleine
bedrijven met minder dan twee of drie hectare in de zuidelijke lidstaten.
Dezebedrijven vallenbuiten de regeling.Verder isde bergboerenregeling
vooral gericht op dierlijke produktie,de dominante agrarische activiteit in
de noordelijke lidstaten. Tenslotte zijn er in de noordelijke lidstaten veel
minder bedrijven in probleemgebieden dan in de zuidelijke lidstaten, en
zijn in het noorden de inkomensverschillen tussen probleemgebieden en
normale gebieden veel groter dan in het zuiden. Dit vormt voor de noordelijke lidstaten een prikkel om boeren in probleemgebieden een inkomensondersteuning tegeven (Terluinet al.,1993).
Begeleidendemaatregelen bijhervormingGLBgerichtopmilieuen landschap
Het pakket van begeleidende maatregelen bij de hervorming van het
markt- en prijsbeleid -bestaande uit maatregelen voor vervroegde uittreding, milieubeheer en bebossing - heeft directe gevolgen voor de landbouwstructuur en de ruimtelijke ordening van het platteland. Een nieuw
62

element in de regelingen is dat toepassing van de milieu- en bosbouwmaatregelen verplicht isvoor de lidstaten,terwijl zeeerder facultatief waren. Voor het overige vervangen de begeleidende maatregelen de
bestaande regelingen op dezeterreinen. De-facultatieve -regeling inzake
vervroegde uittreding is bedoeld om de aanpassing van de landbouwstructuur te vergemakkelijken. Aan boeren van 55jaar en ouder kunnen
premiesworden toegekend alszijhun bedrijf beëindigen. De vrijgekomen
grond moet worden gebruikt voor vergroting van naburige landbouwbedrijven of voor niet-agrarische doelen ter verbetering of behoud van het
milieu. De milieumaatregelen beogen enerzijds de toepassing van extensievere produktiemethoden en anderzijds de inschakeling van boeren bij
het natuur- en landschapsbeheer en debescherming van natuurlijke hulpbronnen.Voordeuitvoeringvan dezemaatregelen moeten lidstaten zoneprogramma's opstellen. Boeren, die in het kader van deze programma's
een verbintenis aangaan, krijgen een premie als compensatie voor het gederfde inkomen. De bosbouwmaatregelen tenslotte voorzien in steun ter
dekking van de kosten van bebossing van landbouwgrond en onderhoud
van de aanplantingen, alsmede ineencompensatie voor het inkomensverlies en in premies voor de verbetering van bospercelen op landbouwbedrijven (CEG,1993c,blz.16-7).
De regeling voor inkomensondersteuning die in 1989werd geïntroduceerd, komt eveneens te vervallen; daarvoor komen nu de "Mac Sharry"hectare- en dierpremies in de plaats.Op de "oude"inkomensregeling, die
niet in alle lidstaten werd toegepast, hebben ongeveer 185.000 agrariërs
een beroep gedaan (zie Agra Europe (Londen), 6 november 1992). De
grootste groep daarbijbetrof ruim 80.000Italiaanse olijventelers, dieoverigenseenbeduidend kleinerbedrag ontvingen dan de55.000Franse akkerbouwers:respectievelijk 115miljoen Ecuen334miljoen Ecu.In Nederland
ontvingen circa 3.000akkerbouwers een toeslag in het kader van deze regeling, waarmee voor alle lidstaten samen een bedrag van circa 650 miljoen Ecugemoeid was.Daarvan kwam ongeveer een derde voor rekening
van deEG.
Braaklegging looptoptot 10%graanareaal

In de periode 1988-1992 is in het kader van het meerjarig braakleggingsprogramma in totaal 1,7miljoen hectareuit produktie genomen, wat
overeenkomt met2,6%van hetbouwlandareaal of 5%vanhet graanareaal
in deEG(CEG,1993c,blz.110).Dezevrijwillige braaklegging vond vooral
plaats in Italië,Duitsland en Frankrijk. Dehectarepremies varieerden van
110Ecu in Denemarken tot 700Ecu in Nederland. Deze regeling isbeëindigd na het van kracht worden van de hervorming van het markt- en
prijsbeleid.
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Volgens de eerdergenoemde ECAM-studie (Folmer et al, 1993) zou in
het kader van de MacSharry-hervorming inde EG-9ongeveer 2,9 miljoen
hectare moeten worden braakgelegd. Voor de EG-12 zou dat neerkomen
op circa 3,5 miljoen hectare, wat overeenkomt met zo'n 10% van het
graanareaal en met 5à 6%van de oppervlakte bouwland. Inmiddels hebben deMinistersbesloten debraaklegpremie met ingang van 1994/95 met
ruim een kwart teverhogen. Dat kan een stimulerend effect hebben op de
braakgelegde oppervlakte. Bedacht moet worden dat de hierboven genoemde 3,5miljoen hectare voor ongeveer dehelft in deplaats zal komen
van deinhetkadervan devrijwillige regelingbraakgelegde oppervlakte.
Braakgelegde grond blijft in hoofdzaak onderdeel uitmaken van de oppervlakte cultuurgrond. Dat geldtvoor de standaardregeling -15% braakland roterend binnen het akkerbouwareaal van het bedrijf - en in iets
mindere mate ook voor de variant waartoe de Ministers onlangs besloten:
20% van het areaal continue braak. Alleen voorzover een beroep wordt
gedaan op deregeling voor 20-jarigebraaklegging tenbehoeve vanbebossing of natuurterrein is er min of meer sprake van permanente onttrekking. Het EG-areaal cultuurgrond, dat in de afgelopen 15jaar nauwelijks
isverminderd, kan daardoor ietssneller gaan dalen.
Veelofweiniggrond uitproduktie?
De afgelopen tijd zijn regelmatig pleidooien te horen voor een drastischevermindering van het areaal cultuurgrond inde EG.Zowordt in een
door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitgebrachte studie gesuggereerd dat de voor natuur en landschap bestemde
oppervlakte in de EG zou moeten toenemen tot zo'n 85 miljoen hectare
(Bischoff enJongman, 1993).Datkomtovereen met ruim eenderdevan de
totale grondoppervlakte van deGemeenschap. Het huidige landbouwareaal inde EGbedraagt bijna 130miljoen hectareendeoppervlakte bos zo'n
55 miljoen hectare. Realisatie van de genoemde suggestie zou dus in elk
geval een forse aanslag op het EG-landbouwareaal betekenen. In een eerder WRR-rapport (WRR, 1992) werd betoogd dat een sterke inkrimping
van het landbouwareaal in de EG onvermijdelijk is omdat anders nooit
het gewenste evenwicht op de markten zou worden bereikt. In een reactie
op dit rapport stelde de Nederlandse regering dat een sterke inkrimping
nietzalplaatsvinden, onder andere vanwege deermeesamenhangende financieringsproblemen. Ook voor de plattelandssamenleving in grote delen van de EGzou een sterke vermindering van de agrarische activiteiten
aanzienlijke nadelen opleveren.
De meest waarschijnlijke uitkomst van deze discussie is vermoedelijk
niet een drastische inkrimping van het cultuurareaal in de EG, maar wel
een snellere vermindering dan in de afgelopen decennia. Vooral het effect
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van de voorgenomen prijsverlagingen op de intensiteit van de produktie
in debetere gebieden zalhiervoor bepalend zijn. Naarmate de overeengekomen prijsverlagingen een sterker neerwaarts effect hebben op de produktie per hectare, hoeft er minder grond aan de landbouw te worden
onttrokken om de markten inevenwicht tekrijgen. Eeneventuele ontkoppeling van toeslagen en produktie -zoals onder meer wordt bepleit door
DeVeer et al.(1992)-zal in marginale gebieden tot een sterke uitbreiding
van de permanent uit cultuur gelaten oppervlakte leiden. Men is dan immers niet langer verplicht graan of oliezaden te produceren om voor een
toeslag in aanmerking te komen en bij het voorziene lage prijsniveau is
het telenvan dezeprodukten indezegebieden nietmeer lonend.
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2. STRUCTUUR, PRODUKTIEFACTOREN EN
MILIEU

2.1 Structureleontwikkelingen 1950-1990
Destructuur van deNederlandse land-en tuinbouw heeft de afgelopen
vier decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. In dit onderdeel
worden de hoofdlijnen daarvan geschetst. In de volgende paragrafen
wordt vervolgens aandacht besteed aan enkele meer recente ontwikkelingen rond de verschillende produktiefactoren en de produktiestructuur. In
de laatste paragraaf wordt uitvoerig ingegaan op de relatie tussen landbouwenmilieu(beleid).
Alvorens de lange-termijn-ontwikkelingen tebeschrijven moet worden
opgemerkt dat sommige grootheden, zoals dehoeveelheid kapitaal,moeilijk nauwkeurig zijn temeten,terwijl ook decijfers inzakede aantallenbedrijven en arbeidskrachten van vóór 1970 niet volledig vergelijkbaar zijn
met die van de periode daarna. De cijfers uit de tabellen 2.1en 2.2 berusten dan ook voor een deel op schattingen, maar gevenweleen redelijk betrouwbaar beeld van degrote lijnen.
Sterkeverminderingaantalarbeidskrachten
Eén van de meest opvallende ontwikkelingen is de sterke daling van
het aantal arbeidskrachten, dat -gemeten in arbeidsjaareenheden - tussen
1950 en 1990 met ongeveer 325.000 (circa 60%) verminderde (tabel 2.1).
Doordat bovendien het aantal uren per arbeidsjaareenheid is gedaald,
nam de hoeveelheid arbeid gemeten in uren nog iets sterker af. Over de
hele periode bezien verminderde het aantal bedrijven ongeveer even snel
alshet aantal arbeidskrachten. Alleen in dejaren vijftig, toen de "knechts"
en de "losse arbeidskrachten" van de melkvee-en de akkerbouwbedrijven
verdwenen, kromp het totale arbeidsvolume relatief sterk, met als gevolg
een daling van de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf. In de jaren
daarna heeft zich weer een geleidelijke stijging van de arbeidsbezetting
voorgedaan alsgevolgvanbedrijfsvergroting. Deontwikkeling inde glastuinbouw, waar steeds meer niet-gezinsarbeidskrachten werden aangetrokken (zieparagraaf 2.2),heeft hierop eengroteinvloed gehad.
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Tabel2.1 Kengetallen structurele ontwikkelingen Nederlandse land-entuinbouw, 1950-1990
Eenheid
Aantal bedrijven
Arbeidsvolume
Oppervlakte cultuurgrond
Volume kapitaal
Volumefactorinput
Volume non-factorinput
Volumebruto-produktie
Arbeidsbezetting
Bedrijfsoppervlakte
Produktievolume per bedrijf
Volumekapitaalper bedrijf
Produktievolume per ha
Volumenon-factorinput per ha

1950

1960

1970

1980

1990

xlOOO
315
1000AJE*) 550
x1000ha
2.328
index
97
index
123
index
53
index
71

284
437
2.317
100
100
100
100

185
297
2.143
125
71
160
145

145
260
2.020
173
63
240
219

125
226
2.006
190
57
255
295

1,54
8,2
100
100
100
100

1,61
11,6
222
190
153
170

1,79
13,9
426
339
251
275

1,81
16,0
660
430
340
295

AJE/bedrijf
ha/bedrijf
index
index
index
index

1,75
7,4
64
84
71
53

*)AJE=arbeidsjaareenheid.
Bron:LEI-DLO, medeopbasisgegevens CBS.

De vermindering van de hoeveelheid arbeid in de agrarische sector
hangt voor een belangrijk deel samen met de stijging van de prijs van arbeid, die in 1990nominaal bijna 30maal zohoog was als in 1950 (Rutten,
1992)en daarmee meer omhoog ging dan die van vrijwel alle andere produktiemiddelen. Dealgemenewelvaartsstijging, deinflatie en de relatieve
stijging van belastingen en sociale lasten vormen hiervan de achtergrond.
De agrarische zelfstandige merkt dat arbeid duurder wordt aan de loonkosten voor zijn personeel,aanhetvertrek van ditpersoneel omdat hetelders meer kan verdienen of aan de toenemende welvaart van zijn
niet-agrarische buurman. Deze zelfstandige zal dan trachten te besparen
op personeelskosten, of, wanneer dat niet mogelijk is,proberen zijn produktie tevergroten. Zowel het één alshet ander isin de regel slechts mogelijk door meer produktiemiddelen in te zetten, zoals machines en
andere apparatuur, alsmede veevoer en kunstmest. Deze produktiemiddelen zijn inhet algemeen minder inprijs gestegen dan arbeid. Daarnaast
kan een grotere produktie worden gerealiseerd door beter uitgangsmateriaal en een betere bedrijfsvoering, kortom door meer kennis in te zetten.
Voor deze veranderingen van het produktieproces is het beschikbaar komen van nieuwe technische mogelijkheden een noodzakelijke voorwaarde, waaraan indeafgelopen decennia ruimschoots isvoldaan.
Dehoeveelheid kapitaal in de landbouw isin40jaar ongeveer verdubbeld en de hoeveelheid aangekochte goederen en diensten (non-factorinput) bijna vervijfvoudigd (tabel 2.1). De hoeveelheid grond is in deze
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periode, ondanks de drooglegging van Flevoland, met ongeveer 15%verminderd, doordat voor woningbouw, industrieterreinen en wegenbouw
geleidelijk meer grond nodig was. Ook hier ligt een duidelijke relatie met
dealgemeneeconomische groei.
Per bedrijf is tegenwoordig ruim tweemaal zoveel grond en ruim vijf
maal zoveel kapitaal aanwezig als 40jaar geleden. De vermindering van
de input van grond en arbeid enerzijds, en de toename van de hoeveelheid kapitaal anderzijds, leidden per saldo voor de hele periode tot een
halvering van het volume van de in de agrarische sector ingezette produktiefactoren. Door de sterke groei bij de aangekochte produktiemiddelen is de totale input van de land- en tuinbouw over die periode met
ongeveer 25%toegenomen. Wanneer men onderwijs, onderzoek en voorlichting als inputs beschouwt, komt de toename uit op bijna 30%
(Rutten,1992).
Al deze processen samen resulteerden erin dat het produktievolume
rond 1990ongeveer vier keer zo groot was als rond 1950.De gemiddelde
produktie per bedrijf en per arbeidskracht is zelfs tienmaal zo groot geworden en de produktie per hectare bijna vijf keer zo groot. Dat laatste is
voor een deel een kwestievan hogere opbrengsten per hectareenper dier,
maar evenzeer van een verschuiving binnen het produktiepakket in de
richtingvan tuinbouw enintensieveveehouderij.Ook daardoor neemt het
gemiddeldeproduktievolume per hectaretoe.
Tragereproduktiegroei injaren tachtig

Hoewel de hierboven geschetste processen zich in grote lijnen in de
hele periode voordeden, was er wel sprake van verschillen in tempo tussen de vier decennia (tabel 2.2).De daling van het aantal bedrijven is na
de jaren zestig geleidelijk in tempo afgenomen, hetgeen niet wil zeggen
dat deze daling binnen afzienbare tijd tot stilstand zal komen. In de tweede helft van de jaren tachtig daalde het aantal bedrijven weer iets sneller
dan in de eerste helft (zie paragraaf 2.2). Ook de vermindering van het
aantal arbeidskrachten verliep in de jaren tachtig met ruim 1% per jaar
aanzienlijk trager dan in de twee voorgaande decennia. De toename van
de hoeveelheid kapitaal voltrok zich in de jaren zestig en zeventig in een
veel hoger tempo dan in de twee andere decennia. Onder andere de omschakeling op de ligboxenstal,debouw van nieuwe,duurdere typen tuinbouwkassen en de algemene, door de WIR gestimuleerde investeringshausse aanheteind van dejaren zeventig,waren daarop van invloed.
Het volume van de aangekochte produktiemiddelen vertoonde in het
afgelopen decennium slechts een zeer beperkte groei. Dat hangt ten dele
samen met de kleinere uitbreiding van de produktie, die in dejaren tachtig gemiddeld 2,5% per jaar bedroeg tegen rond de vier procent in de
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30jaar daarvoor. Dankzij devermindering van dehoeveelheid non-factorinput per eenheid produktie nam het volume van de toegevoegde waarde - de netto-produktie - in de periode 1980-1990 toch sneller toe dan in
de decennia daarvoor. Een gevolg hiervan was dat de verbetering van de
netto-arbeidsproduktiviteit in de jaren tachtig niet of nauwelijks trager
verliep dan indejaren zeventig.

Tabel2.2 Volume-ontwikkelingen(%perjaar)Nederlandseland-entuinbouw, 1950-1990
"1950""1960"»)
Aantal bedrijven
Bruto-produktie
Non-factor-input (excl. afschrijvingen)
Netto-toegevoegde waarde
Kapitaal
Grond
Arbeid (in uren)
Factorinput
Bruto-arbeidsproduktiviteit
Netto-arbeidsproduktiviteit
Bruto-produktie per ha
Non-factor input per ha
Non-factor input per eenheid output

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

"1960""1970"
-4,2
3,8
4,6
3,0
2,1
-0,4
-4,8
-3,4
9,0
8,2
4,2
5,0
0,7

"1970""1980"

"1980""1989"

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

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

"1950""1989"
-2,3
3,6
4,3
3,1
1,7
-0,3
-2,9
-2,0
6,7
6,2
3,9
4,6
0,6

*) "1950"=gemiddeldevan1949,1950en1951,enz.
Bron:LEI-DLO,medeopbasisgegevens CBS.

Het achterblijven van de volumegroei van de aangekochte produktiemiddelen bijdegroeivan deproduktiehangt voor een deelsamen met de
verandering inhetexpansietempo van deverschillende sectoren.In deperiode 1950-1980 nam de dierlijke produktie gemiddeld met 4,3% per jaar
toe en de plantaardige met 3,3%, in het afgelopen decennium waren de
percentages respectievelijk 2,1 en 4,4- Een tragere groei van de dierlijke
produktie leidt automatisch tot een geringere toename van de hoeveelheid aangekochte produktiemiddelen. Daarnaast is het zuiniger omspringen met grondstoffen en energie als gevolg van het toenemend
milieubesef bij overheid en ondernemers in dit verband van belang. Men
zou dus kunnen stellen dat de expansie en structurele veranderingen van
de agrarische sector in de jaren tachtig weliswaar trager verliepen dan in
de decennia daarvoor, maar dat de "maatschappelijke kwaliteit" van de
ontwikkelingenbeterwas.
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2.2 Bedrijven,arbeidskrachtenensociale regelingen
2.2.1 Deontwikkelingvanhetaantal bedrijven
In mei 1992 werden er in totaal 120.125 land- en tuinbouwbedrijven
van 3nge (ziebijlage) en meer geregistreerd.Dit betekent een daling van
2,0%ten opzichte van mei 1991.In de periode 1986-1991was het dalingspercentage kleiner, namelijk 1,7% per jaar. Indien de huidige trend zich
voortzet, zal het aantal bedrijven rond de eeuwwisseling tot ruim 100.000
zijn afgenomen.
Van het totale aantal bedrijven in 1992behoorden er 93.379tot de categoriehoofdberoepsbedrijven. Datwas 3%minder dan in 1991.Vergeleken
met de daling in de jaren tachtig was dit een relatief hoog percentage. In
het tijdvak 1977-1991bedroeg de afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven gemiddeld 2,1%perjaar (tabel2.3).
Vrijwel alle typen hoofdberoepsbedrijven verminderden in 1991-'92 in
aantal.Degrootste daling,zowel in absolute alsin relatieve zin, deed zich
voor in decategorie overige-graasdierbedrijven. Ditisopmerkelijk, omdat
het aantal bedrijven van dit type in de periode 1986-1991juist flink was
gestegen. In de jaren tot 1991zijn veel melkveehouders er als gevolg van
de superheffing mestvee of schapen bij gaan houden, waardoor hun bedrijf minder gespecialiseerd werd en bij de overige-graasdierbedrijven
werd ingedeeld. In 1991-'92isdeschapenstapel verder gegroeid,maar het
aantal stuks rundvee voor de mesterij isvoor het eerst sinds 1984 afgenomen, vermoedelijk onder invloed van de slechte rentabiliteit in deze bedrijfstak. Dit kan een oorzaak van de gesignaleerde omslag zijn. Daarnaast kanworden gewezen op detoenemende overdracht van melkquota,
Tabel2.3 Ontwikkelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven (in%perjaar)naarbedrijfstype
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861990

19901991

19911992

Aantal
in 1992

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

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

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

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

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

-5,0
-1,0
-2,1
+3,5
-10,5
-3,5
-6,0

11.410
9.416
10.625
26.723
16.156
9.873
9.176

Alle typen

-2,5

-1,1

-2,5

-2,0

-3,0

93.379

*)Sterkgespecialiseerdebedrijven
Bron:DoorLEI-DLOberekenduitCBS-landbouwtellingen.
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vooralindevormvanleasen.In1989/90werd ruim 300.000tonmelk permanent of tijdelijk overgedragen, in 1991/92 was dit opgelopen tot ruim
500.000 ton. Denkbaar is dat minder gespecialiseerde melkveebedrijven
door het verwerven van quota weer tot de categorie gespecialiseerde
melkveebedrijven gaan behoren. Het afstoten van melkquota door overige-graasdierbedrijven kan gepaard gaan met een overgang van deze bedrijven van hoofdberoeps- naar nevenberoepsbedrijf, wat in 1991-'92
relatief vaak lijkt tehebben plaatsgevonden (vergelijk tabel 2.4).Wanneer
de typen "melkveehouderij" en "overige-graasdieren" worden samengevoegd blijken deveranderingen indetijd veelminder groot tezijn (2,3%à
2,8%minder bedrijven perjaar).
De afname van het aantal akkerbouwbedrijven is in 1991-'92 verder
versneld. Nam het aantal bedrijven van dit type in 1986-1990en 1990-'91
af met respectievelijk 2,6% en 3,6%, in 1991-'92 bedroeg de daling 5,0%.
Deze versnelling zal ongetwijfeld samenhangen met de slechte resultaten
indeze sectorin deafgelopen jaren (zieparagraaf 4.2.3).Daarnaast kan de
uitbreiding van de oppervlakte tuinbouw op akkerbouwbedrijven tot gevolg hebben dat dergelijke bedrijven in de categorie "overige tuinbouw"
terecht komen.
Ten aanzien van de intensieve veehouderij kan worden geconstateerd
dat de in 1990hernieuwd ingezette stijging van het aantal bedrijven zich
niet heeft voortgezet. In mei 1992 waren er ruim 350 bedrijven van dit
type minder dan een jaar tevoren (-3,5%). De geleidelijke aanscherping
van het milieubeleid heeft blijkbaar tot gevolg dat het aantal intensieveveehouderijbedrijven niet meer toeneemt. Het aantal tuinbouwbedrijven
is in 1991-'92 afgenomen in een enigszins hoger tempo dan in de jaren
daarvoor. Ondanks deze versnelling, die vooral betrekking had op opengrondsgroentebedrijven, liep het aantal tuinbouwbedrijven minder sterk
terug dan dat vandeandere typen.
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven tussen mei
1991en mei 1992verliep niet in alle provincies even snel. De kleinste dalingvond plaats indeprovincies Utrecht (-1,4%)en Flevoland (-1,5%).Relatief grote veranderingen waren er inDrenthe (-5,2%)en Noord-Holland
(-4,9%). In Drenthe hing dit vooral samen met een - ten opzichte van de
andere provincies - sterke vermindering van het aantal akkerbouwbedrijven en overige-graasdierbedrijven. In Noord-Holland was er eveneens
een relatief sterke afname van de overige-graasdierbedrijven. Bovendien
verminderde daarhetaantaloverige-tuinbouwbedrijven meerdan elders.
Aantalnevenberoepsbedrijvenweergestegen
Het aantal nevenberoepsbedrijven is tussen mei 1991en mei 1992 toegenomen met 1,5%,nadat zichinhetjaar daarvoor een vermindering had
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Tabel2.4 Ontwikkelingvanhetaantalnevenberoepsbedrijuen(in%perjaar)naarbedrijfstype
Bedrijfstype

19771982

19821986

19861990

19901991

19911992

Aantal
in 1992

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

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

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

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

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

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

3.525
627
2.933
989
12.436
2.942
3.294

Alle typen

+0,5

-1,0

+1,3

-1,4

+1,5

26.746

*) Sterkgespecialiseerdebedrijven.
Bron:DoorLEI-DLOberekenduitCBS-landbouwtellingen.

voorgedaan (tabel 2.4).Daarmee isde tendens van een stijgend aantal nevenberoepsbedrijven, die in 1990-'91 was onderbroken, weer opgepakt.
Degroeihad vooral betrekking op de overige-graasdierbedrijven (+4,4%).
Evenals in 1990-'91 - en in tegenstelling tot wat er in de jaren tachtig gebeurde - is het aantal akkerbouwbedrijven in 1991-'92 verminderd. Daar
staat een kleine toename tegenover van het aantal overige-tuinbouwbedrijven. Ditbetreft voornamelijk opengrondsteelten en champignons.
Omdat het aantal nevenberoepsbedrijven in 1991-'92 weer is toegenomen,terwijl dehoofdberoepsbedrijven inaantalverminderden, ishet aandeel van de eerstgenoemde groep in het totale aantal bedrijven verder
gestegen. In 1986bedroeg dit aandeel 19%,vier jaar later was het opgelopen tot 21%, om in 1992 op ruim 22%te komen. Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven in het totale produktievolume (gemeten in nge) is
tussen 1986 en 1992 echter nauwelijks gestegen, namelijk van 5,9% naar
6,0%.Ditkomt niet doordat denevenberoepsbedrijven kleiner zijn geworden, maar doordat zij minder sterk zijn gegroeid dan de hoofdberoepsbedrijven.
2.2.2 Arbeidskrachten
Het totale aantal werkzame personen op de land- en tuinbouwbedrijven bedroeg in mei 1992bijna 291.000(tabel 2.5).Deniet-regelmatig of tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten zijn hierin niet begrepen. In
mei 1983waren er nog bijna 305.000 arbeidskrachten in de land- en tuinbouw. Dit komt neer op een geringe daling van 0,5%per jaar. Het beeld
voor degezinsarbeid verschiltenigszinsvan datvan de niet-gezinsarbeid:
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Tabel2.5 Aantal arbeidskrachten *) indeland- en tuinbouwin 1992 enveranderingen tenopzichtevan 1983
Landbouw

Tuinbouw

Land- en
Tuinbouw

aantal
1992

verandering
%p.jr.

aantal
1992

verandering
%p.jr.

aantal
1992

Aantal arbeidskrachten
-uit gezin agrariër
-niet uit gezin

196.439
182.198
14.241

-1,6
-1,7
+1,0

94.380
47.619
46.761

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

290.819
229.817
61.002

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

Mannen
w.v.:- bedrijfshoofden
- meew.echtgenoten
- meew.zoons
- ov.meew.gezinsl.
- niet-gezinsarb.kr.

137.424
107.743
839
14.487
1.896
12.459

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

63.427
27.204
246
3.509
392
32.076

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

200.851
134.947
1.085
17.996
2.288
44.535

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

Vrouwen
w.v.:- bedrijfshoofden
- meew.echtgenotes
- meew.dochters
- ov.meew.gezinsl.
- niet-gezinsarb.kr.

59.015
10.196
43.798
2.513
726
1.782

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

30.953
2.569
12.000
1.438
261
14.685

+3,5
+13,2
-2,3
-0,6
-2,3
+12,0

89.968
12.765
55.798
3.951
987
16.467

-0,3
+9,2
-3,2
-0,6
^,0
+11,5

Aantal bedrijven
Gemiddeld aantalper bedrijf:
-arbeidskrachten totaal
- gezinsarbeidskrachten
- niet-gezinsarbeidskr.

96.524

-1,8

23.601

-0,7

120.125

-1,6

2,0
1,9
0,1

0,0
0,0
0,0

4,0
2,0
2,0

2,9
0,0
6,9

2,4
1,9
0,5

1,0
0,0
5,8

verandering
%p.jr.

*) Exclusiefdeniet-regelmatigentijdelijkwerkzameniet-gezinsarbeidskrachten.
Bron:DoorLEI-DLOberekenduitCBS-landbouwtellingen.

terwijl de eerste categorie met 1,5%per jaar is afgenomen in de periode
1983-1992,ishetaantalpersoneelsledenjuistmet ruim 4,5%perjaar toegenomen. Het gevolg hiervan is dat in het laatste peiljaar ruim 20%van de
arbeid buiten het gezin van de ondernemer gerecruteerd werd, tegenover
13% in 1983.Er bestaan in dit opzicht grote verschillen tussen landbouw
en tuinbouw: in de landbouw is meer dan 70%van de arbeid afkomstig
uit het eigen gezin,in de tuinbouw ligtdit aandeelnauwelijks boven50%.
Wanneer men rekening zou houden met het onregelmatig en/of tijdelijk
werkzame personeel,isindetuinbouw meer dan dehelft van het arbeidsvolumevanbuitenhet gezin afkomstig.
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Boerinvaker "maat"
Dedalingvan hetaantal gezinsarbeidskrachten indeperiode 1983-1992
heeft ongeveer gelijke tred gehouden met de daling van het aantal bedrijven. Het gemiddelde aantal gezinsarbeidskrachten per bedrijf is dan ook
weinigveranderd enligtzowel in delandbouw alsin de tuinbouw op ongeveer twee. Binnen de categorie gezinsarbeidskrachten zijn enige verschuivingen opgetreden. Zo is het aantal bedrijfshoofden minder, en het
aantal meewerkende zoons meer afgenomen dan het aantal bedrijven. Dit
komt doordat bedrijven steeds vaker gefaseerd, via bijvoorbeeld een vader-zoonmaatschap, worden overgedragen. Wanneer een zoon in maatschap zit met zijn vader, wordt hij als (mede)bedrijfshoofd geregistreerd
ennietalsmeewerkende zoon.
Iets dergelijks geldt voor de vrouwelijke gezinsarbeidskrachten. In die
groep is het aantal bedrijfshoofden toegenomen, terwijl het aantal meewerkende echtgenotes sterker isverminderd dan het aantal bedrijven. Dit
wordt veroorzaakt door de sterke groei van het aantal man-vrouwmaatschappen. Uit recent onderzoek (Overbeek, 1993)blijkt dat bij het oprichten van dergelijke maatschappen fiscale motieven in het algemeen
doorslaggevend zijn. Door de zogenaamde belastingherziening-Oort in
1990ishet voor veelbedrijven aantrekkelijker geworden om devrouw als
"maat" te belonen en niet als meewerkende echtgenote van het bedrijfshoofd. Belangrijk blijkt ook dehuwelijksvorm tezijn.Onder voorwaarden
gehuwdeboerinnen entuindersvrouwen maken minder vaak deel uit van
een man-vrouwmaatschap dan vergelijkbare vrouwen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Voor zover de eerstgenoemde groep
echter zo'n maatschap isaangegaan, isdit vaker (mede) uit emancipatorischeoverwegingen gebeurd.
De situatie van boerinnen in een man-vrouwmaatschap verschilt niet
veel van die van boerinnen op "eenmansbedrijven", die minimaal 20 uur
per week werken. Ditgeldt niet alleenvoor watbetreft de arbeidsinbreng,
maar ook ten aanzien van de besluitvorming. Meestal komen de mannen
met de voorstellen en wordt de knoop in onderling overleg doorgehakt.
Een ander punt van overeenkomst is de slechte sociale zekerheid: zowel
in een maatschap als in een eenmansbedrijf zijn slechts weinig vrouwen
lid van debedrijfsverzorgingsdienst enhebbenweinigeneen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
Meerpersoneelindetuinbouw
Zoals reeds werd aangegeven is het aantal regelmatig werkzame nietgezinsarbeidskrachten de laatste jaren toegenomen. Dit geldt het sterkst
voor devrouwelijke werknemers.Erbestaan op dit punt grote verschillen
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tussen de landbouw en de tuinbouw. Op de eerstgenoemde heeft zich
maar eenkleinestijging vanhetaantalniet-gezinsarbeidskrachten voorgedaan,namelijk vangemiddeld eenprocentperjaar,terwijl inde tuinbouw
de groei in deperiode 1983-1992gemiddeld meer dan zesprocentper jaar
bedroeg. Dit laatstebetekent dat er in deze tienjaar in de tuinbouw ruim
19.000geheleofgedeeltelijke arbeidsplaatsen bijzijn gekomen.Het gevolg
hiervan was dat in 1992 nog slechts 23%van de regelmatig werkzame
niet-gezinsarbeidskrachten op landbouwbedrijven werkte,terwijl dit aandeelin 1983nogruim 30%bedroeg.
Demeeste regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten zijn te vinden op de gespecialiseerde tuinbouwbedrijven (tabel 2.6). De glasbloemenbedrijven spannen wat dit betreft de kroon: zijbieden werk aan ruim
45%van deze arbeidskrachten. Dit heeft enerzijds temaken met het grote
aantalbedrijven van dit type (25%van detuinbouwbedrijven is gespecialiseerd in bloemen onder glas) en anderzijds met het relatief grote aantal
niet-gezinsarbeidskrachten per bedrijf (gemiddeld 3,3 tegenover 1,8 voor
de tuinbouw als geheel). Ook de champignonbedrijven kennen een hoge
arbeidsbezetting met gemiddeld 5,0 vreemde arbeidskrachten per bedrijf.
Omdat het aantal bedrijven van dit type relatief klein is, is hun belang
voor de werkgelegenheid toch nog vrij beperkt: slechts 9% van de regelmatig in de tuinbouw werkzame vreemde arbeidskrachten is op de
champignonbedrijven te vinden. De glasgroentebedrijven scoren op dit
punt met 19% duidelijk hoger. Insamenhangmet desterke concentratie
Tabel2.6 Aantalniet-gezinsarbeidskrachten *)opdediversetypentuinbouwbedrijvenin 1991
Bedrijfstype**)

Niet-gezinsarbeidskrachten

Bedrijven

Niet-gezinsarbeidskrachten

aantal

%

aantal

%

aantal per bedrijf

Glasbloemen
Glasgroenten
Boomkwekerij
Champignonteelt
Opengrondsbloemen
Opengrondsgroenten
Tuinbouw/blijvende teelten
Overige bloemen
Fruit
Overige tuinbouwbedrijven

19.975
8.506
4.283
3.887
2.438
1.202
776
750
720
1345

46
19
10
9
6
3
2
2
2
3

6.033
4.148
2.643
776
2.498
2.468
443
723
2.830
1380

25
17
11
3
10
10
2
3
12
6

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

Alle tuinbouwtypen

43.682

100

23.942

100

1,8

*)Exclusiefdeniet-regelmatigwerkzamevreemdearbeidskrachten.
Bron:DoorLEI-DLOberekenduitCBS-landbouwtellingen.
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van detuinbouw isdeniet-gezinsarbeid eveneens sterk geconcentreerd in
bepaalde provincies,met name inNoord- en Zuid-Holland. Ter illustratie
hiervan het volgende.Voor arbeidsaangelegenheden isNederland sinds 1
januari 1991ingedeeld in28regio's,dezogenaamde "RBA's" 1).
De vijf RBA's met de meeste regelmatige niet-gezinsarbeid waren in
1991goed voor meer dan 55%vanhet totalevolumevan deze arbeid. Vier
van de vijf "toppers" liggen in de provincies Noord- en Zuid-Holland:
Rijnstreek, Noord-Holland-Noord, Kennemer- en Amstelland en Den
Haag/Delft. De laatstgenoemde regio steekt op dit punt ver boven de andere uit. Hoewel zich maar 4%van de land- en tuinbouwbedrijven in dit
gebied bevindt, wordt hier meer dan 20%van het volume niet-gezinsarbeid ingezet. Dit komt neer op gemiddeld 2,3 arbeidsjaareenheden (AJE)
niet-gezinsarbeid per bedrijf.
Niet-regelmatig personeelvooralvoorpiekperioden

Naast de regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten zijn er ook
nog de niet-regelmatig en tijdelijk werkzamen. In 1991bedroeg het totale
arbeidsvolume van deze categorie ruim 8.800 AJE. Daarvan waren er
1.100 (12%) te vinden in de landbouw en de rest (7.700 AJE) in de tuinbouw. Het totale volume ingezette arbeid op de land- en tuinbouwbedrijven bedroeg in 1991 bijna 226.000 AJE. Ten opzichte daarvan is de
betekenisvan deniet-regelmatigeniet-gezinsarbeid slechts gering.
Dit wordt anders wanneer gekeken wordt naar het aandeel inhet totale
volume niet-gezinsarbeid: dit bedroeg in 1991bijna 16%.Toch geeft ook
het laatstecijfer nog eenonderschatting van hetbelang van deze categorie
personeel. Een kenmerk van dit personeel is immers dat het niet het hele
jaar door gevraagd wordt, maar alleen in drukke perioden of voor specialewerkzaamheden. Om een goede indruk tekrijgen van de werkelijke betekenis van deze arbeid is het dan ook beter om gegevens over een
kleinere tijdseenheid te bekijken. Dit is gebeurd in recente LEI-onderzoeken naar de arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland-Noord (Van den
Hoek, 1993;Spierings, 1993;Helder, 1993).Daaruit blijkt dat in bepaalde
maanden het volume niet-regelmatige niet-gezinsarbeid bij benadering
even groot of zelfs groter is dan het volume regelmatige arbeid. Zo werd
in deprovincie Noord-Brabant injuli 1992intotaal ongeveer 660AJE-berekend door het aantal gewerkte dagen te delen door 250- niet-gezinsar-

1)
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EenRBA-gebied iseen gebied waarvoor éénRegionaalBestuurde arbeidsvoorziening regelt.Zievoor depreciezeindelingCBS,1992b.

beid ingezet.Ongeveer dehelft hiervan had betrekking opniet-regelmatig
werkzamen. In de maand januari bedroeg dit aandeel nauwelijks 10%.
Dergelijke gegevens tonen aan dat het volgtijdelijk koppelen van verschillende tijdelijke arbeidsplaatsen in de land- en tuinbouw -zoals onder andere door de Commissie Personeelsvoorziening Tuinbouw (1992) is
voorgesteld -deproblemen rond depersoneelsvoorziening misschien wel
zalkunnen verlichten,maar zekernietzal kunnen oplossen. Daarvoor zijn
andere maatregelen nodig.Daarbij zoubijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan pooling van werk met andere sectoren die dezelfde soort arbeid
(meestal laag-ofongeschoold) vragen,maar welop eenander moment.
Bedrijfsverzorgingbelangrijker
Behalvevan gezinsarbeid envreemd personeel maken deland-en tuinbouwbedrijven ook gebruik van loonbedrijven en bedrijfsverzorgingsdiensten. In 1992 telde Nederland in totaal 111 bedrijfsverzorgingsdiensten; 101daarvan waren actief in de landbouw, de overige in de tuinbouw (LEI/CBS,1993).Intotaalhadden zijruim 56.000leden.Ditwas ongeveer 10.000meer dan tienjaareerder.Vooreen deel isdeze toename toe
te schrijven aan de zogenaamde "dubbellidmaatschappen". Deze ontstaan
doordat meewerkende echtgenotes van boeren en tuinders zich aanmelden als lid. Minstens zo belangrijk is echter de groter geworden belangstellingvan bedrijfshoofden.
De 111diensten hadden 1690vaste verzorgers in dienst en 1764 losse.
Bovendien telden zij 643 zogenaamde "combiwerkers". Dit zijn werkers,
voor wie verschillende (tijdelijke) part-time banen op land- en tuinbouwbedrijven, die anders niet bezet zouden worden, gecombineerd zijn tot
een voltijdse baan. Het betreft hier een initiatief van werkgevers en werknemers in de agrarische sector om werklozen via een tijdelijke baan werkervaring te laten opdoen. Het combineren van part-time functies tot één
voltijdse baan gebeurt door de daartoe speciaal in iedere provincie opgerichteStichtingAgrarischeProjecten (STAP).
In totaal werd er door het personeel van de bedrijfsverzorging in 1991
ruim vier miljoen uur arbeid verricht. Dat komt overeen met iets minder
dan 1%van het totale arbeidsvolume in de agrarische sector. Gemiddeld
werd per aangesloten bedrijf ongeveer 75 uur arbeid verricht door bedrijfsverzorgers, tegen minder dan 45uur aanhetbegin van dejaren tachtig. Deze stijging is voor een klein deel (4 uur) het gevolg van meer
vervanging wegens ziekte, die mede te verklaren is uit de toenemende
vergrijzing in de agrarische sector. Het overgrote deel van de stijging
komt waarschijnlijk echter doordat debedrijfsverzorging vaker ingeschakeld wordt om piekperioden in de arbeid op hetbedrijf op tevangen. De
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bedrijfsverzorging krijgt op die manier steeds meer de functie van arbeidspool of-reservevoor deproduktiebedrijven indeland-en tuinbouw.
Wisselendevooruitzichtenloonwerksector
In 1988 telde Nederland 2.700 loonbedrijven met een omzet aan agrarisch loonwerk van meer dan 10.000 gulden per jaar. In totaal voerden
deze bedrijven in datjaar voor 1,2 miljard gulden aan agrarisch loonwerk
uit. Bijna 40% van dit bedrag had betrekking op werkzaamheden in de
ruwvoederwinning, ruim 30%op de akkerbouw (vooral de bietenoogst)
en bijna 20% op de maisteelt. Rond de 10% bestond uit werk in de
(glas)tuinbouwofdeintensieveveehouderij (Reinhard, 1989,blz.54).
De genoemde 2.700loonbedrijven boden in totaal aan ruim 19.000 personen min of meer vast werk. Ongeveer 12.500 van deze personen verrichtten daadwerkelijk agrarisch loonwerk en waren dus in zekere zin
verbonden met deagrarische sector.Bovendien werd een groot aantal seizoensarbeidskrachten voor dergelijk werk ingezet. Om hoeveel personen
het daarbij precies ging isnietbekend, maar wel dat door die seizoensarbeidskrachten in 1988voor bijna 800mensjaren aan arbeid werd verricht
(Reinhard, 1989,blz.26).
Uit recent onderzoek (Reinhard, 1993) blijkt dat ongeveer een derde
van de boeren (exclusief de tuinders) met grotere bedrijven verwacht in
de toekomst meer loonwerk in tezullen zetten,terwijl een kleine tien procent deloonwerkerjuistminder vaak wilinschakelen. Metname melkveehouders met plannen om hun bedrijf te vergroten zijn voornemens vaker
eenberoep tedoen op de loonwerker, terwijl debehoefte aan loonwerk in
de akkerbouw lijkt tezullen afnemen. Detotalevraag naar loonwerk vanuit de agrarische sector zal per saldo niet toenemen. In dejaren tachtig is
de omvang van het loonwerk in de akkerbouw ongeveer gelijk gebleven,
terwijl zowel in de veehouderij als in de tuinbouw sprake was van een
groei met 15à 20%(Reinhard, 1993,blz. 21).Voor wat betreft de veehouderij was hierop vooral de uitbreiding van de snijmaisteelt en de toename
vanhetmesttransportvan invloed.
Voor de toekomstige ontwikkeling in de loonwerksector zijn verschillende factoren - die elkaar deels compenseren - van belang. Door de premies in het kader van de hervorming van het EG-landbouwbeleid zal het
areaal snijmais toenemen ten koste van de oppervlakte grasland. Loonwerkers voeren per hectare snijmais meer werk uit dan per hectare grasland. De genoemde verschuiving is dus gunstig voor de loonwerksector.
Daarnaast zullenbedrijven metveelgraan land moetenbraakleggen. Deze
bedrijven beschikken in het algemeen echter over een eigen maaidorser,
zodat dit weinig consequentiesheeft voor de loonbedrijven. Voorts wordt
verwacht dat het spuitwerk in de toekomst vaker aan de loonwerker zal
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worden uitbesteed. Hier zijn drie redenen voor aan te geven: 1)de spuitapparatuur wordt geavanceerder en dus duurder; 2) de spuiten moeten
worden gekeurd; 3) spuitdiploma's worden verplicht. Daarnaast zal, ondanks een te verwachten inkrimping van de veestapel, het werk ten behoeve van het transport en het uitrijden van mest, waarschijnlijk verder
toenemen. Daar staat tegenover dat een typische loonwerkactiviteit als
grondontsmetting inbelang zal afnemen vanwege het bestrijdingsmiddelenbeleid.
Per saldo zal devraagnaar loonwerk vanuit de agrarische sector waarschijnlijk niet toenemen. Erworden echter welmogelijkheden gezien voor
extra werkzaamheden in het kader van natuur- en landschapsbeheer.
Daarnaast blijft het onderhoud van wegbermen en de aanleg van infrastructurele werken een belangrijke bron van inkomsten voor de loonwerkers. In 1988 ging het bij deze niet-agrarische activiteiten om bijna 25%
van hun omzet (Reinhard, 1989, blz. 56). Ondanks deze mogelijkheden
ziethet er naar uit dat de verhouding tussen beschikbare capaciteit enbehoefte aan loonwerk de komendejaren zeker nietzalverbeteren, zodat de
onderlinge concurrentie sterk blijft en de rentabiliteit onder druk blijft
staan. Een vermindering van het aantal loonbedrijven ligt dan ook in de
lijnder verwachting.
2.3 Grondmarkten areaalsontwikkeling
In1992bewogen de grondprijzen zich gemiddeld op een iets hoger niveau dan in 1991.Dooreen genomen was er sprake van een stijging met
ongeveer duizend gulden per hectare. Voor een hectare onverpacht los
land (bouw- en grasland zonder melkquotum) werd gemiddeld ruim
38.000 gulden betaald. Voor verpacht los land was dit gemiddeld ruim
20.000 gulden per hectare. De grondprijzen zijn de laatste jaren tamelijk
stabiel (tabel 2.7).Ze liggen iets boven het gemiddelde niveau van de jaren tachtig, maar nog steeds lager dan tijdens de onroerend-goed-hausse
vanheteindvan dejaren zeventig.
Groteregionaleverschillen ingrondprijzen
Van gebied tot gebied bestaan er grote verschillen in grondprijzen. Zo
varieerden de prijzen voor onverpacht los bouwland in 1992 van 22 à
23.000gulden per hectareindeVeenkoloniën en het kleigebied in Groningen,tot ruim 60.000gulden per hectare inTwente en inMidden- en Zuidoost- Brabant. Binnen de provincies bestaan eveneens forse verschillen in
grondprijs. Zo varieerde de prijs van onverpacht los bouwland binnen
Noord-Brabant van44.000gulden per hectareinhetwestelijk kleigebied
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Tabel2.7 Prijzenvanonverpachtenverpacht los bouwlandenlosgraslandzonder melkquotum,
exclusieffamilietransacties, inguldensperhectare
Losbouwland

Losgrasland zonder melkquotum

onverpacht

verpacht

onverpacht

verpacht

1977/78-1979/80
1980-1982
1983-1985

40.000
34.000
29.800

25.300
20.500
17.100

40.200
34.600
29.600

25.500
20.300
16.600

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

40.700
36.700
32.200
34.000
40.500
38.400
39.600

22.125
20.100
19.500
19.300
19.800
19.800
21.100

41.200
34.900
31.300
33.400
37.900
35.900
37.000

21.100
20.100
18.000
18.300
19.100
19.500
20.000

Bron:BureauBeheerLandbouwgronden.

tot 64.000 gulden per hectare in de Peel. Binnen Overijssel liepen deze
prijzen uiteen van 28.000 gulden per hectare in Noordwest-Overijssel tot
gemiddeld 61.000 gulden per hectare in Twente. In de meeste provincies
waren de grondprijzen in 1992 enkele duizenden guldens hoger dan in
1991.Alleen in Utrecht, Brabant en Zeeland was sprake van een beperkte
dalingvan degemiddeldeprijsvan onverpacht losland. Deregionale verschillen in grondprijzen zijn in 1992,net als in de jaren daarvoor, slechts
weinig veranderd.
Inkomen bepalendvoorgrondprijs
De grote regionale verschillen in grondprijzen zijn voor een belangrijk
deel teverklaren uit verschillen inbedrijfsresultaten. Luijt (1993)vond een
duidelijk verband tussen de hoogte van de grondprijzen enerzijds en van
het gezinsinkomen uit bedrijf - gemeten per hectare - anderzijds. Daarbij
gaat het niet alleen om het gezinsinkomen inhet afgelopen jaar,maar ook
om dat van de jaren daarvoor. Het gezinsinkomen uit bedrijf wordt voor
een deel bepaald door de algemene gang van zaken in een bepaalde sector, maar eveneens door de bedrijfsgrootte. Debedrijfsgroottestructuur is
daardoor van invloed op hetniveau van de grondprijzen. Deslechte gang
van zaken in de akkerbouw heeft in de akkerbouwgebieden tot druk op
de grondprijzen geleid. Deze werd overigens voor een belangrijk deel gecompenseerd door extra vraag van veehouderijbedrijven, dieworden verplaatst vanuit de concentratiegebieden. De tamelijk gunstige gang van
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zaken in de melkveehouderij en, tot voor kort, in de varkenshouderij is
daarbij van belang.
Er is geen duidelijk verband tussen het niveau van de grondprijzen en
de rentevoet (Luijt, 1993).Daarentegen was er wel sprake van een meetbaar effect van de mestwetgeving. Vooral in de overschotgebieden ontstaat daardoor behoefte aan extra grond voor de intensieve-veehouderijbedrijven. Luijt schat het grondprijsverhogend effect van de mestwetgevingindezegebieden op zo'n 9.000guldenper hectare.De melkquotering
heeft echter een neerwaarts effect op de grondprijs, omdat bedrijfsvergroting zonder verwerving van extra quotum in de regel niet interessant
meer is.Dit effect wordt voor de melkveeregio's geschat op 7.000 à8.000
gulden. Daarnaast zijn factoren van belang zoals het aantal aanbieders
van grond en devermogenspositie van devragers.
Grondmobiliteit in 1992omlaag

In 1992werd ongeveer 30.000hectare landbouwgrond verhandeld, wat
overeenkomt met 1,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond. In 1992
was deze "grondmobiliteit" ongeveer 2%.Het betreft hier alleen de "commerciële" transacties binnen de agrarische sector, dus exclusief familietransacties en transacties naar een niet-agrarische bestemming. Het
"grondmobiliteits-percentage" varieerde in 1992 van gemiddeld 0,25% in
Flevoland en inDelfland (ZH) tot 3,5%inhet kleigebied van Friesland. In
de noordelijke provincies is de mobiliteit van landbouwgrond duidelijk
hoger dan inderestvan hetland.Ditkanvooreendeelsamenhangen met
de ongunstige situatie in de akkerbouw, waardoor het aanbod van bedrijven istoegenomen. Twente-Salland (1,2%),Zuid- enNoord-Holland (1%),
het Utrechtse Zandgebied (0,8%) en het Gelderse Rivierengebied (1,1%)
hadden in 1992eenrelatief lage grondmobiliteit.
Beleidbeïnvloedtbouurplan

De totale geregistreerde oppervlakte cultuurgrond was in mei 1992
nauwelijks kleiner dan een jaar tevoren (tabel 2.8). De al enkele jaren
zichtbare, vooral door de wijzigingen in het markt- en prijsbeleid veroorzaakte veranderingen in het nationale bouwplan zetten zich in 1991-'92
voort. Zo ging de oppervlakte grasland opnieuw met 16.000 hectare omlaag, waarmee de totale vermindering sinds de introductie van de melkquotering uitkwam op ongeveer 116.000 hectare. Deze daling werd
evenwel voor meer dan de helft gecompenseerd door de uitbreiding van
de oppervlakte groenvoedergewassen. Daarbij gaat het vrijwel geheel om
snijmais. In 1991-'92 was de uitbreiding daarvan zelfs even groot als de
vermindering vanhet areaal grasland.
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Tabel2.8 Hetnationalebouwplanvanaf1950(oppervlaktex 1000hectare)
1950
Totaalgeregistr.cultuurgronda)
Grasland
Groenvoedergewassen
(vanaf 1980vnl. snijmais)
Bouwland exclusief
groenvoedergewassen b)
w.o. granen
suikerbieten
aardappelen

1960

1970

2337 2317 2143
1317 1327 1330

1985

1990

1991

1992

2020 2019
1198 1164

2006
1096

1991
1080

1986
1064

1980

27

11

12

141

180

208

208

224

930
491
67
165

892
512
93
139

682
364
105
159

570
224
121
173

551
184
131
169

598
193
125
175

594
178
123
180

581
175
121
187

Tuinland open grond b)
w.o. groenten
fruit
bloembollen

118
30
71
7

114
35
57
10

111
45
39
12

104
45
25
14

115
53
23
15

94
42
23
16

99
46
24
17

101
47
24
17

Tuinbouw onder glas
w.o. groenten
boomkwekerijprodukten

3,3
2,2
0,2

5,0
4,0
0,5

7,2
5,4
1,6

8,8
4,7
4,0

9,0
4,6
4,3

9,8
4,4
5,1

10,0
4,5
5,3

10,1
4,6
5,3

a)Vanaf1970exclusiefgrondvanbedrijvenkleinerdan10sbe;b)Met ingangvan1986zijnde
groenteoogstenerwten,depoot-enplantuien,dezaaiuienendezilveruien (in1986samen
22.026ha)vandeopengrondsgroentennaardeakkerbouwgewassenovergebracht.
Bron:CBS-landbouwtellingen,diversejaargangen.

Het graanareaal was in 19925.000hectare kleiner dan een jaar tevoren
(tabel 2.8). De oppervlakte suikerbieten is eveneens verder verminderd,
onder invloed van stijgende opbrengsten enerzijds en een gelijkblijvend
bietenquotum anderzijds. Een forse daling deed zich voor bij de oppervlaktevan enkelekleinereakkerbouwgewassen, namelijk peulvruchten en
handelsgewassen. In 1985besloegen deze gewassen meer dan 50.000hectare, in 1992minder dan 20.000hectare.Eenen ander ging de laatste jaren
gepaard met eenvergroting van het areaal aardappelen. Debetekenis van
het minst milieuvriendelijke akkerbouwgewas, de aardappel, in het gewassenassortiment in de akkerbouw is de laatste jaren dan ook toegenomen. Inmiddels beslaat de aardappel meer dan 30% van de totale
oppervlakte van de akkerbouwgewassen (exclusief groenvoedergewassen);in 1970was dit nog minder dan een kwart. Wellicht heeft de slechte
prijsvorming van aardappelen van het afgelopen jaar (ziehoofdstuk 3)tot
gevolg dat dit proces voorlopig niet verder doorzet. Het aandeel van de
granen in het nationale akkerbouwplan is in de genoemde periode verminderd van ruim 50%tot minder dan 30%,maar dat van de suikerbieten
istoegenomen van 15%totbijna 21%.
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Meergroentenopakkerbouwbedrijven
De oppervlakte groenten in de open grond nam, mede vanwege de afnemende rentabiliteit van sommige akkerbouwgewassen, de laatste jaren
voortdurend toe. De relatief gunstige prijsvorming in 1989 en 1990, die
voor een deelsamenhing metnieuwe afzetkansen op Oosteuropese markten, speelde daarbij een rol. In 1992nam het areaal opengrondsgroenten
verder toe, waarmee de totale stijging sinds 1988 op bijna 4.500 hectare
(ruim 10%)kwam. Het grootste deel van deze toename -zo'n 3.500 hectare - vond plaats op akkerbouwbedrijven. Op de gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven is de teelt in de genoemde periode enigszins
verminderd. Ook op gecombineerde bedrijven nam de oppervlakte opengrondsgroenten toe, met als gevolg dat inmiddels nog maar een kwart
van het areaal van deze gewassen zich op gespecialiseerde bedrijven bevindt. Daarbij gaat het in het algemeen wel om de meer intensieve soorten; in economische grootheden (sbe's of nge's) gemeten is ruim de helft
van deopengrondsgroenteteelt tevinden op deze bedrijven.
Deuitbreiding van deopengrondsgroenteteelt in 1992had voor eenbelangrijk deel betrekking op groenten voor de industriële verwerking. De
afzetmogelijkheden bleken echter ontoereikend met als gevolg voorraadvorming en prijsval. Voor 1993 zijn de contractueel vastgelegde arealen
dan ook aanmerkelijk verminderd.
Behalve de groenteteelt in de open grond gaven ook andere tuinbouwsectoren deafgelopen jareneen duidelijke expansie tezien.Zonam deoppervlakte bloembollen en tuinbouw onder glas sinds 1984 met ongeveer
15%toeenhetboomkwekerij-areaal zelfs met 45%.Deoppervlakte fruit is
van 1984tot 1988iets verminderd, maar vertoont sindsdien weer een bescheiden herstel.Daarbij dedennieuwe variëteiten en produktiemethoden
- die samen tot aanzienlijk hogere opbrengsten leiden - hun intrede. De
uitbreiding van de glasteelten had, afgezien van de laatste paar jaar, vrijwel geheel betrekking op de sierteelt (tabel 2.8). Op wat langere termijn
gezienvertoont deoppervlakte groenten onder glaseen dalende tendens.
Deontwikkelingvandeoppervlakteverdeling
Devermindering van het totale areaal cultuurgrond in de afgelopen jaren ging gepaard met een vermindering van het aantal bedrijven met ongeveer 12%in de periode 1984-1992. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte
nam daarbij toevan 14,6hectare tot 16,4hectare.Deverdeling van de oppervlakteoverdegrootteklassen van debedrijven isdaarbij veranderd ten
gunste van de grotere bedrijven; per saldo nam de totale oppervlakte van
de bedrijven met meer dan 30hectare toe en nam die van de kleinere bedrijven af (tabel2.9).Vooralhetareaalvan debedrijven met 10-20hectare
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Tabel2.9 Deverdelingvandecultuurgrondoveroppervlakteklassen,in%
Bedrijfsoppervlakte(ha)
<10

Totale oppervlakte

10-20

20-30

30-50

50-100

>100

x1000ha

1984

13

24

22

24

13

4

2.016

1992
waarvan:
bouwland*)
grasland
tuinland

11

17

20

28

19

6

1.986

7
11
36

12
20
23

14
24
14

26
30
12

27
13
11

12
2
4

805
1.064
111

*)Inclusiefgroenvoedergewassen.
Bron:CBS-landbouwtelling,bewerkingLEI-DLO.

liepbelangrijk terug,terwijl het aandeelvan debedrijven metmeer dan50
hectare sterk toenam.
Zoals teverwachten was, ishet bouwland voor een belangrijk deel geconcentreerd opbedrijven meteengrotere oppervlakte engeldtvoor tuinland het tegendeel. Toch isnog bijna een vijfde deel van het bouwland te
vinden op bedrijven van minder dan 20 hectare. Hierbij gaat het voor
ruim de helft om snijmais op veehouderijbedrijven of gemengde bedrijven. Aan de andere kant is inmiddels meer dan een kwart van het tuinland tevinden opbedrijven van meer dan 30hectare.
2.4 Structureleontwikkelingen inakkerbouw en veehouderij
Akkerbouwer specialiseertopaardappelen

De in de vorige paragraaf aangegeven verschuiving in het bouwplan
komt het duidelijkst tot uiting op de grotere bedrijven. Op bedrijven groter dan 30 hectare hebben de aardappelen een aandeel van 25% in het
bouwland (inclusief groenvoedergewassen) en op de bedrijven met 50
hectare of meer zelfs 30%.Dat laatsteisteelttechnisch gezien ongeveer het
plafond van de mogelijkheden. Op deze grotere bedrijven is de teelt van
granen sterk ingekrompen, namelijk tot minder dan 30%.De inkomensafhankelijkheid van de akkerbouwers van zogenaamde vrije produkten als
aardappelen enuienisdoor dezeontwikkelingen sterk toegenomen.
De specialisatie van de akkerbouw op de teelt van aardappelen komt
ook tot uiting in de vergroting van de schaal waarop dit gewas wordt geteeld.In 1992werd bijna driekwart van het landelijk areaal geteeld op bedrijven met tenminste 10 hectare aardappelen, terwijl 43% van de
84

oppervlakte zich bevond op bedrijven met eenheden van 20 hectare en
meer. Ten opzichte van 1984heeft zich een ingrijpende verschuiving voltrokken; toen werd slechts 30%van de aardappelen geteeld op bedrijven
met minstens 20 hectare aardappelen. Deze schaalvergroting is gepaard
gegaan met een verdere uitbreiding van de voorzieningen voor de aardappelteelt, zowel op de akkerbouwbedrijven als in de afnemende en verwerkende bedrijven. De vermindering van de oppervlakte granen ging
gepaard met een daling van het aandeel dat op bedrijven met een grotere
oppervlakte wordt geteeld.
De eenzijdigheid van het bouwplan en de daaraan verbonden risico's
voor de inkomensvorming worden mede in de hand gewerkt door de limitering van de suikerbietenteelt. Bijdeze teeltbleef sinds 1984het aantal
telers vrijwel gelijk. Door de stijgende opbrengsten kan de toegewezen
produktie op een steeds kleiner areaal worden voortgebracht. De afgelopen drie jaar lag de gemiddelde bietenproduktie per hectare bijna een
kwart hoger dan in dejaren voorafgaand aan de invoering van de individuelebietenquota in1987/88.
Herstructureringvergrootproduktiepotentieel
Terverlichting van deproblemen indeakkerbouw heeft deoverheid in
1990 financiële middelen uitgetrokken voor de uitvoering van projecten,
die worden ingediend door zogenaamde regionale herstructureringscommissies.Totfebruari 1993wasvoor deuitvoering van dezeprojecten intotaal ruim 70 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De gesteunde projecten
behelzen voor een belangrijk deel algemene voorzieningen voor onderzoek terversterking van deakkerbouwsector. Eendeelhiervan isbestemd
voor de omschakeling op nieuwe produkten. Daarnaast iseen groot deel
van de bijdragen bedoeld om snel betere produktieomstandigheden te
realiseren. Dat betreft in depraktijk vooral watervoorzieningsprojecten of
versnelde kavelruil. Er bestaan in dit opzicht grote verschillen tussen de
provincies. Zo ligt in Friesland en Drenthe, alsmede bij de landelijke projecten, sterk het accent op algemene voorzieningen (tabel 2.10).In Groningen en het Zuidwesten wordt vooral getracht de produktieomstandigheden -en dan metname dezoetwatervoorziening -te verbeteren.
In het algemeen zijn de projecten meer gericht op de produktie dan op
de afzet en verwerking. Daarbij wordt niet alleen de efficiency, maar ook
de omvang van de produktie gestimuleerd. Dat betreft vooral de tuinbouwproduktie en dan met name de groenteteelt. In feite dreigt de overcapaciteit van de akkerbouw en de melkveehouderij versneld te worden
doorgeschoven naar sectoren met een vrije prijsvorming. Hoewel ook enkele projecten zijn gericht op de verbetering van de afzet, vooral via bemiddelingsbureaus, ishetop zijn minst devraag ofdeontwikkeling van
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Tabel2.10 De verdelingvan deherstructureringsgelden voordeakkerbouw tot en metfebruari
1993,in%
Algemene Infravoorzien. structuur

-

Teelt/
bedrijf

Verwerking Overige Totaal
en afzet
(min.gld.)

Landelijkeprojecten
Groningen
Friesland
Drenthe
Flevoland
Noord-Holland
ZuidwestNederland
Overigegebieden

74
32
71
77
39
22
10
11

20
7
3
13
21
68
5
9

-

6

55
3
7
35
5
73
58

6
22
3
5
5
12
23

--

Nederland

43

37

12

7

1

14,4
14,9
4,9
9,0
5,4
13
20,0

U
71,4

Bron:MinisterievanLandbouw,Natuurbeheeren Visserij.

de afzetmogelijkheden gelijke tred zal houden met de mede door de gesubsidieerde projecten gestimuleerde groei van de produktie. Deze onevenwichtigheid kan leiden tot een verdringing van gevestigde groentetelers uit de markt en uit bepaalde leveringskanalen. Dit kan zich vooral
voordoenbijdegrove,extensief geteelde groenten.
RegelingMacSharry-toeslagen vanstart
Tot 15 mei 1993 bestond voor telers van granen (inclusief snijmais),
oliezaden, fabrieksaardappelen enpeulvruchten -behalve erwten voor de
conservenindustrie - de mogelijkheid om toeslagen aan te vragen in het
kader van de zogenaamde Mac Sharryhervorming. Men had daarbij de
keuze uit de algemene regeling - die geldt voor grotere bedrijven en een
braakverplichting bevat - en de vereenvoudigde regeling voor de telers
met een kleine oppervlakte. Dat laatste wil zeggen minder dan 13hectare
van de betrokken gewassen (exclusief fabrieksaardappelen) op de kleigronden enminder dan 18hectareindeoverige gebieden.
De aanvragers voor de vereenvoudigde regeling ontvangen voor alle
bovengenoemde gewassen dezelfde premie,namelijk 471gulden per hectare in de kleigebieden en 336gulden in de andere gebieden. De deelnemers aan de algemene regeling ontvangen voor granen dezelfde premies,
maar voor oliezaden en eiwithoudende gewassen aanzienlijk hogere.
Daarnaast krijgen zij op de kleigronden 849 gulden per hectare braakgelegde grond en inde overige gebieden 604gulden. In 1994/95en 1995/96
zullen de premies worden verhoogd en de graanprijzen verder verlaagd.
Voor de kleigronden komt de compenserende vergoeding in 1993/94, bij
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eentarweopbrengst van8.000kgper hectare,overeen met circa 6cent per
kg.Voor groterebedrijven methogehectare-opbrengsteneneigen mechanisatie kan het bij de huidige verhoudingen aantrekkelijk zijn om slechts
voor een deel van de in aanmerking komende hectares een premie aan
vragen enaldusaan debraakverplichting te ontkomen.
Uit de eerste resultaten van de registratie van de aanvragen blijkt dat
ruim 52.000 bedrijven een aanvraag voor een toeslag hebben ingediend.
Hetovergrote deelvan deaanvragen had betrekking op de vereenvoudigde regeling.Eenklein deelvan de aanvragers (1.100)heeft een grotere oppervlakte steungewassen aangemeld en moet dus overgaan tot
gedeeltelijke braaklegging van de voor de genoemde gewassen gebruikte
grond.Dezegroepmaakt indoorsneeperbedrijf aanspraak opeen bedrag
van ruim 27.000 gulden aan toeslagen. Over hun gehele oppervlakte bedraagt detoeslaggemiddeld circa580guldenper hectare.
NogweinigMac Sharry-braak
Vooralsnog blijft de aangemelde oppervlakte sterk achter bij het maximale areaal waarvoor een hectarevergoeding mag worden gegeven. Dit
zogenaamde basisareaal bedraagt ongeveer 227.000 hectare en is gebaseerd op de arealen van de in aanmerking komende gewassen, plus de
toen albraak liggende oppervlakte,in dejaren 1989-1991. Inmiddels is de
oppervlakte van deze gewassen ingekrompen. Van de totale oppervlakte
granen, erwten en koolzaad van ruim 180.000hectare in 1993isruim 80%
aangemeld voor steun.Eenkleine35.000inaanmerking komende hectares
isniet aangemeld,hetzij omdat dat financieel nietaantrekkelijk was, hetzij
vanwege de administratieve "rompslomp" in relatie tot het te ontvangen
bedrag. De oppervlakte waarvoor steun werd aangevraagd was voor
37.000 hectare - dus ongeveer een kwart - afkomstig van bedrijven die
voor de algemene regeling hebben gekozen en dus moeten voldoen aan
debraaklegverplichting. Circa60.000hectareisafkomstig van "echte"kleine producenten en zo'n 43.000 hectare van bedrijven die slechts een gedeelte van hun areaal aanmelden voor hectaresteun, teneinde de
braakplicht te ontgaan.
Debijdrage van de braaklegging aan de vermindering van de produktie-capaciteit in de akkerbouw isvooralsnog zeer gering. Een kleine8.000
hectare - ruim 4%van het areaal van debetrokken gewassen en iets meer
dan 1%van detotaleoppervlakte bouwland -zalditjaarworden braakgelegd. De bijdrage van de "premies op nietsdoen" aan het inkomen is dus
eveneens gering. Het braakland wordt voor iets minder dan de helft beteeld met groenbemestingsgewassen en voor een kleine 10% met zogenaamde non-food-produkten. Het braakland is geconcentreerd in
Groningen (3.400ha),hetZuidwesten (2.100ha)enFlevoland (1.100ha).
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Deverhoging van de vergoedingen in 1994/95en 1995/96 zal vermoedelijk leiden tot een uitbreiding van de oppervlakte die wordt aangemeld
voor de algemene toeslagregeling, en dus van het braakland. Daarbij zullen degewassen met eenlaagsaldohun plaatsmoeten inruimen.Dat kunnen behalve granen, ook bijvoorbeeld erwten, bonen, koolzaad of
conservengroenten enbijdehuidigeprijzen zelfs aardappelen zijn.
Geleidelijke teruggangvanderundveesector
De omvang van de rundveehouderij is na de invoering van de melkquotering in 1984 geleidelijk verminderd, maar blijft de laatste jaren min
of meer stabiel. Vooral het aantal melk-en kalfkoeien is sterk gedaald; in
1992waren er30%minder danbijde invoeringvan de superheffing (tabel
2.11). Ter compensatie zijn de veehouders meer jongvee gaan houden
voor de vleesproduktie; het aantal stuks mestvee (inclusief zoogkoeien) is
na 1984meer dan verdubbeld. Het totale aantal jonge runderen (exclusief
vleeskalveren) was in 1992zelfs groter dan in 1984,terwijl toen de behoefte aanjongvee voor vervanging en uitbreiding van de melkveestapel aanzienlijk groter was dan nu. Opmerkelijk is dat het aantal vleeskalveren
ondanks de teruggang van het aantal melk-en kalfkoeien vrijwel constant
isgebleven.Deinvoer van kalveren heeft hieraan bijgedragen.
Het aantalbedrijven met rundvee issinds 1984met ruim eenvijfde verminderd. Dat betekent dat het gemiddelde aantal stuks rundvee per bedrijf in die periode toenam van 69 tot 78.Het aantal bedrijven met melkenkalfkoeien isgedaald metbijna 30%.Van 1984tot 1989ishet gemiddelTabel2.11 Ontwikkelingvanhetaantaldierenindebelangrijksteveehouderijsectoren;1984= 100

Runderen
w.o. melkkoeien
jongvee
vleeskalveren
overigmestvee
Schapen
Varkens
w.o. vleesvarkens
fokzeugen
Kippen
w.o. legkippen
slachtkuikens

1980

1984

1988

1992

Aantal 1992
(xlOOO)

95
92
99
91
96
112
91
91
95
97
86
112

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

85
77
79
97
160
153
125
123
117
112
110
117

89
70
86
100
226
255
127
125
121
119
107
135

4.920
1.780
1.680
640
790
1.950
14.160
7.140
1.550
99.400
33.100
46.500

Bron:CBS-landbouwtelling,bewerkingLE1-DLO.
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de aantal melkkoeien per bedrijf geleidelijk verminderd van 42,4tot 39,2,
maar sindsdien ishet weer toegenomen tot 41,3in.1992.Het aantal vleeskalverenhouders nam met ongeveer 20%af, waarbij het gemiddelde aantal dieren per bedrijf is gestegen van 230 tot 285. Tegelijk met de
uitbreiding van de schapehouderij is ook het aantal schapehouders sterk
toegenomen, namelijk van 19.700 tot 25.600.Het gemiddelde aantal schapen perbedrijf isbijna verdubbeld, namelijk van 39tot76.
Positiekleinerevarkensfokkersmoeilijker

Het aantal dieren in de varkenshouderij is de laatstejaren, ondanks de
steeds strenger wordende milieuregelingen (zieparagraaf 2.5),nog enigszins toegenomen, hoewel degroeiveelzwakker was dan de 25%in de periode 1984-1988 (tabel 2.11). Van 1991 op 1992 bedroeg de uitbreiding
meer dan 7%, maar dat was voor een groot deel een herstel na de door
"AbortusBlauw"veroorzaakte dalingvanhet aantalbiggen in1991.
Het aantal bedrijven met varkens issinds 1984met een kwart gedaald,
hetgeen inhoudt dat hetgemiddelde aantal varkensper bedrijf is gestegen
van 306in 1984tot 525in 1992.Het schaalvergrotingsproces indeze sector
gaat dus ineenhoog tempo door. Deverwachting isdat ditproceszich de
komende jaren zal voortzetten, met name in de vermeerderingssector
(Wijnen, 1993).Vooral het beleid inzake de diergezondheid is hierop van
invloed. Teneinde deverspreiding van ziekten tegen tegaan wordt ditbeleid erop gericht hetvervoer en dehergroepering van koppels mestbiggen
tebeperken. Daardoor zal de positie van de kleine vermeerderingsbedrijven worden verzwakt omdat ze minder afzetmogelijkheden krijgen. Aangezien het zelf mesten van de biggen in hun situatie vanwege het
mestbeleid veelal niet mogelijk is, zullen veel kleine vermeerderingsbedrijven hun activiteiten moeten stoppen of nog sterker aangewezen zijn
op de export van de biggen. De talrijke kleine varkensmesterijbedrijven
zullenveelminder beperkingen ondervinden vanhetinganggezette diergezondheidsbeleid dan de vermeerderaars. Op deze bedrijven kan men
veelal wel debenodigde biggen van één fokker betrekken. Bovendien zijn
de regels van het mestbeleid zodanig dat omschakeling van vleesvarkens
naar fokvarkens veel gemakkelijker is dan omgekeerd. Een en ander kan
er toe leiden dat het aanbod van biggen relatief toeneemt, met lagere prijzen als gevolg. Op langere termijn mag door de werking van de markt
weer eenherstelvan denormaleprijsverhoudingen worden verwacht.
Kippenstapel groeit nogsteeds

In 1992bedroeg hettotaleaantal kippen inNederland bijna 100 miljoen
stuks (tabel 2.11).Vooral de pluimveemesterij vertoonde de afgelopen ja89

ren, onder invloed van de tot voor kort gunstige resultaten (zie paragraaf
4.2.3),eenvrijsterkegroei.Het aantalbedrijven met slachtkuikens is sinds
1984met 10%gestegen enhet aantal slachtkuikens met bijna 35%.Het gemiddelde aantal dieren per bedrijf nam daarbij toe van een kleine 25.000
tot ongeveer 30.000. Er zijn ook enkele tientallen akkerbouwers gestart
met een slachtpluimveetak. Zo'n tak is vooral bedoeld als aanvulling op
het inkomen. Daarnaast heeft de beschikbaar komende mest een nuttige
functie voor de bodemvruchtbaarheid. Toch is het aandeel van de akkerbouw- en de gemengde bedrijven in de totale slachtpluimveestapel de
laatstejaren niet toegenomen. Zowelin 1984alsin 1992bedroeg het ongeveer 8%. Het aandeel van de gespecialiseerde pluimveebedrijven was in
beidejareneenkleine65%.
Integenstelling tot deslachtpluimveesector ishet aantalbedrijven in de
legpluimveesector in 1984-1992 afgenomen, en wel van ruim 4.500 tot
ruim 3.200. Dit ging gepaard met een groei van het aantal legkippen van
31miljoen tot 34 miljoen, waarbij zich overigens de laatste jaren een verminderingvoordoet.Hetgemiddelde aantal legkippen per bedrijf isgestegen van 6.800 in 1984tot 10.300 in 1992.In beide jaren was het overgrote
deel (circa80%)van delegkippen tevinden op gespecialiseerde bedrijven.
Veebezettingopgroterebedrijvenneemttoe
De verdeling van de dieren over de verschillende bedrijfsoppervlakteklassen loopt tussen de diverse onderdelen van de veehouderij nogal uiteen. In de rundveehouderij komt de verdeling sterk overeen met die van
de oppervlakte grasland, met dien verstande dat vanwege de vleeskalverenhouderij ook op bedrijven met weinig grond een hoge veebezetting
voorkomt. Deschapenhouderij heeft zowelop kleine alsop grotere bedrijven plaats. Het aantal melkkoeien op de kleinere bedrijven - met uitzondering van die met minder dan vijf hectare -nam in de periode 1984-1992
veel sterker af dan het aantal hectaren, zodat op dezebedrijven het aantal
stuks melkvee per hectare omlaag ging. Het aantal melkkoeien op bedrijven met meer dan 50 hectare nam daarentegen evenveel toe als de bedrijfsoppervlakte, zodat daar deveebezetting gelijkbleef.
Kippen en varkens komen overwegend voor op bedrijven met minder
dan 20 hectare grond. Van de kippenstapel bevindt zich zelfs meer dan
70% op bedrijven met minder dan 10hectare (tabel 2.12). Toch groeit de
omvang van de intensieve veehouderij op de bedrijven met een relatief
grote oppervlakte sterker dan op de bedrijven met weinig grond. Deze
ontwikkeling kan zowel het gevolg zijn van het beginnen of uitbreiden
van de intensieveveehouderij opbedrijven met eengroteoppervlakte, als
van het aankopen van grond door intensieve-veehouderijbedrijven met
betrekkelijk weiniggrond. Deze constatering geldt trouwensnietof nau90

Tabel2.12 Verdelingenontwikkelingvandeveestapelperoppervlakteklasse
Bedrijfsoppervlakte inhectare

Diersoort

(verdelingin1992,in %)
Melkkoeien
Vleeskalveren
Varkens
Kippen

10-20

20-30

30

1
19
19
15

19
15
25
15

29
5
11
6

48
3
9
7

100
100
100
100

8
115
117
113

44
137
112
108

66
276
160
160

105
242
281
282

70
100
127
119

5

5-10

3
58
36
57

(aantaldierenin 1992,1984=100)
Melkkoeien
160
Vleeskalveren
83
Varkens
119
Kippen
112

Alle klassen

Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerkingLEI-DLO.

welijks voor de legpluimveehouderij. De relatief sterke toename van de
intensieve veehouderij op debedrijven met een grotere oppervlakte levert
als zodanig een bijdrage aan de oplossing van het mestprobleem. Deze
weegt voor de afgelopen jaren echter niet op tegen het effect van de verzwaring van de veebezetting in de bedrijfsklassen met weinig grond, die
zichvooral indeperiode 1984-1988voordeed.
Varkenshouderijbreidtuitin Brabant
Deintensieveveehouderijheeft zichindegebieden waar reedseengrote veestapel aanwezig was, in de afgelopen jaren zeker niet minder sterk
uitgebreid dan elders (tabel2.13).Vooraldeomvang van de varkensstapel
is in het zuiden van het land relatief sterk toegenomen. Voor de slachtpluimveehouderij tekent zich een beperkte verschuiving naar de noordelijke provincies af. De legpluimveehouderij blijft in hoge mate geconcentreerd in dezandgebieden. Dekalvermesterij heeft zichinde afgelopen jarennogsterker dan voorheen geconcentreerd indeprovincies Noord-Brabant en vooral Gelderland. Per saldo isde intensieve veehouderij na 1984
- hetjaar waarin metbehulp van deInterimwet getrachtwerd de intensieve veehouderij in de concentratiegebieden aan banden te leggen - nog
meer dan voorheen geconcentreerd in deze gebieden. Daarbij moet er op
worden gewezen dat deze ontwikkeling zich vooral heeft voorgedaan in
de jaren 1984-1988;de laatstejaren lijkt er nauwelijks meer sprake te zijn
van eenverdere concentratie.Deverdeling van demelkveestapel over het
land issinds 1984nauwelijks veranderd. Dezeconstatering spoort met de
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Tabel2.13 Verdelingvandierennaarregioin1984en1992,inprocenten
Regio

Melkkoeien

Vleeskalveren

'Varkens

Kipipen

1984

1992

1984

1992

1984

1992

1984

1992

27
32

27
33

12
55

10
59

4
38

4
34

13
31

14
31

18

18

8

6

6

5

5

5

20
3

20
2

25
0

25
0

51
1

56
1

49
2

48
2

Groningen, Friesland,
Drenthe
Overijssel, Gelderland
Utrecht,Noord-,
en Zuid-Holland
Noord-Brabant en
Limburg
Overig Nederland

Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerkingLEI-DLO.

informatie over de overdracht - zowel kopen en verkopen als huren en
verhuren - van melkquota, waarbij de inkomende en uitgaande quota elkaar voor de verschillende provincies vrijwel in evenwicht houden (zie
bijvoorbeeld PZ,1992).
2.5 Landbouw en milieu
2.5.1 Milieu-effecten van deagrarische produktie
De agrarische sector levert op verschillende wijzen een meer of minder
grote bijdrage aan de diverse vormen van aantasting van het natuurlijk
milieu. Via de emissie van CO2 uit fossiele brandstof, van methaangas
door deveestapel envan lachgas (N2O)uit dierlijke mesten stikstofkunstmest wordt een bijdrage geleverd aan het broeikaseffect. De uitstoot van
ammoniak door deveestapel draagtbijaan deverzuring.De overschotten
aan fosfor en stikstof vormen de hoofdmoot van de "vermesting", die via
vervuilingvan bodem en grondwater op den duur onder meer problemen
oplevert voor de drinkwatervoorziening. Vooral via kunstmest en dierlijke mest draagt de sector bij aan de verontreiniging van de bodem met
zware metalen. In dit kader moet ook het bestrijdingsmiddelengebruik
worden genoemd, dat voor het grootste deel op rekening van de agrarische sector komt. Voorts kan worden gewezen op de bijdrage aan de afvalberg, onder meer in de vorm van plastic, steenwol en verpakkingsmateriaal, op de stankhinder, vooral in gebieden met veel intensieve veehouderij, en op deverdroging. Deze isvoor een deeleen gevolg van beregening van gewassen, maar vooral van cultuurtechnische maatregelen,
zoals waterpeilverlaging.
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Aandeellandbouwinmilieu-aantastinglooptuiteen
Het aandeel van de agrarische sectorloopt voor de diversevormen van
vervuiling sterk uiteen. In de aantasting van de ozonlaag was dit aandeel
in 1989nul en in de afvalberg slechts 4%(De Haan et al.,1993). Daarentegen heeft de sector een groot aandeel in de verzuring en de vermesting,
namelijk van respectievelijk circa 40%en ongeveer 80%.Het aandeel van
de land- en tuinbouw in de Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect
wordt door deze auteurs geschat op circa 10%.Voor wat betreft de emissie van zware metalen naar water, lucht enbodem varieert het agrarische
aandeel nogal; voor cadmium, chroom en zink was het in 1990 ongeveer
de helft, voor lood en nikkel 30 à 40% en voor kwik 10 à 15% (RIVM,
1993).Het aandeel van de agrarische sector in het totale verbruik van bestrijdingsmiddelen bedraagt zo'n 55%; de overige bestrijdingsmiddelen
vinden hun bestemming vooral indehoutverduurzaming. Van de verdroging -het grondwaterpeil in Nederland is de afgelopen 30jaar met ongeveer 75centimeter gedaald -komt naar schatting zo'n 60%voor rekening
van de agrarische sector. Ruim 80%daarvan moet worden toegeschreven
aan cultuurtechnische maatregelen zoalsdrainage (Beugelink etal.,1992).
Naast deze directe bijdragen levert de land- en tuinbouw ook indirect
een bijdrage aan de milieuproblematiek, bijvoorbeeld in de vorm van watervervuiling door de kunstmestindustrie of vervuiling van de lucht door
vrachtwagens die agrarische produkten transporteren. Naar schatting40à
45% van het goederentransport over de weg betreft agrarische produkten
en voedingsmiddelen (RTVM, 1993,blz. 46). Voor energie, en in samenhang daarmee de C02-emissie, is uitgerekend dat het totale met de landen tuinbouwproduktie samenhangende verbruik in 1985 1,5 à 2 maal zo
hoog was als het directe verbruik (Brouwer en Verhoog, 1993). Voor de
meeste andere vormen van milieuverontreiniging is de indirecte bijdrage
van de agrarische sectorvermoedelijk aanzienlijk kleiner dan de directe.
Milieubeleidvraagtgroteinspanningvanagrarischesector
De bijdrage van de land- en tuinbouw aan de milieuverontreiniging is
relatief groot,bijvoorbeeld invergelijking methetaandeel inhet nationaal
inkomen.Dathangt enerzijds samen met desituatiedat de dienstensector,
die ongeveer 65%van hetnationaal inkomen genereert, slechtsweinig bijdraagt aan de meeste vormen van milieuverontreiniging en anderzijds
met de aard van het agrarisch produktieproces. Deze gegevens wijzen
erop dat het realiseren van een schone en duurzame produktie van de
agrarische sector verhoudingsgewijs meer aanpassingen vraagt dan van
andere sectoren. Voor 1990 werden de (directe) milieukosten voor de
agrarische sector geschat op 200à 250miljoen gulden (Pouwelse, 1992en
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RIVM, 1993).Dat kwam overeen met 1,5 à 2procent van de totale toegevoegde waarde in dat jaar. Volgens het RIVM zullen deze kosten in het
jaar 2000 zijn opgelopen tot ongeveer 1,5 miljard gulden. Dat komt overeen met 7,5%van de kosten voor het gehele bedrijfsleven, hetgeen bijna
tweemaal zohoog isalshetaandeel indetotaletoegevoegde waarde.Vergeleken met andere ramingen lijkt de schatting van het RIVM aan de lage
kant. Zo worden alleen al voor het ammoniakbeleid bedragen van meer
dan 1 miljard gulden genoemd (zie verderop). De aanpassingen in de
land- en tuinbouw zijn zowel technisch (levende wezens, relatief kleine
bedrijven), beleidsmatig (veel emissiepunten) als economisch (doorberekening van kostenverhogingen in de opbrengstprijzen) in het algemeen
moeilijker terealiseren dan inandere sectoren.
Ookpositieveneveneffecten
Tegenover deze negatieve neveneffecten van het agrarisch produktieproces staan ook positieve. Een voorbeeld is het weidevogelbestand,
waaraan de rundveehouderij, onder bepaalde voorwaarden, een belangrijke positieve bijdrage kan leveren. Daarnaast kunnen rundveehouderij
en akkerbouw bij een aangepaste bedrijfsvoering een gunstige invloed
hebben op devariatieaanplanten. Demogelijkheden op dit terrein nemen
toenu het landbouwbeleid meer gericht wordt op extensivering en braaklegging, maar om deze mogelijkheden daadwerkelijk te kunnen benutten
iseen gerichtbeleid noodzakelijk (Terwan, 1992enBuys,1993).Inmiddels
zijn indepraktijk enkele "proefprojecten" gestartwaarbij agrariërs betaald
worden voor de door hen "geproduceerde" natuurwaarden. Een ander
stapje indezerichtingiseenwijziging van dePachtwet,waardoor het mogelijk wordt om in pachtcontracten bepalingen op te nemen inzake natuur- en landschapsbeheer en de daarvoor te verstrekken vergoedingen.
Daarnaast is er het, inmiddels klassieke, relatienotabeleid. In het kader
daarvan waren eind 1992 voor een oppervlakte van bijna 25.000 hectare
beheersovereenkomsten gesloten met in totaal ongeveer 3.900 agrariërs.
Eenjaareerder ginghetom ruim 20.000hectareencirca3.200 agrariërs.
Landbouwwordtschoner,eco-landbouwbreidtuit
Voor het merendeel van de bovengenoemde vormen van milieubelasting zijn inmiddels reductiedoelstellingen geformuleerd en wordt een
daarop gericht beleid gevoerd. Interessant is de vraag of de agrarische
sector,waarinhetmilieu steedsmeer aandacht krijgt, voor watbetreft zijn
aandeel voldoende bijdraagt aan de realisatie van deze doelstellingen.
Tabel 2.14 laat zien dat er op verschillende onderdelen duidelijke vorderingen worden geboekt,waarbij zichvooraldelaatstepaar jaar een ver94

Tabel2.14Hetverloopvandemilieubelastingdoordeland-entuinbouw(xmiljoenkg)

Uitstootkooldioxide(CO2)
Uitstootmethaan (CH4)
Uitstoot ammoniak (NH3)
Overschot fosfor (P)
Overschot stikstof (N)
Afzetbestrijdingsmiddelen c)

1985

1989

1990

1991

6.000
509
242
93
855
21,0

-

9.000
520
207
81
674
18,8

-

215
84
719
19,1

196
80
668
17,3

1992
(r)

Doel
2000

- ±8.500
360
162
80
659
15,9

70 a)
5 b)
<255
9,5

a)Doelstellingvoor2005;b)Zietekst;c)Actievestof;exclusiefreinigings-enontsmettingsmiddelen,(in1987circa 7$ miljoenkg.)
Bronnen: -CBS,AlgemeneMilieustatistiek1992,1992.
-Ministerievan Landbouw, Natuurbeheeren Visserij, Memorie van Toelichting op de
Begrotingvoor1994,1993;
-idem,NotitieStikstofproblematiekTweedeKamer19882,nr.29,1992.
-HeidemijAdvies/TNO, EvaluatieNH3-beldd,1993.
-RIVM,NationaleMilieuverkenning1993-2015,1993.
- BerekeningenLEI-DLO.

snelling lijkt voor te doen. Voor dat laatste zijn minstens drie, met elkaar
samenhangende redenen aan te geven: 1) een grotere bewustwording en
inspanning van debetrokken ondernemers;2)hetbeschikbaar komen van
toepasbare technische en bedrijfsorganisatorische mogelijkheden om de
problemen aan tepakken, en 3)een toenemende intensiteit en effectiviteit
vanhet beleid.
De omschakeling naar sterker ecologisch georiënteerde vormen van
landbouw leverttotdusver slechtseenbeperktebijdrage aaneen schonere
agrarische produktie.Eind 1991werden op een areaalvan ruim 9.200hectare dergelijke -voorheen "alternatief"genoemde -vormen van landbouw
uitgeoefend (Van der Linden, 1992). Dat komt overeen met slechts 0,5%
van het totale areaal,maar het was wel meer dan driemaal zoveel als vijf
jaar tevoren. Ongeveer de helft van de genoemde 9.200 hectare betrof
grasland. Op grond van de milieu- en diervriendelijkheid van deze vormen van agrarische produktie voert de overheid een - overigens bescheiden - stimulerend beleid. Naast onderzoek, onderwijs en voorlichting
krijgt dat beleid gestalte inhet opzetten van een controle-organisatie en in
eenEG-steunregelingvooromschakelingopdezevormenvan landbouw.
Ammoniakuitstootenmineralenoverschotomlaag
Een aanzienlijke reductie is, uitgaande van het geraamde cijfer voor
1992, bereikt bij de uitstoot van ammoniak: sinds 1985bedraagt de vermindering ruim 30%,waarvan het grootste deel isgerealiseerd in de laat95

ste paar jaar. Van de totale reductie van 80 miljoen ton sinds 1985 kan
slechts5à 10miljoen ton worden toegeschreven aan devermindering van
de rundveestapel - die ruim de helft van de ammoniakuitstoot voor zijn
rekening neemt - en dus aan de melkquotering. De inkrimping van de
rundveestapel leidt bovendien tot een minder intensief graslandgebruik,
hetgeen gepaard gaat met een lager kunstmestgebruik. Daar staat tegenover dat de verkleining van de rundveestapel de forse vergroting van het
aantal schapen mogelijk heeft gemaakt. Vrijwel de gehele vermindering
van de ammoniakuitstoot komt voor rekening van het snel onderwerken
van uitgereden mest. De reductie van de ammoniakuitstoot zou aanzienlijk groter zijn geweest wanneer detoenamevan devarkens-en pluimveestapel - van 1985 tot 1992 respectievelijk 14% en 11%- achterwege was
gebleven.
Devermindering van het landelijke overschot aan stikstof met 20à25%
sinds 1985(tabel 2.14) hangt voor een deel samen met de reductie van de
ammoniakuitstoot. Dat laatstehoudt immers in dat een groter deel van de
stikstof in de grond beschikbaar blijft voor de gewassen, zodat er minder
kunstmest behoeft te worden gebruikt. Daarnaast heeft het uitrijverbod
van mest in de herfst- en wintermaanden een belangrijke bijdrage geleverd aan devermindering van het stikstofoverschot, doordat een aanzienlijk kleiner deel van de opgebrachte stikstof uitspoelt naar grond- en
oppervlaktewater. Voorts is inmiddels duidelijk dat geheel los hiervan
met lagere (kunst)mestgiften kan worden volstaan dan in het verleden
werd gedacht. Het totale verbruik van stikstofmeststoffen is mede door
deze oorzaken in de periode 1985-1991met ongeveer 20%verminderd en
dat van fosfaatmeststoffen met ruim10%.
De vermindering van het fosforoverschot -waaraan de intensieve veehouderij de grootste bijdrage levert -verloopt trager dan dievan het stikstofoverschot: minder dan 15%in de periode 1985-1991.De oppervlakte
fosfaatverzadigde gronden neemt dan ook voortdurend toe. Gelet op de
aangegeven uitbreiding van de intensieve veehouderij heeft toch wel een
duidelijke aanpassing van het produktieproces plaats gevonden. Vooral
het gebruik van fosfaatarm varkensvoer heeft hieraan bijgedragen. De
verlaging van het fosfaatgehalte werd mede mogelijk gemaakt door de
toevoeging van het enzym fytase aan hetvoer,waardoor de fosfaten beter
verteren. Daarnaast speelt, evenals bij de vermindering van het stikstofoverschot,eenbetereverdeling van dedierlijke mest overhet land eenbelangrijke rol.
Minderbestrijdingsmiddelen, maarmeerCOi-uitstoot
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sinds 1985 met ongeveer een
kwart verminderd, althans wanneer de landelijk verkochte hoeveelheid
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daarvoor een goede maatstaf vormt (tabel 2.14).De daling met in totaal 5
miljoen kg komt voor circa 80%voor rekening vande grondontsmettingsmiddelen, waarvan de aardappelteelt het leeuwedeel gebruikt. De hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddelen vertoonteveneens een dalende lijn,
maar voor de andere soorten bestrijdingsmiddelen is dat niet het geval.
Factoren die deze ontwikkelingen beïnvloeden zijn: een mede door gerichte voorlichting toegenomen bewustheid op dit gebied, strengere eisen
van afnemers zoals grootwinkelbedrijven, en het door de overheid gevoerde of aangekondigde beleid. Daarnaast is denkbaar dat in de akkerbouw de braaklegregeling en de lage prijzen het gebruik van
bestrijdingsmiddelen neerwaarts beïnvloeden.
De emissie van CH4 (methaangas), die vrijwel geheel voor rekening
komt van de rundveehouderij, vertoont eerder een stijging dan een daling.Wanneer de rundveestapel inkrimpt, kan zichde komendejaren wel
een reductie voordoen.
Bijde uitstoot van CO2-dievoor 80%voor rekening komt van deglastuinbouw -tekent zichgeen vermindering af; erisdaarentegen nog steeds
sprake van een toename. In de eerste helft van de jaren tachtig nam het
energieverbruik -waarmee deC02-uitstoot sterk samenhangt -in de glastuinbouw af. De hoeveelheid energie per eenheid produkt is tussen 1980
en 1985met ongeveer 40%verminderd, terwijl het glasareaal ongeveer gelijk bleef (Van der Velden et al., 1990).Na 1985ishet energieverbruik per
eenheid produkt weer iets toegenomen en ging de uitbreiding van het
glasareaal met 13%van 1985tot 1992gepaard met een forse toename van
het energieverbruik: in totaal met 60% à 70%.Eén en ander kan niet los
worden gezien van het verloop van de energieprijs, die tussen 1980 en
1985 ongeveer verdubbelde, maar sindsdien weer met ruim 40% is gedaald. Daarnaast spelen min of meer autonome factoren een rol bij de
groei van het energieverbruik. De belangrijkste daarvan zijn de relatief
sterke groei van vooral de potplantenteelt en de intensivering van het
teeltplan. Dat laatste hangt voor een deel samen met de opkomst van de
substraatteelt.
2.5.2 Doelstellingen,instrumenten engevolgen vanhet landbouwmiliebeleid
De vraag is of de vermindering van de milieubelasting door de agrarische sector in een zodanig tempo verloopt dat de doelstellingen, die merendeels zijn geformuleerd voor het jaar 2000, gehaald zullen worden.
Daarbij is van belang dat de doelstellingen meer en meer worden vastgelegd in internationale afspraken of in EG-regelingen. De belangrijkste
voorbeelden van het eerste zijn de Rijn- en Noordzee-actieprogramma's,
waarin maxima zijn overeengekomen voor debelasting met onder andere
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fosfaat ennitraat. Hetbelangrijkste voorbeeld van hettweede isde EG-nitraatrichtlijn, waarin het toelaatbare nitraatgehalte van het grondwater is
vastgelegd.
Doelstellingenmineralenbeleidnognietgeheelduidelijk
Binnen het mineralenbeleid kunnen twee componenten worden onderscheiden, namelijk het mestbeleid enhet ammoniakbeleid. Voorbeide onderdelen is medio 1993een aangescherpt beleid voor de periode tot 2000
en daarna vastgelegd in de vorm van afspraken tussen overheid en bedrijfsleven inzake de derde fase van het mestbeleid (LNV,1993a).Deglobale doelstelling van het mestbeleid is om in 2000 de "evenwichtsbemesting" tebereiken. Voor fosfaat isbij wijze van indicatie aangegeven
dat dat het geval zalzijn bijeenverliesvan 5kgper hectare,wat overeenkomt metcirca2,2kgzuiverefosfor perhectare.Dezenorm komtvoor het
hele land neer op een toelaatbaar "overschot"van ongeveer 5miljoen kilogram fosfor (tabel 2.14). Realisatie van deze doelstelling, die binnen het
agrarisch bedrijfsleven veel kritiek opriep,vergt - als ze technisch gezien
al haalbaar is - in elk geval een veel snellere daling van het fosforoverschot dan in de afgelopen jaren. Dat zou overigens ook nog gelden bij een
bijvoorbeeld vijf maal zo hoge norm. Voor nitraat, waarvoor tot dusver
nauwelijks beleid wordt gevoerd, moeten in 2000deverliezen per hectare
tot "aanvaardbare" proporties zijn teruggebracht, maar zijn nog geen concretenormen vastgesteld.Welisereennormvoor deuitspoelingvan stikstof naar het grondwater, die volgens het RIVM in 2000 nog op zo'n
300.000hectare overschreden zal worden, vooral in de zandgebieden. De
in tabel 2.14 aangegeven doelstelling op dit punt, die een zeer voorlopig
karakter heeft, is ontleend aan de Notitie Stikstofproblematiek (LNV,
1992a).Realisatievan dezedoelstelling lijkt,geletop degangvan zaken in
deafgelopen jaren,nietonmogelijk, maar vergtweleen forse inspanning.
Voor de ammoniakemissie geldt een reductiedoelstelling van 50% ten
opzichte van 1980 - wat overeenkomt met een emissie van ongeveer 112
miljoen kg in2000-terwijl in2005deuitstoot beperkt moet worden tot70
miljoen kg(tabel2.14).Deontwikkeling van de afgelopen jarenwijst er op
dat de eerste doelstelling gehaald zal worden, maar dat dat voor de tweede - afgezien van een eventuele forse inkrimping van de veestapel - zonder extra inspanningen niet geldt (volgens ook Heidemij Advies/TNO,
1993).Voorammoniakbestaan ernaast deemissiedoelstelling ook depositiedoelstellingen. Voor 2000 is vastgelegd dat de depositie nergens meer
dan 2.400 zuurequivalenten per hectare mag bedragen en in 2010 niet
meer dan 1.400. Volgenshet RIVMzullen deze doelstellingen in gebieden
met een hoge concentratie aan intensieve veehouderij, zoals de Peel, bij
hethuidigebeleid nietworden gehaald (RTVM, 1993,blz.91).
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De doelstelling inzake de methaanemissie -een verlaging met 30%ten
opzichte van 1985- zal voor de agrarische sector waarschijnlijk niet worden gehaald. Dat lijkt echter niet onoverkomelijk omdat volgens het
RTVM(1993)delandelijke doelstelling ruimschootswordt gerealiseerd.
DoelstellingenCOi-beleidtijdighaalbaar?
De algemene doelstelling voor de CC>2-uitstoot is een reductie met 3 à
5% in de periode 1990-2000 (Mulder en Poppe, 1993,blz. 24).Een evenredigebijdrage van de land- en tuinbouw zou neerkomen op een maximale
uitstoot van plm. 8,5miljoen ton in 2000 (tabel 2.14),een doelstelling die
bij voortzetting van de tendensen van de afgelopen jaren zeker niet gehaald zalworden. Specifiek voor deglastuinbouw isovereengekomen dat
het energieverbruik per eenheid produkt in 2000 de helft lager moet zijn
dan in 1980en 30%lager dan in 1989.Gelet op de ontwikkelingen van de
laatste jaren is het de vraag of deze laatste doelstellingen gehaald zullen
worden.
Wanneer de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
zichtot 2000blijft voortzetten inhet tempovan de afgelopen paarjaar, zal
de desbetreffende doelstelling ongeveer worden gerealiseerd. Deze doelstelling komt er op neer dat grondontsmetting dan vrijwel tot het verleden behoort.
Behalvedezekwantitatieve doelstellingen inzakehettotalegebruik van
bestrijdingsmiddelen wordt met het bestrijdingsmiddelenbeleid ook beoogd om de afhankelijkheid van deagrarische produktie van deze middelen terug te dringen en de emissie ervan naar water, lucht en bodem
verder te verminderen.
Een andere,niet indetabelgenoemde doelstelling,namelijk om de verdroogde oppervlakte in 2000 met een kwart te verminderen, zal volgens
het RTVM(1993)bij de huidige gang van zaken niet worden gehaald. Inmiddels is meer dan 420.000 hectare natuurgebied verdroogd en krijgen
vooral de agrariërs in debuurt van dezegebieden meer enmeer te maken
met eenbeperkingvanhetberegenen opbasisvanprovinciale regelingen.
Verschuivingeninlandbouwmilieubeleid
Uit het voorgaande valt af te leiden dat een deel van de geformuleerde
doelstellingen inzake de milieubelasting van de agrarische sector niet tijdig bereikt zalworden zonder een intensivering van het beleid. Mede om
die reden heeft in het afgelopen jaar voor verschillende onderdelen van
het landbouwmilieubeleid een herformulering en/of een aanscherping
plaats gevonden, in de meeste gevallen na intensieve en soms hoog oplopendediscussiestussen overheid en bedrijfsleven.
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Bijdie aanpassingen tekenen zichenkelebelangrijke verschuivingen af.
In de eerste plaats wordt meer het accent gelegd op doelvoorschriften in
plaats van middelvoorschriften. Nauw daarmee hangt samen dat meer en
meer de verantwoordelijkheid wordt gelegd bijbedrijfsleven en ondernemers en dat het overheidsbeleid minder direct regulerend wordt. Het
meest concrete voorbeeld van deze accentverschuiving is de onlangs geformuleerde derde fase van het mestbeleid. Daarin wordt de mineralenbalans als het centrale instrument gezien, aan de hand waarvan de agrariërs
zelf moeten trachten dedoelstellingen terealiseren.Dezebenadering heeft
het voordeel dat de agrariër de milieudoelstelling -in dit geval het terugbrengen van het mineralenoverschot tot aanvaardbare proporties - tegen
zolaagmogelijke kostenkan realiseren.
Een derde verandering, die nauw samenhangt met de voorgaande, is
dat in plaats van met regels van de centrale overheid meer gewerkt wordt
met overeenkomsten met het bedrijfsleven. In deze zogenaamde convenanten wordt een belangrijk deel van het beleid overgelaten aan de betrokken sector. In het afgelopen jaar werden tussen overheid en agrarisch
bedrijfsleven in dit kader de volgende convenanten afgesloten: een meerjarenafspraak inzake het energiegebruik in de glastuinbouw, een convenant "kunststofafval land- en tuinbouw", een bestuursovereenkomst
inzake de uitvoering van het meerjarenplan gewasbescherming, een convenant over emissie-arme "Groen-Label'-stallen en een overeenkomst
over de derde fase van het mestbeleid. Als voordeel van deze benadering
wordt wel gewezen op de betere uitvoerbaarheid van de maatregelen en
het grotere "draagvlak" ervoor binnen de betrokken sector. Een nadeel is
de grotere vrijblijvendheid die inherent is aan het werken met convenanten. Van de zijde van de milieu-organisaties wordt dan soms ook scherpe
kritiek uitgeoefend op deinhoud ervan.
Regulerendeheffingen in discussie
Een andere tendens isde opkomst van financiële instrumenten naastof
in de plaats van voorschriften. In de Memorie van Toelichting op de
Landbouwbegroting voor 1993noemt de Minister regulerende heffingen
als één van de mogelijke beleidsinstrumenten die de plaats van dwingende regelgeving kunnen gaan innemen. Deze verschuiving, waartegen van
dezijde van hetbedrijfsleven nogalwatbezwarenbestaan,verkeert overigens nog voornamelijk in het discussiestadium en heeft voor wat betreft
de agrarische sector nog nauwelijks het toepassingsstadium bereikt. Tot
dusver wordt alleen een beperkte heffing gelegd op mest en veevoeder.
Daarbij gaat het echter niet om regulerende heffingen, maar om financieringsheffingen. Detegenzin tegenheffingen isniet onbegrijpelijk wanneer
men zich realiseert dat de agrarische sector dergelijke kostenverhogingen
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in het algemeen (nog) moeilijker in de opbrengstprijzen kan doorberekenen dan demeesteandere sectoren.Bovendien zou dezesector een relatief
groot aandeel inhet totalebedrag aan heffingen moeten opbrengen. Illustratief hiervoor iseenschattingvan DeVriesenVollebergh (1991 en1992),
die de gevolgen berekenen van een pakket regulerende heffingen waarmee de doelstellingen uit "Zorgen voor Morgen" (RIVM, 1988) zouden
kunnen worden gerealiseerd. Dezeauteurs komen voor dehele agrarische
sector tot een jaarlijks bedrag aan heffingen en lastenverzwaring van 2 à
2,5 miljard gulden, op een totaalbedrag voor het hele Nederlandse bedrijfsleven van 20à 25miljard gulden. Het aandeel van de agrarische sector ligt dus in de orde van 10%, hetgeen ruim tweemaal zo hoog is als het
aandeel inde toegevoegde waardevan het totalebedrijfsleven. Bovendien
mag worden aangenomen dat de agrarische bedrijven via doorberekening
tenminste een deel van de door toeleverende en afnemende bedrijven te
betalen heffingen zullenmoeten opbrengen.DeVriesenVollebergh (1991)
schatten het totaleheffingsbedrag voor de voedings-en genotmiddelenindustrie op ongeveer een half miljard gulden. In de discussie over regulerende heffingen wordt overigens van verschillende kanten benadrukt dat
de opbrengst ervan op één of andere manier moet worden terug gegeven
aan de betrokken sector (zie bijvoorbeeld Van Zeijts et al., 1993).Het bezwaar van de hoge kostenvoor de sector zou dan voor eenbelangrijk deel
worden ondervangen.
Mineralenboekhoudingcentraal
Om de doelstellingen van het mestbeleid te bereiken wordt per 1995
een verlaging van de zogenaamde mestproduktierechten met 30% doorgevoerd, hetgeen vanwege de aanwezige ruimte en de mogelijkheden
voor het gebruik van fosfaatarm veevoeder overigens niet tot een inkrimping van de veestapel zou behoeven te leiden. Voorts wordt met ingang
van 1994 op mestproduktierechten, die worden overgedragen tussen de
veehouders onderling, een korting van 25%toegepast. Daarnaast zal met
ingang van 1996 een prohibitieve heffing worden opgelegd op mest die
nietopmilieuhygienischverantwoorde wijzewordt afgezet.
Het centrale beleidsinstrument op iets langere termijn wordt de, onder
meer door het Centrum voor Landbouw en Milieu al geruime tijd bepleite,mineralenboekhouding, dievoor veehouderijbedrijven met ingang van
"zomogelijk 1996"verplicht zal zijn en voor akker- en tuinbouwbedrijven
enkelejaren later.Op hetmetbehulp van dezeboekhouding bepaalde mineralenoverschot per bedrijf zal een regulerende heffing worden gelegd.
Wanneer deze aanpak voldoende succesvol is zullen de mestproduktierechten en de regeling voor de overdracht daarvan (de "Verplaatsingswet") komen te vervallen. Het staat nog niet geheel vast dat de beoogde
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mineralenboekhouding zodanig betrouwbaar is dat ze juridisch gezien
een adequate basisvormt voor het opleggen van (hoge)heffingen (zie bijvoorbeeld LNV, 1992b en Van Zeijts et al., 1993) In beide publikaties
wordt benadrukt dat de mineralenboekhouding als regulerend instrument nogal wat administratie en controle vergt. Dat laatste zou minder
problemen opleveren wanneer niet alleen veehouderijbedrijven, maar ook
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven verplicht worden zo'n boekhouding te
voeren,zodat een landelijk "sluitend systeem"wordt verkregen. Al met al
staat de betrouwbaarheid van de hoeksteen van het toekomstige mestbeleid nognietgeheel vast.
Heffingopmineralenoverschot
Uit diverse studies (Baltussen, 1992,Janssens en Groenwold, 1993 en
Baltussen et al., 1993) valt af te leiden dat een mineralenboekhouding in
combinatie met een heffing op het overschot geen wondermiddel is. Zo'n
heffing is overigens in het algemeen wel effectiever dan andere vormen
van heffingen (ziebijvoorbeeld Voset al.,1992en van Zeijts en Biewinga,
1992).Zowel met het oogop hetbereiken van de milieudoelstellingen, als
economisch en sociaal gezien, wordt een combinatie van mineralenboekhouding met andere instrumenten wenselijk geacht. Volgens Baltussen et
al., (1993) zou bij vervanging van het "oude" mestbeleid door een overschotheffing de uitspoeling van nitraat sterker afnemen, maar de ammoniakemissie minder, terwijl voor de fosfaatemissie de verschillen tussen
beide opties gering zijn. Het verschil bij de nitraatuitspoeling hangt uiteraard samen met het feit dat het "oude"beleid geen specifieke maatregelen
voor nitraat bevat. Met betrekking tot de economische effecten verwachten Baltussen et al.dat een volledige overgang op een heffingenbeleid althans op korte termijn tot een uitbreiding van de intensieve veehouderij
zalleiden.Bijhethuidigebeleid kan immerseen deelvan debedrijven absoluut niet uitbreiden en dat zou bij een heffingenbeleid wel mogelijk
worden. Dit leidt tot extra druk op de opbrengstprijzen en, mede door de
kosten van het mineralenbeleid, tot een snellere sanering. Bij voortzetting
van het "oude"beleid zou dit proces geleidelijker verlopen. Bepaalde onderdelen van de vermelde aanpassingen van het mestbeleid, zoals de korting bij overdracht van mestproduktierechten, zijn erop gericht deze
negatieveeffecten vanhetnieuwebeleid zoveelmogelijk te voorkomen.
Mindermineralendoormindervee
De omvang van het mineralenoverschot wordt in hoofdzaak bepaald
door de omvang van de veestapel, het mineralengehalte van het voer, de
wijze waarop de mest wordt opgeslagen en uitgereden, en de mate waar102

in kunstmest wordt vervangen door dierlijke mest. De ontwikkeling van
deveestapelwordtmedebeïnvloed door (dekostenvan)het mineralenbeleid.Algemeen wordt eenverdere daling van demelkveestapel als gevolg
van het EG-beleid verwacht. De eveneens verwachte vermindering van
het aantal schapen en geiten zal wellicht ruimschoots worden gecompenseerd door een verdere uitbreiding bij het mestvee (RIVM, 1993, blz.
58/59).Metbetrekking tot dit laatstezijn demeningen overigens niet eensluidend: volgens Prins (1993)zal de mestveestapelin 2000ongeveer40%
kleiner zijn dan in 1990,vooral als gevolg van de wijzigingen in het EGrundvleesbeleid. Het RIVMverwacht verder een inkrimping van de varkensstapel met 10 à 20% en van de pluimveestapel met 10% in 2000
vergeleken met desituatiein 1990.Inbeidegevallen ishet milieubeleid de
belangrijkste oorzaak. Baltussen en Van Horne (1993)schatten bijhet huidige mestbeleid de inkrimping van de varkenshouderij op een procent of
tien, terwijl de totale pluimveestapel ongeveer gelijk zou blijven. Mede
door verdere aanpassingen van de voersamenstelling zou de mineralenproduktie volgens het RIVM in 2000ongeveer 20à 25%lager zijn dan in
1990.Dehiervoor vermelde schattingen van Prins,Baltussen en Van Horne komen neer op eenvermindering van de mineralenproduktie met circa
35%.Het verschil met de schatting van het RTVMisvoornamelijk terug te
vinden in deuiteenlopendebeoordeling van deeffecten van het EG-beleid
en het mineralenbeleid op de omvang van de veestapel, en die is in dit
verband cruciaal.
Groteverschilleninmineralenoverschot
Er bestaan grote verschillen in de mineralenoverschotten tussen de diverse bedrijfstypen, maar ook tussen bedrijven van hetzelfde type.Zo varieerde het stikstofoverschot per hectare in 1989/90 van gemiddeld bijna
180 kg op de akkerbouwbedrijven tot ruim 850 kg op de intensieve-veehouderijbedrijven. Demelkveebedrijven kwamen gemiddeld op circa 420
kg, maar het overschot op de "beste" 20% van deze bedrijven bedroeg
slechts240kg(Mulder enPoppe,1993).Vooraldemelkproduktie perhectare blijkt op deze verschillen van invloed te zijn. In de akkerbouw, waar
de relatieve verschillen nog groter zijn, worden deze vooral bepaald door
het uiteenlopen van het bouwplan en door de mate waarin dierlijke mest
wordt gebruikt.
Aangezien het vee in de praktijk minder dan 30%van de in het voer
aanwezigemineralenbenut,wordt op ditgebied nogeen aanzienlijke efficiencyverbetering verwacht (TNO,1992b).Het belangrijkste middel daarvoor iswaarschijnlijk eenverdere verlagingvan het mineralengehalte van
hetveevoer.Vander Veenetal.(1993)schatten,rekeninghoudend met de
toepassing van het enzym fytase, dat het fosfaatgehalte van het voeder
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van varkens en pluimvee met bijna een kwart kan worden verlaagd. De
fosfaatuitscheiding zou daardoor met circa 30%verminderen. Een verdergaande verlaging van het fosfaatgehalte zou leiden tot een (te) sterke stijgingvan deprijsvan het voer.
Mestdistributieenmestverwerking
De vastgestelde geleidelijke aanscherping van de gebruiks- en verliesnormen heeft tot gevolg dat, ondanks de teruglopende mestproduktie,
het landelijke overschot niet verder daalt. Mestdistributie levert een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het mestprobleem; in 1992 werd
een hoeveelheid mest ter grootte van 19miljoen kilogram fosfaat afgezet
in de akkerbouwgebieden (Baltussen et al., 1993). Door de aanscherping
van de bemestingsnormen en vooral door het aangekondigde verbod op
het uitrijden van mest inhet najaar in dekleigebieden,dreigt de betekenis
van mestdistributie als onderdeel van de oplossing van het mestprobleem
af te nemen. Dit heeft ook consequenties voor allerlei voorzieningen, onder meer voor de opslag, het transport en het uitrijden van mest. Mede
vanwege deverwachte stijging vanhetdroge-stofgehalte van demest was
er landelijk gezien volgens Luesink (1993)in 1991alvoldoende transporten opslagcapaciteit aanwezig voor de voor 2000 voorziene behoefte. De
behoefte aanuitrij-apparatuur zalna 1995geleidelijk afnemen.
Over debenodigde capaciteit voor mestverwerking lopen de meningen
nogal uiteen. Volgens het RIVM (1993) zou, om de aangegeven doelstelling voor de fosfaatverliezen te realiseren, in 2000,bij tamelijk optimistische veronderstellingen, een mestverwerkingscapaciteit ter grootte van
minstens 26 miljoen kilogram fosfaat nodig zijn. In een studie van
TNO/Heidemij (1992) wordt geconcludeerd dat er 41 à 54 miljoen kilogram fosfaat aan capaciteit nodig zal zijn. De schattingen van Luesink
(1993) op dit punt lopen uiteen van 28tot 56miljoen kilogram. De eerder
vermelde studies van Prins (1993) en van Baltussen en van Horne (1993)
komen echter uit op een veel kleinere benodigde capaciteit. Volgens deze
auteurs zou in 2000ongeveer 22miljoen kilogram fosfaat moeten worden
geëxporteerd, hetgeen grotendeels kan plaatsvinden in de vorm van drogepluimveemest. Demestverwerkingscapaciteit zou dan beperkt kunnen
blijven tot 7 miljoen kilogram fosfaat, ofwel 2 miljoen ton varkensmest.
Dat laatste zou overeenkomen met ongeveer 10%van de produktie van
varkensmest in 1990.Uit deze nogal uiteenlopende resultaten blijkt nogmaals hoe belangrijk de veronderstellingen over de omvang van de veestapel zijn. Vooral het ammoniakbeleid en de daaraan verbonden kosten
(zieverderop) zouden wel eens inbelangrijke matebepalend kunnen zijn
voor de omvang van de veestapel in de concentratiegbieden en daarmee
voordenoodzakelijke mestverwerkingscapaciteit.
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Mestverwerkingduur
Momenteel bedraagt de mestverwerkingscapaciteit ongeveer 6 miljoen
kilogram fosfaat, terwijl een prognose op basis van de huidige plannen
voor 1995 uitkomt op een capaciteit van 12 à 13 miljoen kilogram
(TNO/Heidemij, 1992). Dit getal doet vermoeden dat de volgens het
RIVM minimaal noodzakelijk geachte verwerkingscapaciteit van 26 miljoen kilogram fosfaat in2000gerealiseerd zou kunnen zijn. Een belangrijk
knelpunt vormt de afzet inhet buitenland van de in de mestverwerkingsbedrijven voortgebrachte eindprodukten, althans tegen redelijke prijzen.
Van belang is dat deze mestkorrels meer en meer concurrentie ondervinden van andere mineralenhoudende afvalprodukten, zoals plantenafval,
composten zuiveringsslib.
De opbrengstprijzen van de mestkorrels zijn sterk bepalend voor de
door deveehouder op tebrengen kosten van mestverwerking. Momenteel
worden die geschat op circa 30gulden per ton varkensdrijfmest, maar bij
tegenvallende opbrengstprijzen van het eindprodukt kan dat oplopen tot
50 gulden (TNO, 1992,blz. 33).Zulke bedragen lijken prohibitief: de rentabiliteit van de varkenshouderij zou te zeer onder druk komen. De kosten van mestverwerking zullen verder omhoog gaan bij een eventuele
stijging van deprijs vanenergie,die,afhankelijk vanhet toegepaste procédé, een vijfde tot een derde van de kosten van mestverwerking uitmaakt
(Verkerk, 1992).Almet alblijft het dus twijfelachtig of grootschalige mestverwerking het aangewezen middel is om, als sluitstuk van het mestbeleid, de omvang van de veestapel op peil te houden. Men kan de kosten
van mestverwerking middels een heffing "uitsmeren" over de hele sector.
Dan wordt in feite het principe dat "de vervuiler betaalt" losgelaten en
moeten bedrijven die hun mestafzet zelf goed hebben geregeld meebetalenaan deinstandhouding vaneen stuk onrendabele produktiecapaciteit.
Ammoniakbeleidaangescherpt
Voor ammoniak isvastgelegd dat de uitstoot daarvan in2005moet zijn
verminderd met 70%en in 2015met 80%.Om deze doelstelling te bereiken worden -"zo mogelijk in 1996"-emissie-arme stallen verplicht. Daarnaast wordt ook voor ammoniak - "zo mogelijk in 1996"- een doelvoorschrift ingevoerd, met een regulerende heffing als sanctie-instrument.
Daarbij zal worden aangesloten bij de mineralenboekhouding. Het doelvoorschrift is tot dusver niet gekwantificeerd. Naast het bovengenoemde
globalebeleid zaleen specifiek beleid worden gevoerd voor de vermindering van de ammoniakdepositie op bossen ennatuurgebieden. Een onderdeel daarvan is een subsidieregeling voor verplaatsing van bedrijven uit
dezegevoelige gebieden naar elders.
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Voorschriften inzake de stallenbouw lijken niet geheel te sporen met
het voornemen om voor de ammoniak-emissie eveneens het accent teleggen op doelvoorschriften. Uit de eerdergenoemde studie van Baltussen et
al. (1993) valt af te leiden dat bij een consequent doelvoorschriftenbeleid
ter vermindering van de ammoniakemissie meer voor andere oplossingen
zou worden gekozen in plaats van voor de relatief dure aanpassing of
nieuwbouw van stallen. Oudendag (1993) komt voor emissie-arme vormen van huisvesting op bedragen van 15tot 27gulden per jaar voor iedere kilogram vermindering van de ammoniakemissie. Voor emissie-arm
uitrijden van mest en afdekken van demestopslag liggen de overeenkomstigebedragen tussen 2en3gulden.
Een actueel voorbeeld van een door het bedrijfsleven scherp bekritiseerd middelvoorschrift is de plicht tot het aanbrengen van een gesloten
overkapping op mestsilo's. Een alternatief daarvoor is de strokorst, die
goedkoper is, maar de NH3-emissie minder sterk reduceert en mede om
die reden nogverboden is.Bijeen consequente doelvoorschriftbenadering
zou een strokorst onderdeel kunnen vormen van een combinatie van
maatregelen, die samen de beoogde emissiereductie opleveren. In de huidige situatie levert overkapping van de mestopslag slechts een zeer beperkte bijdrage aan de oplossing van het ammoniakprobleem, omdat de
emissie vanuit de mestopslag slechts 3 à 4% van de totale emissie uitmaakt (Hoogervorst, 1991).Ongeveer dehelft van de emissievindt plaats
bijhetuitrijden van mestencirca40%rechtstreeks vanuit de stal.
70% reductieammoniakemissiekostbaar
Afgezien van de toepassing van emissie-arme stallen zijn voor de omvang van de ammoniakemissie min of meer dezelfde factoren bepalend
als voor de omvang van het mineralenoverschot. Zoals vermeld zal de
globalereductiedoelstelling van 50%voor 2000waarschijnlijk wel gehaald
worden,maar ligthetmoeilijker voor deverderevermindering indejaren
daarna.Iniedergevalnemendekostenvanemissievermindering progressief toe.
Dejaarlijkse kosten van de in 1994te realiseren reductie met 30%worden geschat op 200miljoen gulden (Heidemij Advies/TNO, 1993).Devolgende 20% zou ongeveer 300 miljoen gulden kosten en de laatste 20%
circa 700miljoen gulden. Dat laatste komt neer op 15à 16gulden per kg
vermindering van de NH3-emissie. Het bereiken van 70% reductie zou
dus volgens deze studie in totaal ongeveer 1,2 miljard gulden kosten, wat
overeenkomt met 20à25%van de toegevoegde waarde van de veehouderij (zie ook Oudendag, 1993). Een eventuele verdere reductie, waartoe
voor de concentratiegebieden al min of meer isbesloten, zou nog hogere
marginalekostentotgevolg hebben.
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Eénen ander wijst eropdathetvoorliggende ammoniakbeleid voor een
aanzienlijk deel van de veehouderijbedrijven wel eens grote problemen
zou kunnen opleveren,groter dan diebijhetmestbeleid. Baltussen en Van
Horne (1993)komen dan ook tot de conclusie dat het ammoniakbeleid zal
leiden tot een extra daling van het aantal intensieve-veehouderijbedrijven
met ongeveer 10.000 (circa 30%) in vergelijking met de trendmatige ontwikkeling. Voor de rundveehouderij schat Prins (1993)de extra daling op
3.500 bedrijven. Deze ontwikkelingen zullen volgens de genoemde auteurs gepaard gaan met een direct en indirect verlies van zo'n 15.000 arbeidsplaatsen. Wanneer door technische ontwikkelingen de kosten van
emissie-armestallendrastischkunnenworden verlaagd,zouden deconsequenties van het ammoniakbeleid kunnen meevallen. Deze informatie
geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat de doelstellingen van het
ammoniakbeleid op debedrijven op een doelmatige manier kunnen worden gerealiseerd. Wellicht is het mogelijk om de kosten van het ammoniakbeleid te verminderen door overdraagbare "ammoniakemissierechten"
te introduceren, zodat elk bedrijf een economisch optimale reductie van
de ammoniakemissie kan realiseren. Onder meer vanwege een uiteenlopende ouderdom van de gebouwen kan het ene bedrijf tegen lagere kosteneenverdergaande reductiebereiken danhet andere.
Regionaleammoniakproblemen
Als gevolg van de concentratie van de intensieve veehouderij vindt de
hoogste uitstoot van ammoniak plaats in gebieden met gevoelige ecosystemen, namelijk de zandgronden. Met de realisatie van de globale doelstelling voor 2000 zal in een groot deel van deze gebieden de
ammoniakemissie nog (veel) tehoog zijn (RIVM,1993,blz.91),zodat verdergaande maatregelen nodig zijn. Wanneer in de eindsituatie gekozen
wordt voor een sterkecologischbepaalde emissienorm,zal deze bepalend
zijn voor de omvang van de veestapel in deze gebieden. Een drastische
emissiereductie -voor dezegebiedenwordt gedacht aan minstens 90%-is
naar het zichop dit moment laat aanzien,economisch niet haalbaar. Voor
een deel kan aan dit probleem het hoofd worden geboden door verplaatsing van intensieve veehouderij naar regio's met minder dieren. Volgens
berekeningen van het IKC-Veehouderij zou, om de voor 2010 beoogde
maximum-depositie indezegebieden terealiseren,een inkrimpingvan de
veestapel met ongeveer 50%nodig zijn. Daarvan kunnen 20 procentpunten worden bereikt door middel van verplaatsing naar andere gebieden
(zieAgrarischDagblad,30juni1992).
Inhet afgelopen jaar leiddedesituatieindeconcentratiegebieden reeds
tot problemen, doordat de Raad van State de Hinderwetvergunning van
een aantal veehouderijbedrijven ongeldig verklaarde omdat onvoldoende
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rekening zou zijn gehouden met de totaleemissieinhetbetrokken gebied.
Enkele duizenden bedrijven zouden door dit besluit in ernstige problemen komen. Dit vormde voor het Kabinet-Lubbers III aanleiding om
voorstellen in te dienen voor een versoepeling van de regelgeving op dit
punt. Devoorstellen werden gedaan in de vorm van een voor vijf jaar geldende Interimwet, diedoor hetparlement nognietis aanvaard.
Energieverbruiklooptsterkuiteen
De energieproblematiek in de agrarische sector is voornamelijk een
zaak van de glastuinbouw. Deze gebruikt ongeveer 80%van alle directe
energie in de agrarische sector en kent per bedrijf ook verreweg het hoogsteenergieverbruik: in 1991bedroeg hetverbruik op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf ruim 17.000 gigajoules. Op de tweede plaats kwamen de
intensieve-veehouderijbedrijven met een gemiddeld verbruik van ruim
1000 gigajoules, terwijl de overige bedrijfstypen uitkwamen op 300 à 500
gigajoules (LNV, 1993b). Binnen de diverse bedrijfstypen bestaan grote
verschillen in energieverbruik: in 1989 werd op de 20% glasbloemenbedrijven met een hoog energieverbruik per 100gulden opbrengsten ongeveer 3,5 maal zoveel energie verbruikt als op de 20% energiezuinige
bedrijven. Voor de glasgroentenbedrijven was zelfs sprake van verschil
van een factor 12op dit punt (Mulder en Poppe, 1993).Een uiteenlopend
teeltplan endekwaliteit van het "energiemanagement"vormen debelangrijkste verklarende factoren voor deze verschillen.
Deeerder genoemde Meerjarenafspraak tussen de overheid en bedrijfsleven inzake energiebesparing in de glastuinbouw en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan bevatten, anders dan het hiervoor besproken
mineralenbeleid, geen aanzet tot doelvoorschriften voor de afzonderlijke
ondernemers. Denadruk ligtopdeklassiekeinstrumenten onderzoek, onderwijs en voorlichting en op het stimuleren van technische vernieuwingen. Bij dat laatste wordt vooral gedacht aan een verdere verspreiding
van reeds bestaande technieken, zoals energieschermen, aan het gebruik
van rest-en afvalwarmte en aan degecombineerde produktie van warmte
en energie.Van alternatieve, C02-vrije energievormen, zoals aardwarmte
enwind,wordt vooralsnog geenbijdrage verwacht.
De benutting van rest- en afvalwarmte is gebonden aan de nabijheid
van elektriciteitscentrales. Tot dusver maakt slechts zo'n honderdtal tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant daarvan gebruik (Van der Sluis et al.,
1992).Het aantalwarmte-krachtinstallaties, dieeenforse energiebesparing
opleveren,indeglastuinbouw stijgt delaatstejarenenbedroegbegin 1992
circa 750op ruim 500bedrijven (Van Leeuwen en Van der Velden, 1992).
De beste vooruitzichten op dit punt bieden kleine warmte-kracht-centralesmiddenin glastuinbouwgebieden (Berdowski,1993).
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Energieheffing kostenverhogend

Het tamelijk lageprijsniveau van energievan de afgelopen jaren is niet
bevorderlijk voor de ontwikkeling en toepassing van energiebesparende
technieken. Een prijsverhoging door middel van een heffing kan in dat
opzicht stimulerend werken. Van der Velden et al. (1990) hebben berekend dat bijeen verhoging van de gasprijs met 10cent per m3 (bij de huidige gasprijs circa 40%) het gasverbruik per vierkante meter met 4,5 à 5
m3 zou verminderen. Dit effect kan waarschijnlijk nog worden versterkt
wanneer deopbrengst van eenenergieheffing wordt gebruikt voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen. Een heffing op de C02-uitstoot is voor het beoogde doel nog effectiever, omdat daarmee ook de
omschakeling naar andere vormen van energie wordt gestimuleerd (Vollebergh,1992).
De andere kant van de medaille isdat een energieheffing een aanzienlijke kostenverhoging en daarmee een daling van de rentabiliteit van de
glastuinbouw tot gevolg zal hebben. Een heffing van 25% zou het gemiddelde glastuinbouwbedrijf een kleine 30.000gulden kosten, waarvan overigens een deel kan worden ontgaan door energiebesparing. Bovendien
kan de opbrengst van de heffing geheel of gedeeltelijk worden teruggegeven aan de sector. In de Meerjarenafspraak wordt vooralsnog afgezien
van een energieheffing. Toch blijft een regulerende heffing op energie in
discussie,waarbij vooral devraag aan de orde isinwelk verband (OECD,
EG of een deel van de EG) deze moet worden gerealiseerd (vgl. Wolfson
en Koopmans, 1992;SER, 1993a en Verbruggen, 1992).Deze problematiek
wordt urgenter omdat steeds duidelijker wordt dat de afgesproken doelstelling inzake de vermindering van de C02-emissies met het huidige beleidsinstrumentarium niet wordt gerealiseerd (zie bijvoorbeeld CPB,
1993a, blz. 191en RIVM, 1993).In het algemeen zouden de nadelen van
een energieheffing minder groot zijn, naarmate de invoering ervan geleidelijker plaats heeft. Het vastleggen van een "heffingstraject" biedt de betrokken ondernemers de mogelijkheid om bij hun investeringsbeslissingen rekeningtehouden meteengeleidelijk stijgende energieprijs.
Klassiekbeleidvoor bestrijdingsmiddelen

Op basis van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) van de
overheid uit 1991is begin 1993tussen overheid en bedrijfsleven een "Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming" afgesloten. Het eerste en belangrijkste onderdeel van het bestrijdingsmiddelenbeleid betreft de terugdringing van het gebruik. In de bestuursovereenkomst worden de doelstellingen uit het Meerjarenplan op dit punt gespecificeerd voor de verschillende categorieën bestrijdingsmiddelen en
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voor de diverse sectoren. Het totale verbruik aan bestrijdingsmiddelen
moet in 2000 zijn gehalveerd ten opzichte van het midden van de jaren
tachtig. Desterkste vermindering moet worden gerealiseerd bij de grondontsmettingsmiddelen, namelijk minstens 68% in 2000, terwijl gestreefd
wordt naar een vermindering met 80%.Voor de overige categorieën ligt
de reductiedoelstelling rond 40%.Omdat in de aardappelteelt, de bloembollenteelt en de glastuinbouw het overgrote deel van de grondontsmettingsmiddelen wordt gebruikt, moeten deze sectoren zich op dit terrein
hetmeest aanpassen.
Het tweede onderdeel van ditbeleid isgericht op devermindering van
de emissie van de toegediende middelen, die zelfs bij overdekte teelten
voor eenaanzienlijk deelterecht komen inluchtenwater.Het CBS(1992a,
blz. 100)schat dat rond 19852à 3%van alletoegediende bestrijdingsmiddelen terecht kwam in het water en 21 à 23%in de lucht. Voor de tuinbouw onder glasbedroegen deze emissies in totaal zelfs 40à 45%van de
gebruikte middelen.
Bijhet derde spoor van hetbeleid gaathet om de sanering van het aantalmiddelen -hetzogenaamde stoffenbeleid -waarbij de schadelijke middelen geleidelijk worden verboden. Dit onderdeel levert in de praktijk
intensieve discussies op over de schadelijkheid of onmisbaarheid van bepaalde middelen en is in de bestuursovereenkomst aanmerkelijk afgezwakt invergelijking methetMJP-G.
Het beleidsinstrumentarium voor het bereiken van deze doelstellingen
bestaat uitregelsenvoorschriften enerzijds eneen gerichtetoepassing van
de klassieke instrumenten onderzoek, onderwijs en voorlichting anderzijds.Bijderegelsgaathetonder meer omhetretourneren van ongebruikte middelen, om een beperking van de frequentie van grondontsmetting
en - in het kader van het nog niet door het parlement aanvaarde ontwerp
Lozingenbesluit - om het verplicht opvangen en recirculeren van water
door glastuinders. Het ziet er naar uit dat dit Lozingenbesluit voor de
glastuinbouw hogekostenmetzichmeezalbrengen (zieparagraaf 5.3).Er
isniet voorzien in de toepassing van financiële instrumenten zoals een regulerende heffing, die in het MJP-G was aangekondigd. Zelfs de voorgenomen bestemmingsheffing op bestrijdingsmiddelen is geschrapt. Pas
wanneer de doelstellingen nietblijken teworden gehaald, kunnen andere
beleidsinstrumenten worden toegepast.
Geendoelstellingenopbedrijfoniveauvoorbestrijdingsmiddelen
Anders dan bij het mestbeleid worden voor het bestrijdingsmiddelenbeleid geen doelstellingen op bedrijfsniveau toegepast. Het zou ook niet
eenvoudig zijn om dergelijke voorschriften te formuleren en deze vervolgenstecontroleren.Erbestaateenenormeverscheidenheid aan middelen,
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die bovendien sterk uiteenlopen qua schadelijkheid voor het milieu. In
verband daarmee is een "milieumeetlat" ontwikkeld. Daarbij wordt getracht door middel van een puntensysteem de verschillende middelen op
eennoemer tebrengen,zodanig dat deagrarischeondernemer zijn prestaties op dit gebied kan zien (Reus, 1991en 1992).In hoeverre aan een dergelijke meetlat ook verplichtingen en eventueel sancties kunnen worden
gekoppeld is niet duidelijk. Daarvoor is een "bestrijdingsmiddelenboekhouding"eneen sluitendecontrolenodig.Inverband met de te verwachte
problemen op dit punt is van de kant van de milieu-organisaties voorgesteld om bestrijdingsmiddelen alleen op recept verkrijgbaar te stellen
(Kasperkovitz, 1993).In het geformuleerde beleid is niet voorzien in dergelijke ingrijpende maatregelen, maar er zijn wel afspraken gemaakt over
eenbeterecontrolevan dedistributievan de bestrijdingsmiddelen.
Bij een eventuele regulerende heffing doen zich tot op zekere hoogte
soortgelijke problemen voor. Berekeningen wijzen er op dat met zo'n heffing de doelstellingen inzake het totale middelengebruik waarschijnlijk
wel gerealiseerd kunnen worden (Oskam et al, 1992),waarmee niet gezegd isdat hetzonder heffing niet zal lukken.Eenprobleem isdat een ongedifferentieerde heffing er toe kan leiden dat duurdere, maar relatief
onschadelijke middelen worden vervangen door middelen die goedkoper,
maar schadelijker zijn.
Groteverschilleningebruikbestrijdingsmiddelen
Er bestaan grote verschillen in het gebruik van bestrijdingsmiddelen
per hectare.Datbetreft in deeerste plaats verschillen tussen de bedrijven,
die voor een groot deel samenhangen met het uiteenlopen van het gewassenpakket. De verschillen tussen de akkerbouwbedrijven komen bijvoorbeeld voor een groot deel voor rekening van het aandeel van de
aardappelteelt in het bouwplan (Kavelaars en Poppe, 1993). Echter, ook
voor hetzelfde gewas loopt het gebruik sterk uiteen. Zo vond Vernooy
(1992)voor de komkommerteelt en de chrysantenteelt dat de minst zuinige 20%van de telers meer dan driemaal zoveel middelen per hectare gebruikte als de zuinigste 20%.Voor paprika was de verhouding zelfs meer
dan 1op 6.Indeakkerbouw werden soortgelijke verschillen aangetroffen.
Kavelaars en Poppe (1993) vonden voor suikerbieten een variatie van
groepsgemiddelden van 3tot 13kg per hectare en voor consumptie-aardappelen zelfsvan 11 tot 106kgper hectare.
Deze laatste verschillen vormen een aanwijzing dat met de genoemde
klassieke instrumenten een aanzienlijke besparing gerealiseerd kan worden,hoewelniet alleverschillen verklaard kunnen worden dooreen beter
of slechter bestrijdingsmiddelenmanagement van de teler. Niet of nauwelijks beïnvloedbare verschillen in ziektedruk, weersinvloeden en grondin

soort kunnen evenzeer een rol spelen. Een beter bestrijdingsmiddelenmanagement zal in de regel een verlaging van de kosten tot gevolg hebben,maar levertmogelijk wel ietsgrotere risico'sop voor de opbrengsten.
In de praktijk is inmiddels gebleken dat op "innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw", die weinig bestrijdingsmiddelen gebruiken, geen
slechtere resultaten worden behaald dan op vergelijkbare "gangbare" bedrijven (Wijnands et al., 1992).Dat wijst erop dat onder een aantal voorwaarden het bestrijdingsmiddelengebruik aanzienlijk kan worden
verminderd zonder dat derentabiliteit onder druk komt.

112

3. PRODUKTE, PRIJSVORMING ENAFZET

3.1 Inleiding
Zoals vermeld nam het volume van de wereldlandbouwproduktie in
1992met ruim 1%toe,terwijl deproduktie in de EGmetbijna 3% groeide
(zie hoofdstuk 1).De landbouwproduktie in Nederland gaf een forse uitbreiding te zien, namelijk met ruim 5%. Vooral in de akkerbouw en de
tuinbouw nam het produktievolume sterk toe, respectievelijk met ongeveer 9% en circa 13%.In de intensieve veehouderij was sprake van een
produktiestijging met een paar procent en in de rundveehouderij deed
zich een kleine vermindering voor. Deze volume-ontwikkelingen gingen
gepaard met een forse prijsdaling - gemiddeld meer dan 10% - voor de
plantaardige produkten en een beperkte teruggang voor de intensieveveehouderijprodukten. Inderundveehouderij wassprakevaneen geringe
prijsstijging. Het gevolg van één en ander was een daling van de gemiddelde opbrengstprijs van alleagrarischeprodukten metcirca4%.
In de volgende paragraaf wordt op de ontwikkeling van produktie en
prijzen nader ingegaan. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan het
verloop van de melkproduktie in deverschillende delen van de wereld in
de loop van dejaren tachtigen aan de ontwikkeling van de aardappelproduktie indeEGinde afgelopen jaren.
Eenkleine40%van dewaarde van deNederlandse agrarische produktie wordt in onbewerkte vorm geconsumeerd of geëxporteerd. De rest
wordt opeenof anderemanierbe-ofverwerkt inde voedingsmiddelenindustrie. Een klein deel daarvan is uiteindelijk bestemd voor andere dan
voedingsdoeleinden. Het beleid is er op gericht deze vorm van afzet de
komende jaren sterk te vergroten, in de hoop dat daarmee de problemen
in de akkerbouw voor een deel kunnen worden opgelost. Paragraaf 3.3is
gewijd aaneenbeschouwing overdezezogenaamde agrificatie.
Delaatsteparagraaf van dit hoofdstuk gaat over deNederlandse in- en
uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen. Behalve de ontwikkeling daarvan in 1992,komen daarbij ook hetverloop van het agrarische handelssaldo op langere termijn en de veranderende betekenis van
dediverse afzetmarkten indeloopvan dejarentachtigaan deorde.
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Tabel3.1 Ontwikkelingvandeplantaardigeproduktieindewereld1989-1993(miljoen ton)
Produkt

1989

1990

1991

1992
(v)

1993
(P)

1992in%
van 1991

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

1883
543
824
516
105
277
107
56

1952
593
837
522
113
268
104
58

1882
546
818
518
112
258
103
57

1952
564
863
525
116
268
114
57

1937
570
838
529
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

103,7
103,1
105,5
101,5
103,3
103,9
111,0
101.5

Bronnen: FAO,QuarterlyBulletinofStatistics,1993-2
FAO,FoodOutlook,diversenummers.
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3.2 Produktieen prijsvorming
3.2.1 Deplantaardigeproduktie inde wereld
Herstelgraanproduktie,prijzenomlaag
De wereldproduktie van plantaardige produkten nam in 1992 met enkeleprocenten toe.Dit was vooral te danken aan de graanoogst, die zich
in 1992duidelijk herstelde van de terugval in 1991.De FAOschat de omvang van de wereldgraanproduktie op circa 1950 miljoen ton (tabel 3.1).
De grootste stijging deed zich voor bij de voedergranen, terwijl de produktievan rijst slechtsweinig toenam.
Een recordoogst werd geboekt in de Verenigde Staten, waar de graanproduktie maar liefst een kwart groter was dan in 1991.In de gezamenlijkeGOS-landennam deoogst,diein 1991 uitzonderlijk laagwas,met ruim
20% toe tot het ongeveer normale niveau van 189 miljoen ton. Ook in
Azië,Zuid-Amerika enAustralië steegde graanproduktie, maar in Afrika
en Europa vielen de graanoogsten lager uit. Vooral in de Oosteuropese
landen - exclusief de GOS-landen - viel de oogst tegen door lagere opbrengsten perhectare.
De grotere oogst resulteerde in een toename van de wereldgraanvoorraden met 6à 7%tot 345miljoen ton aan het einde van oogstjaar 1992/93.
Dat is volgens de FAO in principe voldoende om de voedselvoorziening
in de wereld veilig te stellen. De grote produktie en de gestegen voorraden zorgden er voor dat de graanprijzen in het tweede deel van 1992 vrij
laag waren (figuur 3.1). De wereldgraaninvoer was met 203 miljoen ton
ietskleiner dan in 1991/92.VooraldeGOS-landenenChina importeerden
minder. Daartegenover stond een grotere import van vooral de Oosteuropese landen,Indiaen Zuid-Afrika.
Volgens de FAO was de totale graanproduktie in 1993kleiner dan die
van 1992.De oogst van voedergranen is lager uitgekomen, maar die van
rijstentarweoogst wordt ietshoger geraamd (tabel3.1).
Produktievansuikerenvansojabonenomhoog
Dewereldproduktie van suiker nam in 1992volgens de FAOmet ruim
3% toe tot 116miljoen ton (tabel 3.1).In de ontwikkelingslanden steeg de
suikerproduktie met 3%tot ruim 73miljoen ton. Het belangrijke exporterende land Cuba had een kleinereoogst alsgevolg van energietekorten en
stormschade. In de ontwikkelde landen was de produktie met ruim 42
miljoen ton bijna 4%groter. Dalingen deden zich voor in het voormalige
JoegoslaviëendemeesteOosteuropese landen.DeGOS-landenzagen,ondanks ambitieuzeplannenvoor desuikerindustrie,hun gezamenlijke pro115

duktie met enkele procenten inkrimpen, onder andere als gevolg van een
gebrek aanbestrijdingsmiddelen. Op dewereldmarkt slotenvraagen aanbod redelijk goed op elkaar aan. Doordat de produktie verminderde nam
de wereldsuikervoorraad enigszins af. De importvraagbleef per saldo op
hetzelfde niveau als in 1991. Tegenover een kleinere vraag uit de Oosteuropese landen stond eenvergroting van de import ineen aantal Afrikaanse landen. Eén en ander zorgde er voor dat de suikerprijzen op de
wereldmarkt in 1992gemiddeld ietshoger lagen dan in 1991(figuur 3.1).
De mondiale produktie van sojabonen steegin 1992met meer dan 10%
tot een record van 114miljoen ton. Dit isruim 50%van de totale wereldproduktievan oliezaden.Detoenamewashetresultaatvan goede oogsten
in de Verenigde Staten en Brazilië,debelangrijkste producenten. Doordat
de vraag wereldwijd goed was, bleven de prijzen ongeveer op hetzelfde
niveau als in het vorige jaar. De wereldproduktie van peulvruchten was
in 19921à 2%hoger dan in 1991en dievan aardappelen nam met 4%toe
tot268miljoen ton.Zowel het aardappelareaal alsdeopbrengst per hectare waren iets groter. Van de belangrijke producerende landen vertoonde
Polen opnieuw een sterke daling, die werd veroorzaakt door aanzienlijk
lagereopbrengsten per hectare.
3.2.2 Dedierlijke produktie inde wereld
Dalendelijnwereldmelkproduktie
De wereldproduktie van koemelk is in 1992 met ongeveer 3% afgenomen tot 455 miljoen ton (tabel 3.2),nadat in 1991al een daling van 2,5%
was opgetreden. Deze ontwikkeling is vooral het gevolg van pogingen
van de EG, maar ook van enkele andere landen zoals Canada, om de
melkproduktie te verminderen en van onbedoelde produktiedalingen in
enkele Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie. In Europa
werd in 1992ruim 5,5miljoen ton melkminder geproduceerd dan in1991.
Polen werd in 1992 geteisterd door droogte, die één van de oorzaken
vormde van de dalingvan demelkproduktie met ruim 11%.Sinds 1989is,
onder andere door de inkrimping van de veestapel met circa 20%, de
melkproduktie in Polen met zo'n 40% afgenomen. De scherpste daling bijna 14%-van deproduktie deed zichin 1992voor indevoormalige Sovjet-Unie. De ontwikkelingen in Europa en de GOS-republieken staan in
scherp contrast met die in andere delen van de wereld. In de Verenigde
Staten nam de melkproduktie met 2,4%toe.Zowel in Nieuw-Zeeland als
in Australië steeg de melkproduktie met ruim 5%. Ook in 1991 was de
melkproduktie daar al toegenomen, waardoor in 1992het hoogste niveau
sindshetbegin vandejarenzeventigwerd bereikt. Hethogere produktieniveau inde Verenigde Statenen Australiëwasvooral tedanken aan de
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Tabel3.2 Ontwikkelingvandedierlijkeproduktieindewereld(miljoen ton)
Produkt
Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schape-en geitevlees
Pluimveevlees
Eieren

1989

1990

1991

1992

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

476,4
54,1
69,8
9,6
39,9
34,8

468,4
54,4
70,7
9,9
41,2
35,8

455,4
53,4
72,2
9,9
43,0
36,1

1992in%
van 1991
97
98
102
99
106
101

Bron:FAO, QuarterlyBulletinofStatistics,1993-2.

goede weersomstandigheden. Daarnaast had in de Verenigde Staten een
aanpassingvan desteunprijzen eenlichtstimulerend effect. Dedaling van
demelkproduktie in dewereld ginggepaard meteen stijging van dekaasproduktie (+5%), een beperkte daling van de boterproduktie (-2,5%) en
een forse vermindering (-12%)van deproduktie van magere-melkpoeder.
Een en ander leidde tot hogere zuivelnoteringen. Voor 1993 wordt een
verdere dalingvan dewereldmelkproduktie verwacht.
AandeelEG inwereldmelkproduktiedaalt
In de loop van dejaren tachtigisdeverdeling van de melkproduktie in
de wereld enigszins veranderd. Europa ishet belangrijkste melkproducerende gebied in dewereld, ofschoon het aandeel van dit werelddeel in de
totale wereldmelkproduktie terugliep van 40%in 1980tot 34%in 1992.In
dejarentachtig kwam ongeveer tweederde van deEuropese melkproduktie uit de EG,maar door de recente daling van de produktie in de meeste
Oosteuropese landen is het aandeel van de EG na 1990 toegenomen. De
recente terugval van de produktie in de voormalige Sovjet-Unie -die iets
meer dan 20%van de totale wereldmelkplas voortbrengt (tabel 3.3) - was
daarvan debelangrijkste oorzaak. In de tien voorafgaande jaren was er in
de Sovjet-Unie sprake van een geleidelijke groei. De produktie van de
VerenigdeStatenwas indejarentachtigvrijstabiel,maar neemt de laatste
jaren iets toe. De groei van de produktie in Australië en Nieuw-Zeeland
was procentueel gezien het grootst, namelijk bijna een kwart tussen 1980
en 1992. Het grootste deel daarvan werd gerealiseerd in de eerste helft
van dejaren tachtig. Tochblijft deproduktie van deze landen op wereldschaal gezien van vrij geringe betekenis (tabel 3.3). Omdat het grootste
deel van de produktie van Australië en Nieuw-Zeeland wordt geëxporteerd, is het effect van produktiegroei aldaar voor de internationale zuivelmarkten echter groter dan dat de produktie-aandelen suggereren. Het
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Tabel3.3 Gemiddelde jaarproduktie van koemelk,kaas, boter en melkpoeder in de wereld, verdeeldoverdebelangrijksteproduktiegebieden

Wereldtotaal

aandeelin % van:
EG-12

VS

ex-USSR

Oceanië

RestWereld

melk (min.ton)
kaas (1000kg)
boter (1000kg)
melkpoeder (1000kg)
melk
kaas
boter
melkpoeder
melk
kaas
boter
melkpoeder
melk
kaas
boter
melkpoeder
melk
kaas
boter
melkpoeder
melk
kaas
boter
melkpoeder

1979-'81

1983-'85

1987-'89

1991-'92

416
11.503
6.877
6.993

448
12.738
7.560
7.940

465
14.192
7.487
7.709

458
14.577
7.241
7.663

29
36
32
52
14
20
7
13
22
13
20
8
3
2
5
6
32
29
36
21

26
36
32
48
14
21
7
14
22
13
21
10
3
2
5
7
35
28
35
21

24
36
27
45
14
21
7
13
23
14
24
13
3
2
4
8
36
27
38
21

24
37
24
44
15
22
9
13
21
13
21
13
3
2
5
9
37
26
41
21

Bron:FAO, Production Yearbook,diverse jaren.

aandeel van de ontwikkelingslanden in dewereldmelkproduktie istoegenomen van ongeveer 17% rond 1980totcirca23%in1992.
Demelkwordt voor een steedsgroter deeltot kaasverwerkt, terwijl de
produktie vanboter enpoeder,afgezien vanenkeleschommelingen, sinds
het midden van dejaren tachtig een duidelijk dalende trend vertoont (tabel 3.3).In 1992was de kaasproductie wereldwijd ruim een kwart groter
dan in 1979-'81.DeEGismeteen aandeel vanbijna 40%veruit de belangrijkste kaasproducent ter wereld. Dit aandeel isin dejaren tachtig vrijwel
niet gewijzigd. Slechts de Verenigde Staten komen enigszins in de buurt
van de Gemeenschap met een kaasproduktie die is gegroeid van 2,3miljoen ton in 1979-81naar 3 3 miljoen ton in 1992.Het aandeel van de Verenigde Statenin dewereldkaasproduktie isindeloopvan dejaren tachtig
toegenomen. De kaasproduktie in de voormalige Sovjet-Unie is, na een
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gemiddelde jaarlijkse groei van 3%in de jaren tachtig, in 1991ruim 10%
gedaald tenopzichtevan1990.
De bovengenoemde drie producenten namen samen bijna driekwart
van de totale kaasproduktie in dewereld voor hun rekening. Dat aandeel
issindshetbeginvan dejarentachtiglichttoegenomen. Deproduktie van
magere- en volle-melkpoeder is sterker geconcentreerd dan die van kaas
en boter. Het aandeel van de EG in de totale poederproduktie - dat rond
1980nog meer dan 50%bedroeg -loopt duidelijk terug,terwijl dat van de
voormalige Sovjet-Unie en Oceanië een stijging te zien geeft. Ook als boterproducent wordt de EG steeds minder belangrijk, maar de Verenigde
Staten en - althans tot 1990- de voormalige Sovjet-Unie gaan een steeds
grotere rol spelen op de wereldbotermarkt. Naast de genoemde landen is
met name India eenbelangrijke boterproducent, met een aandeel van 12à
15% in de totale wereldproduktie. In India wordt circa 7%van de totale
wereldmelkproduktie voortgebracht, waarvan slechts een fractie wordt
verwerkt totkaasen melkpoeder.
De ontwikkeling van de produktie-aandelen kan voor een belangrijk
deel worden toegeschreven aan het verloop van de melkproduktie in de
EG,diena de invoering van de quotering in 1984met circa 12miljoen ton
is verminderd. Dat leidde vooral tot een sterke daling van de produktie
van de interventieproduktenboter enmagere-melkpoeder.Voorboter namen bovendien de (commerciële) afzetmogelijkheden binnen de Gemeenschap af en werden - net als voor magere-melkpoeder - de interventievoorwaarden aangescherpt. IndeVerenigdeStatenheeft hetingrijpen van
de overheid zich in dejaren tachtig hoofdzakelijk beperkt tot afzwakking
van de prijsondersteuning. De daling van de melkproduktie in de voormalige Sovjet-Unie is voornamelijk het gevolg van een verminderde produktie per koe,maar ook de melkveestapel issinds 1990ingekrompen. In
Nieuw-Zeeland werd de steun aan de landbouwsector halverwege de jaren tachtig drastisch verminderd. Na een aantal moeilijke jaren voor de
melkveehouderij - minder koeien en minder melk - valt sinds 1989 een
groei van de veestapel en de produktie te constateren. De melkveestapel
in Australië krimpt geleidelijk in,maar door de stijging van de produktie
per dierblijft demelkproduktie gestaag groeien.
In een prognose tot 1997verwacht de OECD voor Nieuw-Zeeland een
verdere stijging van demelkproduktie met 10%(OECD,1993a).Een groei
van de melkproduktie wordt ook verwacht voor de Verenigde Staten en
Japan -beide met 5à6%-en voor deWesteuropese landen buiten de EG.
Daardoor zou de totale OECD-melkproduktie in 1997met 3% toenemen
ten opzichte van 1992.De produktie in de EG-12wordt voor die periode
stabielverondersteld. Eénen ander impliceert eenvoortzetting van debestaandetendensen indeverdelingvan de wereldmelkproduktie.

119

Wereldproduktievleeseneieren in1992 omhoog
Detotalevleesproduktie indewereld wasin 1992bijna 1,5%groter dan
inhetjaar daarvoor en kwam uit op ruim 180miljoen ton (tabel3.2).Deze
groei was het resultaat van een daling van de rundvleesproduktie, een
stabilisatie van de schapevleesproduktie, een beperkte groei bij varkensvlees en een forse toename van de produktie van pluimveevlees. Wereldwijd gezien was er dus sprake van een verschuiving in de richting van
goedkopere vleessoorten. Ditproces doet zichalgeruime tijd voor. In tien
jaar is de totale vleesproduktie in de wereld met ongeveer 35%toegenomen. Voor rundvlees en schapevlees lag de groei op 20 à 25%,voor varkensvlees rond 35%en voor pluimveevlees op circa 60%.Hierbij is van
belang dat de produktie van de laatstgenoemde vleessoorten gemakkelijkerkan worden uitgebreid omdatzeminder grondgebonden is.
De wereldrundvleesproduktie verminderde in 1992 met ongeveer 2%
ten opzichte van 1991.Er was sprake van een toenemende produktie in
zowel Noord- als Zuid-Amerika, een slechts marginale groei in Oceanië
en een scherpe daling in de voormalige Sovjet-Unie en de landen in OostEuropa.InWest-Europa vond eenbeperkte teruggang plaats.
In de Verenigde Staten stijgt de totale vleesproduktie al enkele jaren.
Dat geldt ookvoor deproduktie van rundvlees. Detoenemende voorkeur
van de Amerikaanse consument voor pluimveevlees zet echter de prijsvorming van de andere vleessoorten onder druk. Voor wat betreft de
Zuidamerikaanse landen valt de toenemende export vanuit Brazilië op,
terwijl de uitvoer van rundvlees uit de andere landen in dit gebied stagneert. De economische problemen in Brazilië leiden tot een stagnatie van
de interne afzet, zodat het rundvlees op dewereldmarkt moet worden afgezet. In Oceanië lijkt de produktie van rundvlees zich te stabiliseren. De
sterk toenemende binnenlandse consumptie leidt echter tot een kleiner
aanbod van rundvlees vanuit dezeregioop de wereldmarkt.
De totale produktie van varkensvlees in de wereld is in 1992 met 2%
gestegen tot ruim 72miljoen ton (tabel 3.2).Sterke stijgingen van de produktie waren te zien in China en de Verenigde Staten. In de GOS-landen
deed zich daarentegen een daling voor. Het totale verbruik van varkensvlees steeg in 1992wereldwijd met 2%,vooral door de sterke toename in
China endeVerenigde Staten.
Tegenover een licht teruglopende schapevleesproduktie in West-Europa ensterkedalingen inOost-Europa en devoormaligeSovjet-Unie, stond
een hogere produktie in Azië - dat ruim 40% van de wereldproduktie
voor zijn rekening neemt -en inOceanië.Na tweejaar droogte isde schapenstapel daarnietzosterkverkleind alsaanvankelijk werd aangenomen.
Denagenoeg gelijk geblevenproduktie ginggepaard metongeveer stabieleprijzen op de wereldmarkt.
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De wereldproduktie van pluimveevlees is in 1992 opnieuw toegenomen en wel tot43,0miljoen ton. Datwas een stijging van 6%ten opzichte
van 1991 (tabel 3.2). Vooral in China steeg de produktie enorm (+30%),
maar ook in de Verenigde Staten en Brazilië deed zich een uitbreiding
voor. Daarentegen werd in deGOS-landen en inJapan minder pluimveevlees geproduceerd.
De wereldproduktie van eieren nam in 1992 met 0,8% toe tot ruim 36
miljoen ton. m Brazilië, de Verenigde Staten, India, China en Japan werden beduidend meer eieren geproduceerd, maar onder meer in de GOSlanden trad eendalingop.
3.2.3 Deplantaardige produktie indeEG
Mindergraanenoliezaden,maarmeersuiker
Het volume van de plantaardige produktie in de EG nam in 1992 af
met circa 3%. Dit kwam voornamelijk doordat de graanproduktie met
ruim 7% verminderde tot 168 miljoen ton (tabel 3.4). Deze daling werd
grotendeels veroorzaakt door lagereopbrengsten per hectare in Duitsland
en Spanje, alsgevolg van droogte.Het graanareaal indeEGisin 1992met
1,4% slechts licht gedaald. De produktie van maïs en van de betrekkelijk
nieuwe graansoort triticale liet in tegenstelling tot de meeste andere
graansoorten eenstijging zienvan respectievelijk 9%en 11%.Uit de geringe teruggang van het areaal blijkt dat de produktiebeperkende maatregelen in de EG in 1992opnieuw weinig effect hebben gesorteerd. Voor het
oogstjaar 1993/94 heeft als gevolg van de invoering vanhetbraaklegTabel3.4 ProduktievaneenaantalakkerbouwprodukteninEG-12*)(miljoen ton)
Produkt

1989

1990

1991
(v)

1992
(r)

1992in%
van 1991

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

163,6
79,4
14,7
38,9
11,4
5,4
3,5
2,0
5,1

170,2
84,7
15,3
39,4
12,9
6,2
4,3
2,2
6,0

181,1
90,5
15,9
42,3
13,3
7,4
4,1
1,6
5,2

168,2
85,0
17,0
46,6
12,2
6,2
4,1
1,2
5,2

92,9
93,9
106,9
110,2
91,7
83,8
100,0
75,0
100,0

*) Vanaf1990(aardappelen: 1991)inclusiefvoormaligeDDR.
Bronnen: CEG,DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap, Verslag1992;1993
FAO,FoodOutlook;diversenummers;
Eurostat,Cropproduction,1993-1.
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gingsprogramma wel een noemenswaardige daling van het areaal plaatsgevonden,namelijk metcirca7%.
Het suikerbietenareaal indeEGwas in 1992met 2,0miljoen hectaregelijk aan dat in het jaar daarvoor. Een inkrimping in Duitsland werd grotendeels gecompenseerd door een uitbreiding in Italië.Door de gunstige
groei-omstandigheden namen de hectare-opbrengsten over vrijwel de gehelelinietoe.Desuikerproduktie steeg daardoor metbijna 7%tot 17miljoen ton (tabel3.4).Deproduktie van oliezaden indeEGdaalde met ruim
8%tot 12,2miljoen ton.Door de onzekerheid over de afzetmogelijkheden
zaaiden veel boeren in de belangrijke produktiegebieden tarwe in plaats
van koolzaad. De produktie van peulvruchten lag met 5,2 miljoen ton op
hetzelfde niveau alsin 1991.
TrendbreukinontwikkelingEG-aardappelareaal?
De aardappelproduktie in de EG nam in 1992 sterk toe, namelijk met
ongeveer 10%invergelijking met 1991(tabel3.4).Deze toename was grotendeels een gevolg van hogere fysieke opbrengsten; het aardappelareaal
is met 3 à 4%uitgebreid. De grote oogst leidde tot een daling van de gemiddelde prijs met ongeveer 30%.Voor wat betreft het aardappelareaal
heeft zich de laatste jaren een duidelijk andere ontwikkeling voorgedaan
dan in deperiode daarvoor. Indejaren tachtig -en ookin dejaren zeventig-nam hettotaleaardappelareaal indeEGgeleidelijk af (figuur 3.2).
In 1989 werd een dieptepunt bereikt met een areaal van 1,388 miljoen
hectare, terwijl zich in de twee jaar daarna, afgezien van de uitbreiding
door de komst van de voormalige DDR, slechts een beperkte uitbreiding
voordeed. Bovendien zorgden de droge zomersvan 1989tot 1991 voor tamelijk lage fysieke opbrengsten, hetgeen redelijke tot goede prijzen voor
de producent opleverde. Voor een deel in samenhang daarmee nam het
aardappelareaal in deEGin 1992toeen kwam het -inclusief de voormaligeDDR-op 1.577 miljoen hectare.Als devijf nieuwe Bundesländern niet
worden meegerekend, is het aardappelareaal sinds 1990 niet met circa
190.000hectare,maar met ongeveer 70.000hectare uitgebreid. De aansluiting van de ex-DDR is dan ook de belangrijkste oorzaak van de uitbreiding van het aardappelareaal in de EG in 1991.Daarmee is echter niet
allesgezegd, want vóór de hereniging was de DDRongeveer zelfvoorzienend voor aardappelen. Men zou dus verwachten dat het extra aanbod
zou worden gecompenseerd door de grotere consumptie. Deze laatste
werd in de DDR echter sterk gesubsidieerd - in 1988 bedroeg de consumentenprijs slechtseen derde van de producentenprijs -en de afschaffing
van deze subsidies leidde toteen forse teruggang in de consumptie. Over
heel Duitsland bezien lag de aardappelconsumptie in 1991/92 ongeveer
20%lagerdan in 1990/91 (Agrarbericht 1993,blz.147).Deproduktie ging
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Figuur3.2 Deontwikkelingvanhetaardappelareaalendeaardappelproduktie in
deEG, 1984-1992
echter nog sterker omlaag, zodat de zelfvoorzieningsgraad voor aardappelen van het herenigde Duitsland niet hoger is dan die van de vroegere
Bondsrepubliek. De voorzichtige conclusie is dus dat de Duitse herenigingnietheeft bijgedragen aandeverstoringvan deEG-aardappelmarkt.
Frankrijk leverde met een uitbreiding van de aardappelteelt met 25.000
hectare (ruim 15%) de belangrijkste bijdrage aan de genoemde toename
van 70.000 hectare sinds 1989. Nederland en de "oude" Bondsrepubliek
kwamen allebei met een uitbreiding van 20.000 hectare op een gedeelde
tweede plaats.InGriekenland, Belgiëen Denemarken deed zich eveneens
een groei van het aardappelareaal voor, maar die landen hebben slechts
een bescheiden marktaandeel. Vooral in Spanje, Portugal en Italië was in
degenoemdeperiodesprakevaneeninkrimping van de aardappelteelt.
Deuitbreidingvan het aardappelareaal in deEGheeft -behalve met de
vrij gunstigeprijzen in 1989-1991-waarschijnlijk ooktemaken met de forseverlaging van degraanprijs (zieparagraaf 1.3.3).Dezeheeft althans een
deel van de akkerbouwers ertoe gebracht over te schakelen op de zogenaamde vrije produkten, zoals aardappelen en vollegrondsgroenten.
Daarbij moet worden bedacht dat het graanareaal in de EG meer dan
twintigmaal zogroot isalshet aardappelareaal, zodat een relatief beperkte omschakeling al substantiële effecten heeft voor het aanbod van aardappelen. De overschakeling van graan naar aardappelen vereist forse
investeringen in produktiefaciliteiten en bewaar- en opslagcapaciteit, die
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alleen voor grote professionele bedrijven realiseerbaar zijn. Daardoor
heeft de recente uitbreiding van het aardappelareaal in de EG voor een
deel een structureel karakter. Dit kan betekenen dat de aardappelprijzen
zich minder snel herstellen dan in het verleden. De kans bestaat dat de
noodzakelijke inkrimping van het aardappelareaal vooral gestalte zal krijgenop dekleinere,minder professionele bedrijven. Demeeste Nederlandse aardappeltelers moeten tot de grote, professionele bedrijven worden
gerekend en zijn waarschijnlijk minder flexibel dan hun collega's in andere landen om bij slechte aardappelprijzen over te stappen op alternatieven.Feitisdat van devijf belangrijkste aardappeltelende landen in deEG
het areaal inNederland hetmeeststabielis.
Een marktordening vooraardappelenin deEG?

Aardappelen zijn tot nu toe geen onderwerp van het Gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid geweest. Verschillende lidstaten hanteren wel
nationale regelingen, die deels op gespannen voet staan met het vrije verkeer van goederen in de EG. De voortgaande integratie van de interne
markt heeft dan ook opnieuw voeding gegeven aan de discussie over een
gemeenschappelijke marktordening. De recente overschotproblemen en
lageprijzen hebben ditnog versterkt.
Innovember 1992kwam deCommissie meteen voorstelvoor een regulering van de aardappelmarkt (CEG, 1992d). Daarin werd benadrukt dat
een gemeenschappelijke marktordening het marktmechanisme niet mocht
verstoren en dat er dus geen sprake mocht zijn van garantieprijzen en interventie-aankopen. Wel werd voorgesteld om producentenverenigingen
op te zetten en die onder bepaalde voorwaarden te ondersteunen. Verder
richtte hetvoorstel zichop een regeling voor dehandel met derde landen.
Bij de invoer van aardappelen wordt alleen het gemeenschappelijke douanetarief toegepast. In uitzonderingsgevallen - als de invoer plotseling
snel toeneemt - kunnen invoercertificaten worden geëist. Het voorstel
werd later uitgebreid met een regeling over gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden.
De standpunten van de lidstaten lopen nogal uiteen. Nederland wil,
evenals Duitsland en Denemarken, geen gemeenschappelijke marktordening.DeBritten willen dat wel alsvervanging van hun nationale marktregulering. Als enige EG-lidstaat wordt in het Verenigd Koninkrijk het
areaal van consumptie-aardappelen gequoteerd en worden deprijzen ondersteund door interventie-aankopen. Dat systeem wordt echter uitgehold door de Europese integratie. Frankrijk wil steun voor de aardappelproducenten, omdat diehet slachtoffer zijn van verdringingseffecten door
beleidsaanpassingen bij andere akkerbouwprodukten. De zuidelijke lidstatenwilleneenverdergaandeEG-regelingdan is voorgesteld.
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Groenteproduktieongeveergelijk
De groenteproduktie in de EGbleef in 1992vrijwel gelijk. In Frankrijk
daalde de produktie met 3 à 4%.Ondanks het stabiele aanbod is de gemiddelde prijs van groenten indeEGin 1992met 8à9%gedaald. Deproduktie van tomaten, qua omzet debelangrijkste groentesoort, is enigszins
verminderd. In Italië, dat ruim 40% van de tomatenproduktie in de EG
voor zijn rekening neemt, daalde de produktie met ruim 5%.Hier tegenover stond eenbeperkte groeivan deGriekse tomatenproduktie.
Sinds het midden van dejaren tachtig isde groenteproduktie in deEG12met ruim 1%per jaar toegenomen, terwijl het areaal een zeer geringe
inkrimping te zien gaf van ongeveer een kwart procent per jaar. Dit ging
gepaard met vrijwel gelijkblijvende reële opbrengstprijzen. Voor de komende jaren wordt voor de hele EG een beperkte groei van de groenteconsumptie verwacht,namelijk van ongeveer eenhalf procent perjaar per
hoofd van de bevolking. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de lidstaten. Zowordt voor België,Ierland en Portugal een toename van meer dan
3,5%per hoofd perjaarverwacht,maar voor Spanje een daling1).
Rekeninghoudend met eenbeperktebevolkingsgroei levert dit voor de
hele EG een totale consumptietoename van minder dan 1% per jaar op.
Wanneer de produktie per hectare evenals in het verleden met bijna 1,5%
per jaar blijft toenemen, kan ditbetekenen dat het totale groentenareaal in
de EGde komendejaren sterker moet afnemen dan inde afgelopen jaren.
Datzal indepraktijk gepaard gaanmetmeer druk op de prijzen.
Fruitprijzenonderdruk
Nadat de fruitteelt in de EG in 1991 werd geteisterd door nachtvorst
was de produktie in 1992bijzonder groot.Deproduktie van appelen steeg
met maar liefst 80%en kwam voor het eerst boven 10miljoen ton. Vooral
debelangrijkste producerende landen -Duitsland en Frankrijk, die samen
35à40%van deEG-appelproduktievoor hun rekeningnemen -lieten een
forse toename zien. Naar verwachting zal de appelproduktie in de EG de
komende jaren aanzienlijk groeien.Vooral de verwachte produktiestijgingen inSpanje enItaliëzullen ertoebijdragen dat oogsten van rond 10miljoen tonnormaal worden (Gijsberts, 1993). Omdat ookelders in de wereld
het appelareaal deafgelopen jarennogal isuitgebreid,zijn de vooruitzichten voor deprijsvorming en daarmee voor de rentabiliteit van de Europesefruitteelt voor dekomendejaren tamelijk somber.

1)

Studie EG-Commissie,weergegeven inAgrarischDagblad13-2-1993.
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De produktie van peren steeg in 1992 in vrijwel alle EG-landen en
kwam 50%hoger uit dan in het voorgaande jaar. De produktie van aardbeien gaf eenuiteenlopend beeld tezien:tegenover stijgingen inSpanje en
Duitsland stonden dalingen in onder andere Italië en Frankrijk. De totale
EG-fruitproduktie nam door éénen ander metmeer dan 50%toeendegemiddeldeprijservangingmet20à25%omlaag.
3.2.4 Dedierlijkeproduktie indeEG
Melkproduktieietsomhoog
De melkproduktie in de Europese Gemeenschap nam in 1992 toe met
0,5% (tabel 3.5).De grotere produktie kwam vooral voor rekening van de
zuidelijke lidstaten. Gegevens over de eerste helft van 1993 wijzen ook
voor het lopende jaar op een toename van de melkproduktie en wel van
ruim 1%.Onder meer degoederuwvoedervoorziening speelde hierbij een
rol. De grotere melkafleveringen in 1992 vonden vooral hun weg in de
produktie van consumptiemelk en kaas. De produktie van magere-melkpoeder daalde daarentegen met ruim 20%,waardoor de interventievoorraden konden worden verminderd van ruim 400.000 ton aan het begin
van 1992totslechts50.000ton aanheteind van datjaar.Deproduktie van
boter liep eveneens terug, namelijk met circa 8%. Metname in Duitsland
- met een aandeel in de EG-produktie van ruim 30% - daalde de boterproduktie sterk (-15%).Deze daling was ook terug te vinden in de Duitse
boterexport, die in 1992 nog slechts een derde bedroeg van die van het
voorafgaande jaar. Hoewel minder fors dan bij melkpoeder, zijn ook de
EG-botervoorraden verminderd, namelijk van ruim 300.000 ton aan het
beginvan 1992totcirca240.000tonin december.
Tabel3.5 OntwikkelingvandedierlijkeproduktieindeEGeninenkelelidstaten
Produkt

Melk
Rund-en kalfsvlees
Schapevlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

Produktiewaarde 1991
(mrd. gld.)

Volumemutatie 1992t.o.v.1991 in%
EG-12 Frank- Duits- Veren. Italië Dene- Spanje
rijk
land Koninkr.
marken

74,9

0,5

-1,5

-2,0

-1,0

-

13

1,5

53,3
8,9
493
21,8
12,1

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

2,0
2,0
5,0
33
1,0

-22,0
-6,0
-8,0
5,0
-2,0

-7,0
-10,0
-1,0
-3,0
-1,0

13,0
0,0
0,0
1,0
4,0

3,0
20,0
9,0
4,0
4,0

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

Bronnen:Eurostat;FAO;diverseNationalestatistieken.
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Rundvleesconsumptielooptterug
De totale rundveestapel in de Europese Gemeenschap daalde in 1992
met ruim 2%,voornamelijk door eenverdere inkrimping van de melkveestapel. Met name in Duitsland, Frankrijk en Italië nam de rundveestapel
af. Tegenover de dalende melkveestapel staat in alleEG-landeneen continuegroeivanhet aantalzoogkoeien eninminderematevan deandere categorieën vleesvee.Het aantal mannelijke dieren tussen de 1en 2jaar was
echter in december 1992 in vrijwel alle lidstaten lager dan een jaar tevoren. Deproduktie van rundvlees in de EGnam in 1992met circa 5%af en
die van rund- en kalfsvlees samen met 4% (tabel 3.5). Naar verwachting
zalook 1993onder invloed van deslechterentabiliteit weer een vermindering van de produktie laten zien. Een belangrijke oorzaak van de daling
van het rundvleesaanbod in de EG in 1992 was de verminderde uitstoot
van koeien in (Oost-)Duitsland. Deproduktie van kalfsvlees in de EG liet
in 1992 een beperkte toename zien, maar voor 1993 wordt rekening gehouden met een teruggang met ruim 1%. De consumptie van rund- en
kalfsvlees in de Gemeenschap is op langere termijn bezien ongeveer stabiel, hoewel ze de laatste paar jaar iets lijkt te dalen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de andere vleessoorten relatief goedkoper zijn
geworden. De Mac Sharry-hervorming zal waarschijnlijk niet veel verbetering brengen in het achterblijven van de rundvleesconsumptie. Weliswaar worden de officiële rundvleesprijzen in driejaar met 15%verlaagd,
maar door de lagere voederprijzen zal de produktie van varkens- en
pluimveevlees zodanig worden uitgebreid dat de rentabiliteit in deze sector ongeveer gelijk blijft. Op grond van exercities met het ECAM-model
(zie paragraaf 1.3.4) is bij een daling van de graanprijzen met 30 à 35%
voor varkens-en pluimveevlees een prijsdaling met 15à 20%te verwachten. Mede omdat de procentuele daling van de consumentenprijzen veel
kleiner zal zijn, mag worden aangenomen dat het uiteindelijke effect van
de beleidshervorming op de rundvleesconsumptie beperkt zal blijven tot
enkeleprocenten (vergelijk VanLeeuwen,1992).
Schapevleesproduktiein1992groter,varkensvleesproduktiestabiel
Binnen de Europese Gemeenschap zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Frankrijk de belangrijkste producenten van schapevlees.
Mede doordat in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland de schapenstapel
in 1992 werd uitgebreid, daalde in de hele EG de schapevleesproduktie
met 2 à 3%(tabel 3.5).De consumptie van schapevlees verminderde met
1%,vooral door de sterke teruggang in het Verenigd Koninkrijk. In 1992
waren de prijzen voor schapevlees gemiddeld 3%hoger dan in het jaar
daarvoor,hetgeenbetekent dat zeopeenlaagniveau bleven.
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De produktie van varkensvlees in de EG steeg in 1992 met ongeveer
een half procent (tabel 3.5).In Duitsland daalde de produktie fors -namelijk met 8%-,vooral alsgevolg van deinkrimping van de varkenshouderij
in het oosten van het land. De daling van de Duitse produktie werd gecompenseerd door een stijging in Denemarken (+9%),Frankrijk (+5%) en
Nederland (+3%).Deeerste helft van 1993gaf een tamelijk sterke stijging
van devarkensvleesproduktie tezien.Degemiddelde prijs van varkens in
de EG is in 1992met ruim 5%gestegen. In de eerste helft van het jaar lagen de prijzen op een hoog niveau doordat het aantal slachtingen afnam,
met name in devoormalige DDR.Najulinam het aantal slachtingen weer
toe waardoor de prijzen sterk daalden. De consumptie in de EG bleef in
1992stabiel.Vooral inDuitsland trad een duidelijk herstel op na de scherpe dalingin1991.
Pluimveevleesproduktieomhoog,eierproduktieomlaag
De produktie van pluimveevlees in de EG steeg in 1992met 2%tot 6,9
miljoen ton (tabel3.5).De stijging kwam vooral voor rekening van Duitsland (+5%) en Frankrijk (+3,5%), terwijl zich in het Verenigd Koninkrijk
een daling voordeed (-3%).Deproduktiegroei ging gepaard met ongeveer
gelijkblijvende prijzen. Het verbruik van pluimveevlees nam met 2% toe
tot 18,9kgper hoofd van debevolking.Denen en Duitserszijn de kleinste
verbruikers van pluimveevlees.Ierland iskoploper met23,8kgper hoofd,
dankzij eenhogeconsumptievan kalkoenevlees.
De eierproduktie in de EGnam met in 1992met 1%af tot 84,5 miljard
stuks (tabel 3.5).Produktiestijgingen waren er in onder meer Griekenland
(+4%), Portugal (+5%),België/Luxemburg (+2%) en Denemarken (+4%),
maar devrij sterkeproduktiedalingen inNederland (-4%),Spanje (-3%) en
Duitsland (-2%) gaven de doorslag. Het eierverbruik per hoofd in de EG
daalde in 1992opnieuw met tweeeieren tot gemiddeld 217stuks.De consumptie ishet hoogst in Frankrijk en Denemarken met respectievelijk 265
en 253eieren per hoofd per jaar. Ieren, Portugezen en Nederlanders eten
relatief weinig eieren. Eén en ander ging in 1992gepaard met een daling
van degemiddelde eierprijs indeGemeenschap met ongeveer5%.
3.2.5 Deakkerbouwproduktie in Nederland
Stijginggraanproduktie,forsedalingbijoliezadenenpeulvruchten
DeNederlandse akkerbouwproduktie isin 1992met circa9%toegenomen. Het graanareaal in Nederland was in 1992met 181.000hectare bijna
even groot als hetjaar daarvoor. De forse inkrimping van het met zomergerst beteelde areaal met 20% werd gecompenseerd doordat de opper128

Tabel3.6 Volume-enprijsontwikkelingvanakkerbouwprodukteninNederland(excl. snijmais)
Waarde a)
(min.gld.)

Mutatiesin°

'o t.O.V. ' voorafgaande jaar

volum«
1991/92
(v)
Totaal akkerbouwprodukten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbieten b)
consumptie-en voeraard.
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
peulvruchten
oliezaden
uien

3110
363
132
826
715
473
283
39
19
163

prijs

90/91 91/92 92/93 90/91 91/92 92/93
(v)
(v)
(r)
(r)
4,6
2,8
-9,4
9,2
6,8
6,0
-4,1
-27,8
0,3
21,0

-4,7
-12,3
14,9
-15,6
10,0
4,0
-8,0
-38,6
-8,8
3,1

9,0
7,5
3,0
10,5
8,5
2,5
10,0
-25,5
-15,0
24,0

-9,4
-4,0
-2,4
-7,9
-17,6
-5,7
-7,0
11,6
-13,2
-24,3

-4,0
0,8
-2,8
5,2
-15,9
-4,0
-0,4
2,6
-0,3
-25,0

-14,0
-0,5
9,0
-6,0
-50,0
-20,0
-12,0
-5,5
-14,0
-50,0

a)Waardegemeteninproducentenprijzen;b)Veranderingen inhetsuikergehaltezijnverdisconteerdindevolumemutatie.
Bron:LE1-DLO.

vlakte korrelmais ruimschoots verdrievoudigde tot 7.700hectare. Dehectare-opbrengsten stegen - uitgezonderd die van haver - over de hele linie
sterk en de gemiddelde opbrengst van alle granen kwam op bijna 7.800
kg, tegen circa 7.000 kg in 1991.Hierdoor steeg de produktie van zowel
tarwe als voedergranen, respectievelijk met 8% en 3% (tabel 3.6). De
graanprijzen gingen gemiddeld met zo'n 2%omhoog.Tegenover een lichte daling van de tarweprijs stond een stijging van bijna 9%van de gemiddeldeprijs van voergranen.
De Nederlandse produktie van oliezaden daalde in 1992met 15%. Ondanks deintroductie van hectaretoeslagen voor de telers kromp het areaal
aanzienlijk. Vanaf 1985isde oppervlakte oliezaden met zo'n 65% verminderd. Dehogere opbrengsten per hectare konden de areaalsvermindering
in 1992slechtsvoor een gedeelte compenseren. Ook deNederlandse peulvruchtenoogst daalde in 1992fors,namelijk met ruim 25%.Tegenover een
lichte stijging van de gemiddelde hectare-opbrengst stond een verminderingvan het areaalmetbijna 30%.Hetareaalpeulvruchten kwam hiermee
op minder dan een kwart van datvan1988.
Prijzensuikerbietenenuienomlaag
Het areaal suikerbieten in Nederland nam in 1992 af met ruim 2% tot
bijna 121.000hectare. Door in het algemeen gunstige weersomstandighe129

den kwam de gemiddelde wortelopbrengst met 65,4 ton per hectare 12%
hoger uit dan in 1991.Datwasslechts ietsminder dan de recordopbrengst
van 1990. Het suikergehalte was met 15,3% zo'n 0,2% lager dan in 1991.
Bijeen suikeropbrengst van9,6tonper hectare leverde diteen toename op
van de totale suikerproduktie met ruim 10% (tabel 3.6) tot 1,15 miljoen
ton. De grote produktie hield in dat voor het vierde achtereenvolgende
jaar meer dan 20% van de produktie uit C-suiker bestaat. De opbrengst
van C-suiker is afhankelijk van de wereldmarktprijs voor suiker, die in
1992nog steeds zeer laagwas (zie figuur 3.1).Daardoor kwam de bietenprijs gemiddeld 6%lageruit dan in1991.
De Nederlandse produktie van uien steeg in 1992 met 24% opnieuw
aanzienlijk. Het areaal is vanaf 1989 uitgebreid met bijna een kwart en
daarmee weer op het niveau van de jaren daarvoor gekomen. De grote
oogst zorgde er voor dat de prijs in 1992/93 ongeveer halveerde (tabel
3.6),waarmee detotaledalingsinds 1989/90op ruim 70%kwam.
Aardappelprijzenopdieptepunt
Het Nederlandse areaal consumptie- en voeraardappelen nam in 1992
toe met ruim 4%. Omdat ook de hectare-opbrengsten omhoog gingen,
steeg de produktie met bijna 9%.Hiermee zette de stijgende tendens van
deafgelopen vier jaar zich voort. Doordat deoogst indemeeste andere
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Figuur3.3 Telersprijzen vanconsumptie-aardappelen inNederland, 1970-1992
(Bron:LEI-DLO)
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EG-landen eveneens groot was, zijn de prijzen ongeveer gehalveerd ten
opzichte van 1991(tabel 3.6).In vergelijking met het vrij gunstige prijsniveau van 1989/90zijn de aardappelprijzen met ruim 65%gedaald. Overigens zijn de pieken in de aardappelprijzen de laatstejaren niet meer wat
zegeweest zijn inhetverleden en lijken dedalen dieper teworden (figuur
3.3). Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de koopkracht
van de gulden sinds 1970metruim 60%isverminderd. Vanbelang hierbij
is dat de afzet in de voedersector, die voorheen een bodem in de markt
legde,grotendeelsisweggevallen.
De oppervlakte pootaardappelen nam in 1992 met ruim 5% toe. Door
deietslagereopbrengsten perhectare steegdeproduktie van pootaardappelen met 2à 3%. Als gevolg van de produktiegroei van de afgelopen jaren enerzijds en van het verdwijnen van traditionele afzetmogelijkheden
buiten de EG, met name in Noord-Afrika, anderzijds, staat de prijsvorming in deze teelt de laatste jaren onder druk. In 1992 daalde de gemiddelde pootaardappelprijs met ongeveer 20%(tabel 3.6).Vooral als gevolg
van hogere opbrengsten per hectare kwam de oogst van fabrieksaardappelen in 1992ongeveer 10%hoger uit. Dit ging gepaard met een prijsdalingvan ongeveer12%.
3.2.6 Detuinbouwproduktie in Nederland
Detotaleproduktie van groenten inNederland steegin 1992met bijna
7%(tabel3.7).Dezetoenamewashetresultaat van eenuitbreiding van het
areaal met 2%enerzijds en zeer groeizame weersomstandigheden anderzijds. Aangezien de uitbreiding van de afzetmogelijkheden achterbleef bij
deproduktiestijging,gingen deprijzen gemiddeld met 13%omlaag.
Slechteprijsvormingglasgroenten
De produktie van glasgroenten nam in 1992 met zo'n 5,5% toe en de
prijzen daalden metbijna 20%.Bijdebelangrijkste glasgroente -de tomaat
- lag de produktie ondanks een inkrimping van het areaal met 4%,nagenoeg op hetzelfde peil als in 1991.Deprijzen daalden gemiddeld met bijna 13%. Een oorzaak van de sterke prijsdaling is de buitenlandse
concurrentie vanuit met name Spanje en de Canarische eilanden. Deze
landen leveren tomaten die beduidend langer houdbaar zijn dan de Nederlandse. Devooruitzichten voor de tomatenteelt lijken niet erg gunstig.
Verwacht wordt dat de afzetmogelijkheden voor Nederlandse tomaten de
komende jaren zeker niet zullen toenemen, terwijl de tendens tot hogere
opbrengsten per hectare zich zal voortzetten (Bakker, 1993). Beide factoren samen zullen volgens deze auteur in de komende vijf jaren leiden tot
eenvermindering van zowelhetareaalalshet aantaltelersmet25à30%.
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Tabel3.7 Volume-enprijsontwikkelingvangroentenenfruitinNederland
Waarde
(mln.gld.)

Mutaties in' %t.o.v. voorafgaande jaar
volume

Totaalgroenten a)
w.v.: glasgroenten
w.o.: tomaten
komkommers
paprika
sla
champignons
wintergroenten b)
ov.opengrondsgroenten c)
Totaalfruit a)
w.o.: appelenb)
peren b)
aardbeien

prijs

1991
(v)

1990

1991
(v)

1992
(r)

1991
(v)

1992
(r)

4475
2984
1271
609
623
162
446
441
600

7,3
8,0
4,8
5,6
52,7
-20,4
13,1
3,8
7,0

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

7,0
5,5
0,0
9,5
19,0
-14,0
19,5
11,0
-0,5

5,2
2,5
0,6 10,1
-1,7 16,1
10,0
1,3
-18,9 12,3
35,0 -7,9
-6,5 -5,5
36,3 -20,6
7,2 -13,3

-13,0
-19,0
-13,0
-19,0
-39,0
-19,5
-8,5
-1,5
2,0

699
382
140
136

3,3
3,5
-20,6
29,3

-26,1
-47,4
18,5
-18,0

148,0
178,0
4,5
-3,5

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

42,7
67,1
3,0
20,8

-46,0
-68,5
-32,0
2,0

1990

a) Exclusiefzelfooorzieningsteelt (in1991 ruim170miljoenguldenvoorgroentenenruim 75miljoenguldenvoorfruit);b) Dezegegevenshebben betrekkingopoogstjaren (1990is1juli 199030juni 1991,enz);c)Inclusiefwitlof,exclusiefaardbeien.
Bron:LE1-DLO.

Het aanbod van komkommers nam in 1992toe met bijna 10%,waartegenover een beperkte stijging van de export stond. Aangezien de binnenlandse markt vrijwel verzadigd is,viel de gemiddelde prijs met bijna 20%
terug.Het aanbod van paprika's was in 1992bijna 20%groter dan eenjaar
eerder, hetgeen betekent dat de produktie in 10 jaar bijna is vervijfvoudigd. Toten met 1991ging de sterke produktiegroei niet ten koste van de
prijsvorming, maar in 1992 was dat, met een prijsdaling van bijna 40%,
duidelijk wel het geval (tabel 3.7). De slateelt had in 1992een slecht jaar.
De produktie daalde met 14%,maar was desondanks blijkbaar te groot
voor de,mede door sterke concurrentie beperkte, afzetmogelijkheden. De
prijzen gingenbijna 20%omlaag.
Produktiestijgingchampignonsenopengrondsgroenten
Ondanks een aantal bedrijfsbeëindigingen in de sector breidde het
teeltareaal champignons zich in 1992 uit met 1,5%. Het gedeelte hiervan
met doorgroeide compost is in een jaar gestegen van bijna 40% tot meer
dan 50%.Detoepassing van doorgroeide compost op grote schaal zorgde
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er voor dat de produktie toenam met maar liefst 20%.Door de grote produktie kwamen de prijzen op de binnenlandse markt verder onder druk
testaan (-8,5%,tabel3.7).
De oppervlakte opengrondsgroenten werd in 1992 uitgebreid met
ruim 2% tot bijna 45.000 hectare. Vooral prei en spruitkool droegen met
uitbreidingen van meer dan 15%hiertoe bij.Hiertegenover stond een inkrimping van het witlofareaal met bijna 20%. De produktie van opengrondsgroenten gaf een wisselend beeld te zien: het aanbod van
wintergroenten nam met ruim 10% toe, terwijl er van de overige opengrondsgroenten juist iets minder werd geproduceerd. Deprijzen van vollegrondsgroenten lagen gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau als in
1991. De redelijke vraag uit de Oosteuropese landen, waar de produktie
door droogte tegenviel, droeg hieraan bij.De prijs van witlof gaf na een
aantal moeilijke jaren een herstel te zien.Door de inkrimping van het areaalstond demarktminder onder druk ensteegdeprijs met30%.
Appeloogst groter,perenoogst stabiel,aardbeienoogstkleiner

DeNederlandse fruitproduktie lagin 1992aanzienlijk boven het gemddelde van de afgelopen jaren. De appeloogst bedroeg met 491.000 ton
meer dan het dubbele van de door nachtvorst mislukte oogst van 1991en
lag ook duidelijk hoger dan in dejaren daarvoor. Een andere reden voor
de grote oogst is de steeds intensievere beplanting van het appelareaal,
dat in 1992bijna 1,5% groter was dan eenjaar tevoren. Aangezien ook in
de andere EG-landen de produktie van appelen groot was, ontstond er
eenscherpe concurrentie.Ditresulteerde ineen dalingvan de gemiddelde
appelprijs metbijna 70%. Hierbij moet errekening meegehouden worden
dat de appelprijzen in 1991 extreem hoog waren.
Deperenoogst kwam, bijeen 2%groter areaal,in 1992zo'n 4,5% hoger
uit dan in 1991(tabel3.7).Dezestijging washet resultaat van een aanzienlijke toename bij de stoofperen en een aantal minder prominente rassen
enerzijds en een produktiedaling bij de belangrijke rassen Conference en
Doyenné du Comice anderzijds. Door de forse stijging van de perenproduktie indeEGkwamen deprijzen bijna eenderde lager uitdan in1991.
Het areaal glasaardbeien, dat in de tweede helft van de jaren tachtig
voortdurend was ingekrompen, onderging in 1992 voor het tweede achtereenvolgende jaar een uitbreiding en wel met 17%.De produktie steeg
dan ook met ruim 25%.Dankzij de stabilisatie van de aardbeienteelt in
Spanje was er op de Nederlandse markt meer ruimte voor glasaardbeien
van eigenbodem. Hoewel deoppervlakte vollegrondsaardbeien eveneens
- zij het licht - toenam, was het aanbod hiervan 17%kleiner dan in1991.
Eén en ander had tot gevolg dat de totale aardbeienproduktie daalde met
3,5%en dat deprijsmeteenpaarprocentverbeterde (tabel3.7).
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Prijzenbloemkwekerijomlaag
Het areaalbloemkwekerijgewassen in deopen grond isin 1992met bijna 8%toegenomen tot 2.266hectare,maar de oppervlakte bloemkwekerij
onder glas,diesinds 1986wasuitgebreid met 20%,bleef ongeveer stabiel.
De oppervlakte bloemkwekerijprodukten op substraat nam met 15%toe
en kwam daarmee op ruim 12%van het totale areaal. De produktie van
snijbloemen steegin 1992met5%(tabel3.8).Indeafgelopen tienjaar is de
snijbloemenproduktie met ongeveer 50%toegenomen. Opvallend in 1992
was de groteproduktiestijging bijtulpen, terwijl zichbij anjers, fresia's en
lelies dalingen voordeden. Doordat de groei van de vraag achterbleef bij
die van de produktie daalden de prijzen van snijbloemen gemiddeld met
6%.Rekeninghoudend met een inflatie van 3%betekent dat dus een reële
prijsdaling van9%.Datisveelmeer dan detrendmatige daling inde afgelopen 15jaar,toen de reëleprijzen van snijbloemen gemiddeld slechts1%
perjaaromlaag gingen (Kijneetal.,1992,blz.27).
Depotplanten vertoonden ongeveer hetzelfde beeld alsde snijbloemen.
Deproduktie steegmetcirca4,5%.Erwerden aanzienlijk meer orchideeën
aangevoerd, terwijl ook de produktiegroei vanhetVlijtigLiesjezich door
Tabel3.8 Volume-enprijsontwikkelingvansierteeltprodukteninNederland
Waardea)
(mln.gld.)

Mutaties in %t.o.v. voorafgaande jaar b)
prijs

volume

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

1991
(v)

1990

1991
(v)

1992
(r)

6069
3880
788
647
173
265
177
240
149
2189
709
921

3,9
3,7
5,8
6,7
-8,4
4,4
0,3
10,5
-1,1
4,0
16,7
8,1

3,6
1,9
4,4
5,7
-3,2
-6,7
1,6
1,7
3,7
7,3
11,5
4,4

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

1990
4,6
3,5
0,8
8,8
11,0
1,2
2,7
-4,7
1,3
4,8
-7,0
-1,7

1991
(v)

1992
(r)

5,1
6,8
9,7
0,0
1,9
13,6
10,7
7,0
10,1
1,5
-2,1
5,9

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

a)Totaleproduktiewaarde;voorafzonderlijkesnijbloemenbinnenlandseveilingaanvoer;b) Snijbloemenenpotplantenopbasisvanbinnenlandseveilingaanvoer;boomkwekerijenbloembollenop
basisvanexportgegevens.
Bronnen:CBSenVBN.
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zette. Doordat de vraag onvoldoende toenam om het vergrote aanbod op
te nemen, daalde de gemiddelde prijs met bijna 4%. Dat was de eerste
prijsdaling van depotplanten sinds1988.
Boomkwekerijproduktenenbloembollenprijshoudend
Het areaal boomkwekerijgewassen isin 1992met bijna 4%vergroot tot
circa 9.450 hectare. Hiermee kwam de totale stijging van de oppervlakte
sinds 1985op 40%.Degrootste uitbreidingen deden zichvoor bij de laanenparkbomen -dievooralbestemd zijn voor Nederlandse gemeenten -en
vruchtbomen. Het produktievolume van de boomkwekerij steeg naar
schatting met 2,5 à 3% (tabel 3.8). Deze toename was aanzienlijk kleiner
dan in de twee voorgaande jaren. Vooral dankzij de goede afzetmogelijkheden inDuitsland kondegemiddelde prijs stijgen met 1à2%.
Het areaalbloembollen heeft zich de afgelopen tweejaar gestabiliseerd
op circa 16.500hectare.Deproduktie geeft een wisselend beeld tezien, afhankelijk van de weersomstandigheden: in 1991 deed zich een toename
van ruim 4%voor,maar in 1992een dalingvan ruim 2%.Door het krappe
aanbod lagen deprijzen zo'n4%hoger dan in1991.
3.2.7 Dedierlijkeproduktie in Nederland
Melkproduktieietsomlaag
Hoewel het aantal melkkoeien in 1992ruim 4%lager was dan in1991,
verminderde de totale melkproduktie slechts met ruim 1%, dankzij een
stijging van de gemiddelde produktie per koe met 3% (tabel 3.9). Deze
kleinere melkplas heeft geleid tot een daling van de produktie van magere-melkpoedermet 5%envanboter met9%.Dehoeveelheid geproduceerde gecondenseerde melk gaf een daling te zien van circa 4%, vooral in
samenhang met een vermindering van het binnenlands verbruik. De binnenlandse consumptie van kaasvertoonde in 1992wederom een toename,
namelijk van 13,6 tot 14,2 kilogram per hoofd. Mede door de grotere export kon deproduktie verder worden verhoogd en wel met 4%.De melkprijs gingin 1992enigszinsomhoog(1,5%).
Rund-enschapevleesproduktiekleiner,kalfsvleesproduktiegroter
Ondanks een hoger gemiddeld geslacht gewicht daalde de rundvleesproduktie inNederland in 1992met 1%(tabel3.10).Dedalingwaseen gevolg van het afgenomen aantal slachtingen, vooral van koeien. Dit hing
samenmet desteeds kleinerwordende melkveestapel.Ditprocesheeft inmiddels geleid toteenaanzienlijke overcapaciteit inde rundveeslachterij135

Tabel3.9 Volumeenprijsontwikkelingvanmelk-enzuivelprodukten inNederland
Produkt

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

Waardea)
(min.gld.)

Volumemutatiesb)

1991

1989

1990

1991
(v)

1992
(r)

8.550

1,5

-1,8

-2,1

-1,0

1.195
3.770
605
985
230

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

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

-8,2
2,4
-1,9
3,3
-27,0

-9,0
4,0
-5,0
-26,0
-5,0

1.765

4,0

-5,6

-5,5

5,0

1,1
-1,6
3,7

1,5
1,5
1,5

Prijsmutaties
Melk
w.v. winbaar vet
ondermelk

8.550
4.135
4.415

2,1
1,5
2,7

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

a)Waardegemeteninproducentenprijzen,zonderaftrekvansuperheffing; b)Inprocenten tenopzichtevanvoorgaandjaar. Deontwikkelingvanhetvetgehalteisterugtevindenindevolumemutatie.
Bron:LEI-DLO

Tabel3.10 Volume-enprijsontwikkelingvanvleeseneiereninNederland
Produkt

Waarde
(min. gld.)

Mutatiesin %van voorafgaandejaar
volume

1991
Totaalvleesen eieren
w.o.:rundvlees
kalfsvlees
schapevlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren
Bron:LEI-DLO.
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13.880
2.235
1.625
240
6.465
1.415
1.240

1990
3,4
5,0
2,7
42,9
1,2
7,4
0,9

prijs

1991
(v)

1992
(r)

1990

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

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

-7,6
-10,8
-16,7
-15,5
-6,5
2,6
-1,1

1991
(v)

1992

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

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

«

en.Dezebedrijven hebben eencollectief plan opgesteld om de overcapaciteit geleidelijk weg te werken. Mede door de toenemende vraag uit het
buitenland gingen de rundvleesprijzen in 1992met circa 4%omhoog. De
binnenlandse consumptie van rundvlees isin 1992verder afgenomen, namelijk met circa één kilogram per persoon (-5%). De relatief lage prijzen
van anderevleessoorten waren hieropvan invloed.
DeNederlandse kalfsvleesproduktie isin 1992verder toegenomen. Anders dan in voorgaande jaren ging deze uitbreiding gepaard met een aanzienlijke prijsstijging (tabel 3.10). Voor schapevlees gold het tegendeel:
hier deed zicheen forse produktiedaling voor (-9%),terwijl de prijzen onder druk stonden.
Produktievanvarkensvleesenpluimveevleesomhoog,eierproduktieomlaag
Het aanbod van varkens herstelde zichin 1992na de vermindering van
de produktie in 1991die het gevolg was van de ziekte "Abortus Blauw".
Het aantal slachtingen was ongeveer gelijk aan dat in 1991,maar door een
grotere levende uitvoer en een kleinere levende invoer enerzijds, en een
lager gemiddeld gewicht anderzijds, nam detotale varkensvleesproduktie
met 3%toe tot 1,86 miljoen ton. Door het grotere aanbod was de marktprijs voor vleesvarkens in 1992 gemiddeld 3% lager dan in 1991 (tabel
3.10). Deze daling zette zich in de eerste helft van 1993 voort onder invloed van het grotere aanbod in de EG. Het verbruik van varkensvlees
steegin 1992metbijna 3%tot42,1kilogram.
De produktie van pluimveevlees in Nederland is in 1992 met 5,4% gestegen tot 778miljoen kilogram levend gewicht. De produktie van vleeskuikens, die 83% uitmaakt van de totale pluimveevleesproduktie, nam
met eenzelfde percentage toe. De pluimveeslachterijen streven naar
zwaardere kuikens omdat het opdelen daarvan steedsbelangrijker wordt.
De vraag naar ontbeend borstvlees ("kuikenborstfilet") groeit het sterkst.
Het verbruik van pluimveevlees steegin 1992met 0,8kilogram tot gemiddeld 18,5kilogram per hoofd (+4%).Het grootste deel van de consumptie
betreft vleeskuikens, namelijk 13,6 kilogram. De prijzen van de vleeskuikens daalden gemiddeld met 7à3% (tabel3.10).
De Nederlandse eierproduktie verminderde in 1992 met 4% tot bijna
9,5 miljard stuks. Hiervan waren 0,9 miljard scharreleieren, wat een stijging van 6%ten opzichte van 1991inhield. Het vervroegd opruimen van
koppels leghennen alsgevolgvan matigeopbrengstprijzen en alsuitvloeiselvan maatregelen om depluimveeziekte NCD-dievooral inhet zuiden
van Nederland voorkwam - in te dammen, was de belangrijkste oorzaak
van de lagere eierproduktie. De eierconsumptie per hoofd - die in de periode 1984-1991wasgedaald van 200tot 170stuks-nam in 1992voor het
eerstweer toeenwelmet tweestuks.Het aandeelvan descharreleieren in
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de huishoudelijke aankopen steeg qua volume van 27%in 1991naar 29%
in 1992.In de loop van 1992zijn ook de volière-eieren op de markt gekomen, die qua produktiewijze min of meer het midden houden tussen het
scharrelei enhet "batterei".Na eendrietaljarenmet redelijke financiële resultaten vielen de opbrengsten voor de eierproducenten in 1992 stérk terug. De gemiddelde eierprijs daalde met 11%(tabel 3.10) van 1,90 naar
1,69 gulden per kilogram.Ditwasvoornamelijk tewijten aaneen aanzienlijk kleinereDuitse importbehoefte.
3.3 Agrificatie in Nederland
3.3.1 Inleiding
De problematiek van de overschotten in de akkerbouw heeft een belangrijke impuls gegeven aan het zoeken naar nieuwe teelten en nieuwe
toepassings-mogelijkheden van bestaande gewassen. Een tweede impuls
komt voort uit de noodzaak van een duurzamer produktiesysteem, waarvan de vervanging van uitputbare en weinig milieuvriendelijke grondstoffen door hernieuwbare,milieuvriendelijke grondstoffen een belangrijk
onderdeel is. De toepassing van agrarische grondstoffen buiten de voedingssfeer is niet nieuw; ze is zelfs ouder dan de spreekwoordelijke weg
naar Rome. Kleding wordt al eeuwenlang gemaakt uit plantaardige of
dierlijke grondstoffen, zoals linnen en wol. Ook werden landbouwprodukten gebruikt als grondstof voor allerlei produkten, zoals verf. Vrijwel
alle schilderijen van de oude meesters, maar ook nog die van Van Gogh,
zijn opgezet met lijnolie als bindmiddel. In feite maakt de mensheid pas
sedert 150à200jaar op grote schaal gebruik van uitputbare grondstoffen,
endan metnamevan aardolieprodukten.
Systematischonderzoek
Sinds 1987wordt in Nederland systematisch, voor een belangrijk deel
door het Ministerie van LNV betaald, onderzoek gedaan naar niet-traditionele toepassingsmogelijkheden van landbouw- (lees akkerbouw-)produkten. Dit agrificatie-onderzoek isin hoofdzaak gericht op plantaardige
oliën en vetten en plantaardige vezels en daarnaast op industriële toepassingen van koolhydraten en eiwitten. Ook door het (landbouw-)-bedrijfslevenen door deTechnische Universiteiten wordt gewerkt aan een aantal
onderzoeksprojecten ophet terreinvan hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast wordt door de aardappelzetmeelindustrie in feite al tientallen jaren
agrificatie-onderzoek verricht naarnieuwe toepassingsmogelijkheden van
aardappelzetmeel. Bio-smeermiddelen zijn eveneens onderwerp van stu138

diebinnen deNederlandse agribusiness.Naast onderzoek wordt op praktijkschaal gewerkt aan projecten op het gebied van bio-energie,vooral als
transportbrandstof. Ookeen crambe-project voor deproduktie van erucazuur valt in dit verband tenoemen.Over het geheel genomen isde schaal
waarop inNederland aan agrificatie gewerkt wordt,nietgroot. Zeker niet
als het onderwerp geplaatst wordt in het licht van de toenemende zorg
omhetmilieuendebehoefte aanmilieuvriendelijke produktiesystemen.
Buiten Nederland wordt eveneens aan agrificatie gewerkt,met name in
de VS,Japan,Engeland,Frankrijk, Denemarken, Zweden en Duitsland. In
deze landen wordt op verschillende deelterreinen onderzoek gedaan,
veelal in samenwerking met (lokale) industrieën. In enkele landen wordt
niet alleenhet onderzoek door de industrienaar de toepassing van agrarischegrondstoffen gestimuleerd, maar ook detoepassing indepraktijk. Zo
zijn biobrandstoffen in Frankrijk en Italië vrijgesteld van accijns en is in
Duitsland voor sommige toepassingen het gebruik van plantaardige
smeermiddelen verplicht. In Nederland wordt een dergelijke maatregel
overwogen. De EG-Commissieheeft voorgesteld om in de hele EG de accijns op biobrandstof met 90% te verlagen en daarnaast andere stimulerende maatregelen aangekondigd. In het kader van de verplichte
braaklegging bestaat voor een aantal gewassen de mogelijkheid om met
behoud van de braaklegpremie de grond te gebruiken voor een industriëleteelt (zoalswintertarwevoorbio-ethanolofoliezaden voorbiodiesel).
3.3.2 Eenbeoordelingvanagrificatie-activiteiten:hennepen bio-energie
Voor een juiste beoordeling van het nut van agrificatie-activiteiten is
hetzinvoldevolgendeelementen indebeschouwingte betrekken:
a. Bijdrage aan technologische ontwikkelingen en verbetering van de industriële infrastructuur.
Inzet van nieuwe grondstoffen, al dan niet in combinatie met een
nieuw produktieproces, kan bijdragen aan de technologische vernieuwingendeinstandhouding en/of uitbreidingvan marktposities.
b. Bijdrage aandeverminderingvan de milieubelasting.
Een onderdeel van het milieubeleid is het produktbeleid, in het kader
waarvan getracht wordt het consumptiepakket milieuvriendelijker te
maken.Derelatievemilieuvriendelijkheid van natuurlijke produkten is
een belangrijk argument voor agrificatie en agrificatie-onderzoek. Het
gaatdaarbijvooralomhetverminderen van deafvalberg door de introductie van afbreekbare produkten en om de reductie van de C02-emissie. Hierbij is van belang dat een volledig beeld ("van de wieg tot het
graf') van de matevan milieuvriendelijkheid van eenbepaald produkt
wordt verkregen. Dit kan gebeuren door middel van zogenaamde
levenscyclus-analyses.
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c. Bijdrage aanhetdiversificatieproces binnen de akkerbouw.
Diversificatie houdt onder meer in dat de produktie van niet-marktordeningsgewassen wordt gestimuleerd. Dit kunnen zowel vollegrondsgroenten zijn (vergelijk paragraaf 2.4) als agrificatiegewassen. Van
belang hierbij is dat het gaat om gewassen die op den duur rendabel,
duszondersubsidies,geteeld kunnen worden.
Bij de beoordeling van agrificatie moet niet alleen worden gekeken
naar de (economische) belangen van een bepaalde sector, maar ook naar
het algemeen belang. Immers,wil agrificatie een maatschappelijk zinvolle
activiteit zijn, dan zal het nut breder moeten zijn dan alleen voor de agrarische sector. Aan de hand van de drie genoemde, globale maatstaven zal
getrachtworden toteenoordeeltekomenovereentweetalconcreteactiviteiten,teweten hethennepprogramma endebio-energie.
Hennqjprogrammasterkaanbodgericht
Het aan het eind van 1993aflopende onderzoekprogramma naar de inzet van hennep als grondstof voor de pulp-,papier- en kartonindustrie is
sterk gericht op de aanbodkant. Centraal staat de vraag of dit gewas, dat
een goede aanvulling kan vormen voor het noordelijke/veenkoloniale
bouwplan, ingezet kan worden als industriële grondstof. Omdat de klassieke pulpprocessen voor hennep als grondstof voor papier sterk milieuvervuilend zijn, wordt binnen het programma een viertal nieuwe
verpulpingsprocessen uitgetest.
De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft op twee uitzonderingen na geen eigen pulp-faciliteiten. Aangezien er naast oud papier ook
houtpulp nodig is voor de produktie van papier en karton, moet de papier- en kartonindustrie inNederland deze grondstof importeren. In tabel
3.11 is het verbruik van vezelgrondstoffen in de Nederlandse papier- en
kartonsector weergegeven. Het percentage oud papier in het totale verbruik (hetrecyclingspercentage) bedraagt bijna 65%.
De milieubelasting van de henneppulp zou geringer moeten zijn dan
van deconcurrerende pulpen opbasisvan hout en/of gerecycled oud paTabel3.11 EnkelegegevensoverdeNederlandse papier-•enkartonindustriein 1992
Verbruik
pulpen

Verbruik
oud papier

705,6

1.895,8

Produktie
papier en karton
2.882,3

Bron:JaarverslagVerenigingNederlandsePapierindustrie(VNP),1992.
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Aantal
bedrijven
28

pier.Ditbetekent datvan iedervan demogelijkeverpulpingsprocessen, te
zamen met de teelt, opslag en transport van de hennep,een milieu-analyse moet worden gemaakt. De resultaten van deze analyse kunnen dan
vergeleken worden met die van eenzelfde analyse voor hout en oud papier alsgrondstof voor de papierproduktie.
Debijdrage aan de technologische ontwikkeling en de verbetering van
de industriële infrastructuur hangt sterk af van de succeskansen van een
henneppulpbedrijf. In ieder geval zou de bestaande industrie in Nederland aangevuld worden met een pulpfabriek. Het eindprodukt dient qua
prijs-prestatieverhouding concurrerend te zijn met bestaande pulpen.
Hoewel er enkele tekenen van verbetering zijn, verkeert de markt voor
papier- en karton alenige tijd ineen recessieen kampt de papierindustrie
met overcapaciteit enslechteresultaten. Ookbinnen depulpsector issprakevan ernstige overcapaciteit. Deze situatie maakt de realisering van een
nieuwe henneppulpfabriek ernietgemakkelijker op.Depapierindustrie is
een grootschalige industrie.Wilhennep een reële optieworden dan zal er
een aanzienlijk areaalvan moeten komen,waarbij deindustrie dan bovendien de zekerheid moet hebben dat ze gedurende lange tijd over voldoende grondstof kan beschikken. Dat kan waarschijnlijk alleen door middel
van langlopende contracten waarbij deprijs van hennep zodanig isdat dit
gewas qua saldo kan concurreren met graan. Uit logistieke overwegingen
is het alleen zinvol hennep te telen als deze ook binnen het gebied verwerkt kan worden.
Bio-energievoorreductieCOi-emissie
Bij bio-energie gaat het in hoofdzaak om twee vormen. In de eerste
plaats betreft het transportbrandstoffen en in de tweede plaats de opwekking van energie uit biomassa. Bij de eerste vorm kan onderscheid worden gemaakt tussen bio-ethanol-die gemaakt wordt uit suiker of zetmeel
en dient alstoevoeging aan ofvervanger vanbenzine -enbiodiesel.Bij de
laatste gaat het om plantaardige olie (meestal kool- of raapzaadolie) die
dient alsbrandstof voor dieselmotoren. Bio-brandstoffen vormden onderwerp van een recent SER-advies inzake agrarische transportbrandstoffen
(SER,1993b).In dit advieswordt onder meer gesteld dat een reductie van
debijdrage vanhet verkeer -metin 1989een aandeel inhet totaleenergieverbruik van zo'n 14%- aan de milieuproblematiek en aan het beslag op
uitputbare grondstoffen van grotebetekenis is.Onder dehuidige omstandigheden lijken volgens deSERdepotentiële milieuvoordelen van agrarischetransport-brandstoffen (reductie vanbroeikasgassen eneen positieve
invloed op debinnenstedelijke milieuproblematiek) op tewegen tegen de
te verwachten milieu-nadelen ten gevolge van de verhoging van de uitstootvanverzurende stoffen. DeSERachtheteenbelangrijk nadeel dat de
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kostprijs van de verschillende agrarische transportbrandstoffen aanmerkelijk hoger is dan die van de fossiele brandstoffen, maar bepleit wel het
opzettenvan grootschaligeproefprojecten voor agrarische brandstoffen.
In het SER-advies isniet gekeken naar andere vormen van bio-energie,
zoals (kleinschalige) electriciteitsopwekking. Ineen eerder rapport van de
NOVEM (1992)isdit wel gedaan en wordt geconcludeerd dat het producerenvan transportbrandstoffen uitbiomassa een relatief dure methode is
om de emissie van CO2te verminderen, ook in vergelijking met de produktie van elektriciteit uit biomassa. Bij dit laatste denkt de NOVEM
vooral aanhet gebruik van stro enmeerjarige gewassen, zoals miscanthus
(olifantsgras) enpopulier. Dekosten voor dereductievan de C02-emissie
met behulp vanbio-ethanolenbiodiesel zullen volgens de NOVEM, zelfs
wanneer wordt uitgegaan van prijzen op wereldmarktniveau, altijd meer
bedragen dan 400 gulden per uitgespaarde ton C02- Bij electriciteitsopwekking met behulp van biomassa liggen deze kosten tussen 15 en 115
guldenper tonCO2.
Bio-energienietaltijdaantrekkelijk
Ondanks het hierboven weergegeven standpunt van de SERisover de
milieu-aspecten van biobrandstoffen het laatste woord waarschijnlijk nog
niet gezegd. Vooral van de zijde van de milieu-organisaties worden nog
regelmatig twijfels geuit op dit punt. Zoals uit de berekeningen van de
NOVEM al isgebleken kunnen de milieu-effecten niet los worden gezien
van de economische aspecten. Zo kan wellicht een zelfde reductie van de
C02-emissie worden gerealiseerd door vermindering van de mobiliteit
en/of door de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren. Deze mogelijkheden nemen niet weg dat de voorraad fossiele brandstoffen eindig
isen dat agrarischebrandstoffen ieder jaar weer opnieuw "groeien". Blijft
de vraag of biomassa voldoende zal kunnen concurreren met andere
duurzameenergiebronnen zoalszonne-energieen windenergie.
Vanuit het perspectief van technologische ontwikkeling lijkt het zinvol
dat fossiele brandstoffen worden vervangen worden door agrarische, indien dit gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe produktieprocessen en/of toepassingen (zoals nieuwe verbrandingsmotoren). Vanuit het
perspectief van de industriëleinfrastructuur, dieinNederland sterkop de
petrochemie is georiënteerd, is het de vraag in hoeverre de verdere ontwikkelingvanbio-energiealswaardevol moetworden beschouwd.
Vanuit de landbouw bezien ishet eveneens de vraag of biomassa voor
energie een hoge prioriteit moet krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor
detamelijk kleinschaligeNederlandse akkerbouw.Energieproduktie heeft
geen hoge toegevoegde waarde en vereist dus in het algemeen grote oppervlakten omeen redelijk inkomentekunnen behalen. Energieproduktie
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- en het zou ook wel eens voor andere buikgrondstoffen kunnen gelden levert wel volle akkers, maar geen volle portemonnaie op. Hooguit indirect zou energieproduktie aan de inkomensvorming in de akkerbouw
kunnen bijdragen, doordat de desbetreffende grond niet wordt gebruikt
voor andereprodukten. Datlaatstegeldtdan weernietvoor grond die anderszou worden braakgelegd.
Andere, meer kleinschalige en kennisintensieve vormen van agrificatie
met een hogere toegevoegde waarde bieden in dit opzicht meer kansen.
Daarbij valt te denken aan (speciale) grondstoffen voor de fijnchemie of
de farmaceutische industrie. Afgezien van gerichte overheidssteun, geldt
voor alle agrificatie-grondstoffen dat ze moeten concurreren met andere
aanbieders op de wereldmarkt omdat de industrie altijd de goedkoopste
grondstof zal trachten te verkrijgen. Met name de Oosteuropese landbouw zou in de toekomst wel eens een belangrijke aanbieder van agrarische buikgrondstoffen kunnen worden. De mogelijkheid om met behoud
van een deel van debraaklegpremie non-foodgewassen teverbouwen, levert een versterking van de concurrentiepositie van deze gewassen op en
vormt alduseenstimulansvoorhetopgangkomenvan agrificatie.
Knelpuntenenperspectieven
Het wordt meer en meer duidelijk dat agrificatie een zaak van lange
adem is. Gegeven de huidige positie van agrarische grondstoffen tegenover petrochemische produkten, isdit ook niet verwonderlijk. Uit vrijwel
alle toepassingen in het verleden zijn de agrarische grondstoffen verdreven door de goedkopere en veelal technisch superieure synthetische produkten op aardoliebasis.Dehelewijze van opereren ingrote delenvan de
industrie is afgestemd op het aanbod van deze grondstof. In feite moet
een draai van 180graden worden gemaakt ten opzichte van een richting
die al tientallen jaren gevolgd wordt. Er is dan ook een grote inspanning
nodig om binnen dit vaste patroon met nieuwe grondstoffen en/of nieuweverwerkingsprocessen tepenetreren.Successenop ditpunt zijnniet op
kortetermijn terealiseren.Deteeltvan agrificatie-gewassen vraagt van de
betrokken telers dan ookextra inspanningophetgebied van de afzet.
Derelatief hoge kostprijs van de agrarische grondstoffen vormt daarbij
een knelpunt. Op wat langere termijn zouden de milieuvoordelen van de
agrarische grondstoffen moeten opwegen tegen de hogere kosten, maar
op dit moment lijken de afnemende industrie en de consument nog nauwelijks bereid om voor milieuvriendelijkheid extra te betalen. Het groeiende milieubewustzijn vertaalt zich nog onvoldoende in een aangepast
gedrag op de markt. Wat dit laatstebetreft isdoorslaggevend dat de consument heteindprodukt duidelijk als"natuurlijk"enmilieuvriendelijk kan
herkennen. De consument zal alleen bereid zijn meer te betalen voor het
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betreffende produkt indien hij of zij duidelijk inzicht heeft in het verschil
in milieubelasting tussen het nieuwe en het gangbare produkt. Daarnaast
zal het "nieuwe" produkt technisch tenminste gelijkwaardig moeten zijn
aan de bestaande produkten. Toch is het groeiende milieubewustzijn zowel bij overheid, bedrijfsleven als consument een sleutelfactor voor de
verdere ontwikkeling van agrificatie. Denoodzaak om te komen tot alternatieven voor talvan processen enprodukten dievanuit de milieu-optiek
minder gewenst zijn, vormt de stevigste duw in de rug van de hernieuwbare grondstoffen. Deconclusie isdan ook dat het zeer zeker zinvol isom
met agrificatie door tegaan,maar dan moet dezewelduidelijker geplaatst
worden in het perspectief van nieuwe milieubesparende en/of duurzame
produktiesystemen en moet minder de nadruk worden gelegd op de oplossingvan deovercapaciteitsproblemen indeagrarische sector.
3.4 De Nederlandse agrarische in-enuitvoer
3.4.1 Deagrarische invoer in1992
In 1992 was het volume van de invoer van agrarische produkten en
voedingsmiddelen in totaal 8,5%groter dan in 1991(tabel 3.12).Er kwam
10% meer vanuit de EG en 6% meer vanuit derde landen. Zowel de EGprodukten alsde produkten uit derde landen waren gemiddeld iets goedkoper dan in 1991.Debelangrijkste herkomstlanden binnen de EG waren
België/Luxemburg,Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Van
de derde landen waren de Verenigde Staten, Brazilië,Thailand en Argentiniëdegrootste leveranciers.
Stijgendeinvoervanalcoholischedranken
De invoerwaarde van akkerbouwprodukten nam in 1992met 3,5%toe
door een volumestijging van 5,5%en iets lagere prijzen (tabel 3.12). Door
de lagere graanprijzen in de EGdaalde de invoerwaarde van maïs en tarwe met respectievelijk 10%en 4%;de invoerwaarde van gerst steeg met
2% en de totale invoer van granen daalde met ongeveer 5% tot beneden
de twee miljard gulden. Bij de invoer van aardappelen werd de volumegroei van bijna 30%gecompenseerd door lagere prijzen, zodat de invoerwaarde van ongeveer 200miljoen gulden op hetniveau van 1991bleef.De
invoerwaarde van peulvruchten (480miljoen gulden) daalde met 8%. Na
de vermindering van het invoervolume van veevoeder(-grondstoffen) in
1991nam dit in 1992weer toe met 3%. De invoer van mengvoeders nam
met 16%af en kwam op een volume van 724.500 ton en een waarde van
650miljoen gulden (-3%). Vooraldeaanvoer vanuit deDuitsland daalde,
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Tabel3.12 Invoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin1992
Produkt(groep)

Waarde
(min.gld.)
wereld w.v.

Mutatiesin i%ten opzichte van 1991
wereld

EG

Uil

EG
Totaal

37.295 23.790

volume prijs

volume

prijs

8,5

-1,7

10,1

-1,7

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

9.386
1.985
3.464
3.106

6.656
1.932
1.173
2.903

5,4
1,0
2,6
13,0

-1,8
-6,3
3,4
-3,4

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

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

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

4.207
769
1.080
1.240
1.119

2.387
483
580
536
788

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

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

5,6
17,4
-0,7
5,8
3,7

-5,0
-12,8
-8,0
-0,7
-0,2

Veehouderijprodukten
w.o.:veeen vlees
w.o.: levende runderen
en varkens
rund- en kalfsvlees
melk en zuivel
w.o.: magere-melkpoeder
boter
kaas

7.797
2.487

7.218
2.074

12,1
13,3

3,4
4,1

12,8
12,5

3,1
5,0

794
715
4.737
1.265
669
649

775
556
4.642
1.259
667
627

12,8
14,3
9,8
18,2
1,8
3,8

11,7
1,8
4,2
10,3
-9,4
3,7

11,8
12,3
11,6
19,3
4,6
7,7

12,0
0,7
3,2
10,2
-11,2
1,5

15.906
Overigeagrarische produkten
w.o.:margarine,oliënen vetten
3.662
uitheemse produkten
6.146
w.o.: uitheems fruit
1.959
koffie, thee,cacao(-prod.)2.353
tabaken tabakswaren
1.555
ruweplant./dierl. produkten 2.219
diversen
2.427

7.530
991
2.874
910
988
845
776
1.994

9,8
13,9
6,4
7,5
8,0
3,7
2,8
21,0

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

14,9
15,8
17,3
19,7
21,4
12,6
-4,9
20,1

-4,4
-17,1
-1,7
-4,8
-0,6
0,2
5,4
-0,1

*)Inclusieftuinbouwzaden.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;BewerkingLEI-DLO.

maar ook de Verenigde Staten leverden minder. Het invoervolume van
maniokwortels (tapioca),dievoor ruim 90%uitThailand komen,nam met
12% toe en de invoerwaarde van dit produkt kwam op ruim 900 miljoen
gulden.Het invoervolume vanperskoeken envan sojakoeken groeide met
respectievelijk 2%en 10%;vooral Duitsland en Indonesië leverden meer
perskoekenen Braziliëmeer sojakoeken.
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Het inyoervolume van akkerbouwbereidingen nam vrij sterk toe
(+13%). Onder andere de grotere wijnimport, vooral vanuit Spanje, was
hierop van invloed. Detotale invoerwaarde van wijn neemt ieder jaar toe
en was in 1992 met ruim 990miljoen gulden (+5%)bijna 60%groter dan
10jaar tevoren. De invoerwaarde van gedistilleerd nam in 1992, ondanks
de prijsdaling van 26%, met 17% toe tot ruim 400 miljoen gulden. Ook
werd ermeerbier ingevoerd.
Invoersnijbloemenneemtvoortdurendtoe
Het importvolume van tuinbouwprodukten isin 1992met ruim 4%gestegen (tabel 3.12) en de waarde kwam op 4,2 miljard gulden. Van de
geïmporteerde verse groenten en fruit was overigens 43%bestemd voor
reexport. Gemiddeld genomen waren de geïmporteerde tuinbouwprodukten 1% goedkoper, waarbij vooral de verse groenten aanzienlijk in
prijs daalden. De invoer van verse groenten heeft voor ongeveer een derdebetrekking op tomaten met een invoerwaarde van 240miljoen gulden:
16%meer volume tegen een 14%lagereprijs.Bijna driekwart van dezetomaten was afkomstig van deCanarischeeilanden. Ruim een derde van de
invoer van inheems fruit betreft appelen waarvan de geïmporteerde hoeveelheid als gevolg van de grote Nederlandse oogst met 10% verminderde. Doordat de ingevoerde appels 12% duurder waren, was de invoerwaarde meteenbedragvan 370miljoen gulden ietsgroter dan in 1991.
De invoerwaarde van snijbloemen, waarvan 43%bestaat uit anjers, bereikte in 1992met 422miljoen gulden opnieuw een record. Ditbedragbetekende een stijging van 25%ten opzichte van 1991.Diestijging was voor
bijna driekwart eengevolgvaneentoenamevan hetvolume,dat in 10jaar
meer dan vier keer zo groot is geworden. De belangrijkste leveranciers,
die in 1992allehun exportnaar Nederland wisten tevergroten, waren Israël (+33%), Kenya (+14%), Spanje (+14%) en Zimbabwe (+10%). Een
groot deelvan dezebloemen wordt,na inNederland geveild te zijn, weer
geëxporteerd.
Groteinvoervanrundvee(vlees)enmelkpoeder
De invoer van veehouderijprodukten nam in 1992 sterk toe, namelijk
met meer dan 12%(tabel3.12).Deprijzen waren gemiddeld ongeveer3%
hoger. De invoer van vee en vlees steeg in waarde met 18%.Er werden
17%meer levende runderen ingevoerd. Mede door dehogere prijzen van
de dieren nam de waarde van deinvoer van kalveren en koeien met bijna
30% toe tot 720miljoen gulden. Vooral de verdubbeling van de aankoop
van Oostenrijkse stamboekrunderen was spectaculair. Daarbij ging het
echter voor een deel om fraude, in die zin dat slachtvee onder het mom
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van fokvee, waarvoor eenlagereinvoerheffing geldt, deEG binnenkwam.
Ook importeerde Nederland veel meer kalveren uit België/Luxemburg
(157.000,tegen 119.000in 1991)en meer meststieren uit Duitsland om het
tekort in de runderslachterijen aan te vullen. Het volume van de import
vanvleesenvleesprodukten steegmet20%bijietslagereprijzen. Het gaat
hierbij voor ongeveer dehelft om rundvlees (ruim 700miljoen gulden) en
voor een kwart om pluimveevlees, waarvan de invoerwaarde met een
derde toenam.
De invoerwaarde van melk en zuivel is met 14%gestegen. Door een
grote leverantie van Ierland groeide de invoerhoeveelheid van mageremelkpoeder met 18%.Mede door de 10%hogere prijs kwam de waarde
op bijna 1,3 miljard gulden. Ook de invoer van volle-melkpoeder en condens nam sterk toe:inwaarde respectievelijk met ruim 30%en ruim40%.
De invoerwaarde van boter verminderde als gevolg van een prijsdaling
met 9%. De kaasinvoer bereikte met een bedrag van 650 miljoen gulden
(+8%) opnieuw een record. In zesjaar is de kaasinvoer ongeveer verdubbeld.Vandein1992ingevoerdekaaswas31%afkomstig uit Frankrijk.
Lagereprijzen vooroliezaden

Deinvoerwaarde van deoverige agrarische produkten nam,bijeen ongeveer 4% lagere gemiddelde prijs, met ruim 5% toe (tabel 3.12). Bij de
groep margarine, vetten en oliën was een vrij sterke toename van de invoerwaarde te constateren, maar de prijzen waren opnieuw lager. Na de
volumedaling in 1991is de invoer van sojabonen in 1992 weer toegenomen, vooral door een veel grotere invoer vanuit de Verenigde Staten en
Brazilië. De gemiddelde invoerprijs van sojabonen daalde met bijna 5%,
maar deinvoerwaarde nammet 12%toetotruim 1,8miljard gulden. Door
sterk dalende prijzen verminderde de invoerwaarde van kool- en raapzaad en van zonnebloempitten met ongeveer 15%. De invoerwaarde van
plantaardige oliënenvettenbedroeg in 1992bijna 840miljoen gulden: een
toename van 20%ten opzichte van 1991.Zowel de prijs als het volume is
gestegen.
Deinvoerwaarde van visserijprodukten daalde met zo'n 4%,als gevolg
van lagere prijzen. Het invoervolume van verse zeevis nam toe door een
grotere aanvoervanuithetVerenigd Koninkrijk, dateensteedsgroter deel
van de Nederlandse markt opeist. Denemarken wist zijn export van
schaal-, schelp- en weekdieren (voornamelijk mosselen en garnalen) naar
Nederland te verdubbelen.
De markt voor uitheems fruit in ons land vertoont een voortdurende
groeien heeft zichook in 1992verder uitgebreid. Citrusvruchten vormen
eenbelangrijke postbinnen deze groep.Het invoervolume daarvan groeide in 1992,maar door eenprijsdaling van 10%nam de invoerwaarde met
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4% af tot ruim 630miljoen gulden. De invoerwaarde van zuidvruchten is
metbijna een kwart gestegen, vooral door de verdubbeling van de invoer
van bananen vanuit België.Daarbij gaat het om invoer via Antwerpen die
voorheen voor een groot deel direct in Rotterdam binnenkwam. Andere
belangrijke produkten binnen hetgeheelvan deuitheemseprodukten zijn
vruchtesappen, koffie, cacaobonen, cacaoprodukten, tabak en tabakswaren. De totale importwaarde van hout en kurk nam met 2%toe tot bijna
1,8miljard gulden.
3.4.2 Deagrarischeuitvoer in1992
AandeelEG-landen inagrarischeuitvoerin1992 nietverdergestegen
De uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen kenmerkte
zich in 1992 door een volumegroei van bijna 4% en een prijsdaling van
ruim 0,5% (tabel 3.14). De waarde van de export naar derde landen nam
met ruim 5,5%toeen die naar EG-landen met minder dan 2,5%.Het aandeel van de EG in de totale Nederlandse agrarische export is dus in 1992
enigszins afgenomen. Hetisdevraagofdaarmeeeeneind isgekomen aan
een langeperiodewaarin dezeexport steedssterker op de EG-markt werd
georiënteerd. In het begin van dejaren tachtig ging ongeveer 75% van de
agrarische export naar EG-landen, in 1991was dit opgelopen tot 80%om
in 1992iets te dalen tot 79,5%(tabel 3.13).Binnen de EGblijft Duitsland met in 1992een aandeel van 31% -veruit de belangrijkste handelspartner
en dat isinhet afgelopen decennium nauwelijks veranderd. Binnen deEG
is vooral het aandeel van de zuidelijke lidstaten vrij sterk gestegen. Het
aandeel van Frankrijk (in 1992circa 12%)bleef min of meer stabiel. Daarentegen werd België/Luxemburg (11%) een minder belangrijke afnemer
van Nederlandse agrarische produkten. Derelatief sterke groei van deeigenproduktie inBelgiëzou daarbij een rolkunnen spelen.
De groei van het aandeel van de EG in de export van agrarische produkten in de loop der jaren ging uiteraard gepaard met een teruglopend
aandeel van de export naar derde landen (tabel 3.13). Binnen het geheel
van derde landen was tot voor kort duidelijk sprake van een toenemende
betekenis van de EFTA-landen, met Zweden en Zwitserland als belangrijkste afnemers. De laatste jaren neemt ook de export naar de landen in
Oost-Europa relatief toe. Daarbij moet worden bedacht dat de relatieve
groei nog iets sterker isgeweest dan de tabel suggereert, omdat sinds enkelejaren de DDRniet meer totOost-Europa, maar tot de EGbehoort. De
betekenis van deVerenigde Staten voor deNederlandse agrarische export
nam in het midden van dejaren tachtig toe dankzij de hoge koers van de
dollar,maar loopt delaatstejarenweer terug.Hetzelfde geldtover de hele
periodebezienvoor de ontwikkelingslanden.
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Tabel3.13DebestemmingvandeNederlandseuitvoervanagrarischeproduktenen voedingsmiddelen, 1980-1992 (in%)
"1981"*)

"1984"

"1987"

"1990"

1992

Totaal EG-landen
w.v.: Frankrijk
België/Luxemburg
BRDuitsland
Italië
Ver. Koninkrijk

74,6
11,7
11,5
31,2
7,6
8,4

74,9
11,8
10,6
29,3
8,6
9,7

78,0
12,0
10,8
28,8
10,3
9,7

79,2
12,3
10,4
29,0
10,3
9,8

79,5
11,9
10,5
30,8
9,9
8,8

Totaalderde landen
w.v.:overig West-Europa
Oost-Europa
VerenigdeStaten
A.C.P.
Maghreb
Mashrak
O.P.E.C.
overige landen

25,4
4,1
2,7
2,5
3,1
1,1
1,4
4,5
5,9

25,1
4,1
1,6
3,6
2,7
1,0
1,8
4,0
6,4

22,0
4,7
1,0
3,3
2,1
0,9
1,2
2,5
6,4

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

20,5
4,7
2,4
2,5
1,6
0,3
0,6
1,8
6,7

*)"1981"=gemiddelde 1980,1981 en1982,etc.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;BewerkingLEI-DLO.

Wanneer de ontwikkelingen van het recente verleden als richtinggevend mogen worden beschouwd, wijzen deze tendensen erop dateen verruiming van de EG en een verbetering van de economische situatie in
Oost-Europa voor deNederlandse agrarischeexport vangrotere betekenis
zijn dan de totstandkoming van een GATT-akkoord. Zo'n akkoord zal
vermoedelijk per saldo leiden tot een lager aandeel van de derde landen
in de Nederlandse agrarische export, omdat het effect van de vermindering van de importbelemmeringen en hogere wereldmarktprijzen waarschijnlijk voorshands niet opweegt tegen het effect van de verlaging van
de gesubsidieerde export.Daarstaat tegenover dat dehervormingvan het
EG-landbouwbeleid tot een lager prijsniveau binnen de Gemeenschap
leidt, wat een neerwaarts effect heeft op het aandeel van de EGin de Nederlandse agrarische export.
Groeiinuitvoervan mengvoeders
Bij nagenoeg gelijkblijvende prijzen is de uitvoerwaarde van akkerbouwprodukten in 1992met ruim 4%gestegen (tabel 3.14).Eenbelangrijke bijdrage daaraan leverden de mengvoeders, waarvan het uitvoervolume met 13%toenam tot ruim 1,5 miljoen ton en de uitvoerwaarde
met 18% totbijna 1,8miljard gulden. Invijf jaar isde exportvan meng149

Tabel3.14 Uitvoervanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenin 1992
Produkt(groep)

Waarde
(min.gld.)
wereld w.v.
naar
EG

Mutatiesin i%ten opzichte van 1991
EG

wereld
volume

prijs

volume prijs

3,8

-0,7

2,8

-0,5

Totaal

63.465 50.455

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

10.314
823
3.143
5.962

7.276
568
2.711
3.673

4,6
-7,4
93
4,0

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

5,4
-8,7
7,6
6,2

-0,9
-12,2
2,3
0,4

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

15.160 12.553
4.200 3.588
1.005
927
8.323 6.510
1.632 1.528

4,3
6,3
3,0
4,9
-3,0

-5,0
-12,0
-6,4
-1,9
0,4

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

-5,1
-10,2
-5,4
-3,3
0,5

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

20.623 17.371
1.512 1.468
3.343 3.114
4.354 4.313
1.630 1.471
938
807
1.242
947
7.604 5.252
838
54
769
348
1.234
936
3.794 3.295

4,9
43,2
6,0
0,2
8,4
-3,8
1,0
2,8
-2,3
-1,5
-23
5,4

1,1
-4,9
4,9
0,7
-1,7
-10,1
-0,9
33
7,7
1,6
9,1
0,1

4,6
42,1
4,4
0,4
5,3
-6,9
-2,6
3,6
-31,4
-5,8
8,7
4,7

1,0
-4,6
6,8
03
0,6
-9,4
0,6
13
-0,2
33
2,9
0,0

Overigeagrarische produkten
17.368 13.255
w.o.:margarine,oliënen vetten
2.169 1.527
uitheemse produkten
7.757 6.354
w.o.:uitheems fruit
977
783
koffie, thee,
cacao(-prod.)
2.537 1.781
tabaken tabakswaren
4.018 3.612
ruweplanten dierl.produkten 1.153
790
diversen
3.875 2.694

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

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

-1,4
-3,8
1,1
-11,7

2,3
2,6
2,6
-0,6

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

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

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

0,9
43
4,2
4,1

*)Inclusieftuinbouwzaden.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;BewerkingLEI-DLO.
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voeders met ruim 80% toegenomen; de Nederlandse mengvoederfabrikanten zienblijkbaar kansom deteruggang in debinnenlandse afzet voor
een deel te compenseren door een grotere afzet in andere landen. Daarbij
gaat het voornamelijk om Duitsland (33%),België/Luxemburg (28%) en
Italië(10%).
De exportprijs van sojakoeken is in 1992 met 3%gedaald, maar door
een grote afname van Polen steeg de uitvoerwaarde toch met 2%tot 850
miljoen gulden. De uitvoerwaarde van andere perskoeken verminderde
als gevolg van een kleiner volume, maar de uitvoer van dierlijke eiwitten
enoverigeveevoeders gaf eenstijging tezien.
Dewaarde van detotale aardappeluitvoer daalde met ruim 16%,zowel
door een kleiner volume als door een lagere prijs. Er werd voor 490 miljoen gulden (-11%) aan pootaardappelen geëxporteerd en voor 320 miljoen gulden (-22%) aan consumptieaardappelen. De voormalige Sovjetunie voerde nogal wat meer Nederlandse pootaardappelen in, maar de
uitvoer naar metname Algerije,Portugalen Italiëdaalde sterk.De uitvoer
van aardappelprodukten nam, vooral dankzij grote orders uit Italië, met
3%toeendeuitvoerwaardegingmet 2%omhoogtotruim 1,3miljard gulden. De waarde van de export van aardappelzetmeel gaf een daling te
zien (-12%),evenalsdievanpeulvruchten (-15%)en landbouwzaden(-l%).
Met een uitvoerwaarde van 2,2 miljard gulden vormen de overige
graanprodukten een belangrijk onderdeel van de akkerbouwbereidingen.
Hierbij gaat het onder meer om kindervoeding, koek(jes) enbeschuit. Het
volume van deze uitvoer isietsverminderd, maar dankzij de hogere prijzen näm de waarde ervan met 6% toe. De groep akkerbouwbereidingen
omvat ook suiker en alcoholische dranken, waaronder bier.De Verenigde
Staten vormen met een aandeel van 45% de grootste exportmarkt voor
Nederlands bier. Ondanks de 4% lagere prijzen steeg de uitvoerwaarde
vanbiermet9%totruim 1,3miljard gulden.
Exporttuinbouivproduktenstagneert
In 1992 is de uitvoerwaarde van tuinbouwprodukten, voor het eerst
sinds 1953,niet toegenomen, maar met 1%gedaald (tabel 3.14).In die periode van bijna 40jaar groeide de uitvoerwaarde van minder dan 0,5miljard gulden tot ruim 15 miljard gulden. De prijzen waren in 1992
gemiddeld 5%lager en de groei van het volume was te gering om dit te
compenseren. Vooralbij deverse groenten en het inheemse fruit daalden
de exportprijzen. Ongeveer 25%van hetexportpakket van verse groenten
en fruit betrof reexport van produkten afkomstig uit hetbuitenland. Deze
reexport-voorhet overgrote deelversfruit -groeidemet 7%in1992.
Ondanks het 6% grotere uitvoervolume daalde de uitvoerwaarde van
versegroenten met 6%.Vooraldeuitvoer van tomaten verminderde sterk,
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namelijk met 16%tot1,25 miljard gulden.Duitsland enPolennamen meer
Nederlandse tomaten af, maar het Verenigd Koninkrijk en Spanje juist
minder, zodat het totale uitgevoerde volume onveranderd bleef. De uitvoerwaarde van zowel komkommers alspaprika steegmet 2%tot respectievelijk 690 en 680 miljoen gulden. Deze stijging was geheel het gevolg
van een groter volume, respectievelijk 5%en 20%.De waarde van de uitvoer van uien daalde met 10%doordat de gemiddelde prijs ervan bijna
17%lagerwas dan in1991.
Een prijsdaling van 6% deed de uitvoerwaarde van inheems fruit met
bijna 4%afnemen. Vooral de bijna 9%lagere prijzen van appelen, die met
een bedrag van 420 miljoen gulden ongeveer 40%van deze post omvatten, waren daaraan debet. Het volume van de appelexport nam met 5%
toe, vooral doordat Duitsland meer Nederlandse appelen afnam. Het uitvoervolume van peren was 11%groter. HetVerenigd Koninkrijk enDuitsland nemen meer dan dehelft van onzeperenexport voorhun rekening.
In 1992kwam een eind aaneenjarenlange gestage groei van de uitvoer
van bloembollen. Na een stijging van de uitgevoerde hoeveelheid met
ruim 50% in de periode 1981-1991 is deze in het afgelopen jaar met 2%
verminderd. Er werden weliswaar bijna 8% meer bollen geëxporteerd
naar derde landen, maar de uitvoer naar de EG-landen, die bijna anderhalf maal zogroot is,nam meteenzelfde percentage af. Dankzij de hogere
prijs isde uitvoerwaarde van debollen toch met 2%gestegen tot bijna 1,2
miljard gulden. De uitvoer van verse snijbloemen is in 1992wel toegenomen. De stijging bedroeg 2%,waarmee een bedrag van bijna 3,9 miljard
gulden werd bereikt. In volume steeg deze export met bijna 9%. Vooral
Duitsland, de grootste afnemer, importeerde meer bloemen. De uitvoerwaarden vanbomen enheesters,kamerplanten en tuinbouwzaden namen
eveneenstoe.
GroteDuitsevraagnaarNederlandsvlees, maarnietnaareieren
In 1992 werden opnieuw meer veehouderijprodukten uitgevoerd: een
groei van het volume met 5%ging gepaard met 1%hogere prijzen (tabel
3.14).Erwerd voor bijna 2,8miljard gulden (+10%)aan rundvlees en voor
0,4 miljard gulden (+14%) aan kalfsvlees uitgevoerd. Zowel het volume
als de prijs van rund- en kalfsvlees gaf een stijging te zien. Vooral naar
Duitsland steegdeuitvoer van rund- en kalfsvlees sterk,namelijk in volume met bijna 40%.Ook nam Duitsland meer Nederlands varkensvlees af
(+9%), terwijl Spanje (-35%) en het Verenigd Koninkrijk (-7%) daarvoor
juistminder belangstelling hadden.Hierdoor bleef detotale varkensvleesuitvoer involume vrijwel onveranderd en nam dewaarde,dankzij de iets
hogere prijzen, met 1%toe tot 4,35miljard gulden. De totale exportwaarde van pluimveevlees steeg met 6% tot 1,6 miljard gulden, geheel als ge152

volg van een groter uitvoervolume (+8,5%). Hiervan was Duitsland de
grootste afnemer met een aandeel van 63,5%.De uitvoerwaarden van bereidingen en conserven van varkensvlees en pluimveevlees daalden met
respectievelijk 9%en5%.Deuitvoer van deoverigevleesbereidingen nam
met 9%toetotruim 0,5miljard gulden.
De uitvoerwaarde van broedeieren steeg met 4%,vooral door een grotere export naar Jemen en Koeweit. Deexportprijs van consumptie-eieren
daalde met bijna 14%.Ook de hoeveelheid verminderde doordat Duitsland, de belangrijkste afnemer, ruim 10%minder eieren vanuit ons land
importeerde. Hierdoor daalde de uitvoerwaarde van consumptie-eieren
met 18%totbijna 690miljoen gulden.
Ondanks toenemendekritieksterkegroeiuitvoerlevendedieren
Na de daling van de export van levend vee in 1991nam deze in 1992
sterk toe. In totaal werd er voor bijna 200 miljoen gulden (+36%) aan levend rundvee uitgevoerd: 71%meer fokrunderen (naar vooral Polen en
Algerije), 64%meer vaarzen,48%meer stieren en 17%meer kalveren. Het
aantal uitgevoerde koeien nam af met 3%. In totaal ging het om ruim
170.000kleinereofgrotere runderen, wat overigens minder dan een kwart
van het aantal geïmporteerde runderen is. De uitvoer van levende varkens nam ook sterk toe: qua waarde met 36% tot 1,3 miljard gulden en
qua aantal met 44%tot 5,4miljoen. De uitvoer van biggen herstelde zich
met een groei van 85% ten opzichte van het lage peil van 1991.Vooral
Spanje, Italië en Duitsland namen veel meer biggen af. De biggenexport
verliep met pieken doordat blaasjesziekte en varkenspest in het najaar de
export belemmerden. Duitsland nam ook meer mestvarkens af, waardoor
detotaleexport daarvan met 22%steegtot2,7miljoen dieren eneen waarde van 940miljoen gulden. Ondanks lagere prijzen gaf de uitvoerwaarde
van zowel eendagskuikens (+15%) als ander levend pluimvee (+7%) een
stijging te zien. De geëxporteerde aantallen namen toe met 17%tot 88,5
miljoen, respectievelijk met 11%totbijna 43miljoen. VooralIranen Duitsland kochten veelNederlandse eendagskuikens enBelgië/Luxemburg importeerde meer ander levend pluimveevanuit Nederland.
Met uitzondering van paarden en schapen gaf dus de uitvoer van levende dieren in 1992een sterke toename te zien. Of deze tendens zich de
komendejaren zal voortzetten staat nog tebezien.Er komt,vooral van de
kant van de dierenbeschermingsorganisaties, steeds meer kritiek op de
lange duur van de internationale veetransporten en de wijze waarop de
dieren daarbij worden behandeld. Inmiddels zijn zowel op nationaal als
op Europees niveau scherpere voorschriften en controles aangekondigd.
Realisatie daarvan zal ongetwijfeld kostenverhogend werken en kan dus
degroeivan deinternationale handel inlevend vee afremmen.
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Zuivelexportlooptgoed
In 1992nam de uitvoerwaarde van melk en zuivel met 6% toe. Na de
prijsdalingen in 1991stegen de prijzen van vrijwel alle zuivelprodukten,
en wel met gemiddeld ruim 3%(tabel 3.14). De uitvoerwaarde van kaas
nam opnieuw toe en bereikte een bedrag van 3,8miljard gulden; een stijging van 5,5%.Duitsland nam opnieuw meer kaas af en ismet een waardeaandeel van 44%verreweg de grootste klant. Ook de kaasuitvoer naar
onder meer België/Luxemburg, Spanje en Japan breidde zich uit. In tien
jaar isdekaasuitvoer metbijna 60%toegenomen.
Door een stijging van de prijs van boter (+9%), na de daling in 1991,
kon de uitvoerwaarde daarvan nog toenemen met 6%tot ruim 1,2 miljard
gulden.Erwerd minder boter naar Algerije, devoormalige Sovjet-Unie en
Pakistan getransporteerd, maar meer naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De uitvoerwaarde van condens was ongeveer hetzelfde als in
1991,namelijk zo'n 770miljoen gulden en de uitvoer van volle-melkpoedernam dankzijhogereprijzen met 5%toetot840miljoen gulden. SaoediArabië, de grootste afnemer, verhoogde de invoer en de voormalige
Sovjet-Unie betaalde eenveelhogereprijs voor de ingevoerde volle-melkpoeder,waardoor deuitvoerwaarde metruim 40%toenam. De exporteurs
van magere-melkpoeder vonden een nieuwe markt in Mexico, zodat de
totaleuitvoerwaarde daarvan -bij5%hogereprijzen -met ruim 30%steeg
tot340miljoen gulden.
Goedeexportmogelijkheden voorcacao-en tabaksindustrie
De zogenaamde overige agrarische produkten, die in het algemeen
geen binding hebben met de Nederlandse land- en tuinbouw, omvatten
ruim een kwart van de totale agrarische uitvoer. In 1992nam de uitvoerwaarde van deze groep toe met 2,5%,voornamelijk door een groter volume (tabel 3.14). Iets minder dan de helft van deze post betreft uitheemse
produkten die veelal in Nederland in meerdere of mindere mate worden
be- of verwerkt. In 1992 ging het hierbij om 7,8 miljard gulden, een stijging van bijna 5% ten opzicht van 1991.Tabakswaren vormen met een
waarde van 4 miljard gulden het grootste onderdeel van de uitheemse
produkten. Ongeveer 60%hiervan gaat naar Franse en Italiaanse rokers.
Dankzij 7%hogere prijzen nam de exportwaarde verder toe.Ook werden
er opnieuw meer cacaoprodukten uitgevoerd. De totale exportwaarde
daarvan kwam op ruim2,2miljard gulden.Dewaarde van deuitvoer van
koffie enthee-intotaal ruim 310miljoen gulden -nam met 8%toe,vooral
door deveelgrotereexportvan theenaarhetVerenigd Koninkrijk. Deuitvoerwaarde van uitheems fruit daalde met 8%. Bij de citrusvruchten en
zuidvruchten gingdeuitvoerwaarde omlaag alsgevolg van prijsdalingen.
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De export van vruchtesappen daalde door een 7%kleiner volume bij iets
hogereprijs totruim0,5miljard gulden (-5%).
Een kleine prijs- en volumestijging zorgde in 1992voor een 2% hogere
uitvoerwaarde van margarine, vetten en oliën (tabel 3.14). Vooral door
een hogere prijs steeg de uitvoerwaarde van sojaolie met 4%tot ruim 390
miljoen gulden, terwijl de uitvoerwaarde van de andere plantaardige
oliën en vetten bijna ongewijzigd bleef op 675miljoen gulden. De uitvoerwaarde van zeevis is met 7% gedaald tot 1,4 miljard gulden. Het uitgevoerdevolume nammet 17%toe,maar deprijzen waren veel lager.
3.4.3 Deontwikkelingvanhetagrarisch handelssaldo
In 1992werd er voor 63,5miljard gulden aan agrarische produkten en
voedingsmiddelen uitgevoerd en voor 37,3miljard gulden ingevoerd (tabel 3.15). Het aandeel in de totale Nederlandse uitvoer bedroeg 26%,terwijl dat inde totaleinvoer uitkwam op 16%.Dewaarde van de agrarische
invoer nam toemetongeveer 7%toeendewaarde van deuitvoer met 3%.
Dit verschil inwaardeverloop was volledig toe te schrijven aan de uiteenlopendevolume-ontwikkelingen.Het agrarischhandelssaldo, dat driejaar
Tabel3.15 Uitvoer, invoerenhandelssaldoin1990,1991en1992 *)
Uitvoer

Invoer

Saldo

wereld

EG

wereld

EG

wereld

EG

1990 waarde
1991 waarde

58,3
61,6

46,2
49,3

33,3
35,0

20,0
22,0

25,0
26,6

26,2
27,3

1992 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

63,5
3,8
-0,7

50,5
2,8
-0,5

37,3
8,5
-1,7

23,8
10,1
-1,7

26,2

26,7

1990 waarde
1991 waarde

239,3
248,8

183,6
190,6

229,2
234,6

145,8
150,5

10,1
14,2

37,8
40,0

1992 waarde
volumemutatie
prijsmutatie

245,9
0,7
-1,8

186,5
n.b.
n.b.

236,2
3,4
-2,6

152,0
n.b.
n.b.

9,7

34,5

Agrarische goederen

Alle goederen

*) Waardeinmiljardenguldens,mutaties inprocenten tenopzichtevanvoorgaandjaar.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;BewerkingLEI-DLO.
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Tabel3.16Deontwikkelingvanhetagrarisch handelsaldo oplangere termijn (in miljarden guldens)
"1981"*)

"1984"

"1987"

"1990"

1992

EG-landen:
uitvoer
invoer
saldo

28,5
12,7
15,8

36,1
16,4
19,7

38,5
19,0
19,6

46,5
20,8
25,7

50,5
23,8
26,7

Niet EG-landen:
uitvoer
invoer
saldo

9,8
14,2
-4,4

12,2
17,0
-4,8

10,9
13,3
-2,4

12,3
13,3
-1,0

13,0
13,5
-0,5

Wereld
uitvoer
invoer
saldo

38,4
26,9
11,5

48,2
33,3
14,9

49,5
32,3
17,2

58,8
34,0
24,8

63,5
37,3
26,2

*,)"1981"=gemiddelde 1980,1981 en1982 enz.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel;BewerkingLËl-DLO.

achtereen was gestegen, is door deze gang van zaken iets gedaald, namelijk tot 26,2 miljard gulden. Het handelssaldo van de overige goederen
(exclusief diensten)wasnegatief.
Het positieve agrarische handelssaldo komt geheel voor rekening van
de handel met andere EG-lidstaten.Het saldo in dehandel met derde landen is nog steeds negatief, hoewel het moment niet ver meer lijkt te zijn
dat ook dat positief wordt. In 1992was het nog slechts 0,5miljard gulden
negatief tegen bijna 4,5 miljard gulden in het begin van de jaren tachtig
(tabel 3.16).Bijde agrarische handel met EG-landen ging een sterke groei
van de export - bijna 80% in de aangegeven periode - gepaard met een
procentueel nog iets sterkere toename van de import. Het handelssaldo
liepdaardoor op metongeveer 11miljard gulden. Bijdehandel met derde
landen is de invoer al geruime tijd tamelijk stabiel en vertoonde de uitvoer over dehele periode bezien een waardegroei van ruim 30%.Het verloop van de handel met derde landen wordt uiteraard sterk beïnvloed
door de wereldmarktprijzen en de dollarkoers. Vooral de hoge dollarkoerswasverantwoordelijk voor dehogetotalenvan rond 1984.
Van de totale stijging van het agrarisch handelssaldo met een kleine 15
miljard gulden sinds het begin van dejaren tachtig komt ongeveer 6miljard gulden voor rekening van de tuinbouwprodukten (tabel 3.17). De
grootste bijdrage daaraan werd geleverd door de sierteelt en dan voornamelijk door desnijbloemen en depotplanten. Hethandelssaldo van de akkerbouwprodukten verbeterde met circa3miljard gulden. Dehandel in
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Tabel3.17 Deontwikkelingvanhethandelssaldovanenkelegroepenprodukten (inmiljardenguldens)
"1981"*)

"1984"

"1987'

"1990"

1992

Akkerbouwprodukten
Totaal
w.o.:granen
veevoeders
akkerbouwbereidingen

-2,1
-1,8
-2,3
1,3

-2,5
-2,1
-2,5
1,6

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

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

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

Tuinbouwprodukten
Totaal
w.o.:verse groenten
sierteeltprodukten

5,1
1,9
3,0

6,7
2,3
4,1

8,1
2,6
5,1

10,3
3,4
6,4

11,0
3,4
7,1

Dierlijke produkten
Totaal
w.o.:varkens-en rundvlees
pluimvee en eieren
melk en zuivel

11,1
3,8
2,0
3,9

13,1
4,9
2,1
4,4

11,4
5,4
1,9
2,8

13,0
6,5
2,0
3,3

12,8
6,7
2,0
2,9

Overigeagrarische produkten
totaalw.o.:margarine,vetten en oliën
visserijprodukten
uitheemse produkten

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

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

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

0,7
-1,6
1,0
1,1

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

*) "1981"=gemiddelde 1980,1981 en1982enz.
Bron:CBS,Statistiekvandebuitenlandsehandel; Bewerkingen LEI-DLO.

veevoeders droeg daaraan voor2miljard gulden bij,waarbij de vermindering van de invoer en de groei van de uitvoer ongeveer even belangrijk
waren. Bij de handel in granen liepen invoer en uitvoer allebei evenveel
terug, zodat het saldo min of meer gelijk bleef. Het handelssaldo van de
bereidingen van akkerbouwprodukten nam toe met ongeveer 1,5 miljard
gulden,waaraan degraanprodukten (bakkerswaren etc.)en de aardappelprodukten (frites, chips e.d.) beide voor ongeveer de helft bijdroegen. Het
saldo van dehandel in aardappelen alszodanig isin dezeperiode nauwelijks veranderd.
Hethandelssaldo van dedierlijkeprodukten isindeaangegeven periode met minder dan twee miljard gulden gestegen, maar vormt nog steeds
het grootste onderdeel van het totale agrarisch handelssaldo. Wanneer de
tendensen van de afgelopen jaren zich voortzetten, zal deze positie binnenkort worden overgenomen door de tuinbouwprodukten. Binnen het
geheel van de dierlijke produkten was er sprake van een aanzienlijke verbetering van het handelssaldo van varkens- en rundvlees, namelijk met
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circa 3 miljard gulden. Het handelssaldo van deze groep van 6,7 miljard
gulden in 1992kwam overigens voor ongeveer 70%voor rekening van de
varkenssector. Hethandelssaldo van pluimveevlees isinde loop der jaren
toegenomen, maar dat van eieren gaf een daling te zien, zodat het saldo
voor de gehele pluimveehouderij weinig veranderde. In de zuivelsector
lijkt sprake te zijn van een - overigens beperkte - vermindering van het
handelssaldo. De uitvoer van zuivelprodukten nam sinds het begin van
de jaren tachtig met ongeveer een miljard gulden toe, maar de invoer
steeg met twee miljard gulden. De vermindering van het handelssaldo
deed zichvoor bijvrijwel allebelangrijke zuivelprodukten. Alleen het saldovan dehandel inkaasismeteenkleine 1,5miljard gulden gestegen.
Het handelssaldo van de overige agrarische produkten is sinds het begin van de jaren tachtig omgeslagen van 2,7miljard gulden negatief naar
1,5 miljard gulden positief. Vooral de ontwikkelingen bij de uitheemse
produkten hebben daaraan bijgedragen (tabel 3.17). Tabakswaren leverden daarbij met een saldoverbetering van tweemiljard gulden het belangrijkste aandeel, maar ook koffie en cacao(produkten) droegen hieraan bij
met een saldoverbetering van samen 0,7miljard gulden. Het geheel overziende kan met de nodige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat de
stijging vanhet agrarisch handelssaldo inhet afgelopen decennium vooral
voor rekening kwam van de tuinbouw en van de voedings- en genotmiddelenindustrie.
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4. RESULTATENVAN SECTOREN ENBEDRIJVEN

4.1 Algemene inleiding
In dit hoofdstuk zijn, voor zover mogelijk, de resultaten van de diverse
sectoren binnen de land-en tuinbouw en van debedrijven in die sectoren
weergegeven. In de eerstvolgende paragraaf komen de resultaten van de
landbouw op sectorniveau aan de orde, gevolgd door de uitkomsten van
de akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Bij dat laatste onderdeel wordt
eerst ingegaan op de uitkomsten van de gemiddelde boerderij, waarna
aandachtwordtbesteed aandediversebedrijfstypen enregio's.
Inde derdeparagraaf wordt opovereenkomstige wijze degangvan zaken indeglastuinbouw beschreven.Daarna komen deuitkomsten van enkele andere groepen tuinbouwbedrijven aan de orde. Daarvoor zijn geen
resultaten op sectorniveau beschikbaar, zodat moet worden volstaan met
uitkomsten op bedrijfsniveau.
Bijdeuitkomsten opbedrijfsniveau worden, althans inde algemene tabellen, onder meer cijfers gegeven over debedrijfsopbrengsten en -kosten
en over het ondernemers- en het gezinsinkomen. In het volgende hoofdstuk - dat handelt over inkomen, financiële positie en investeringen wordt dedraad weer opgepaktbijhetgezinsinkomen uit bedrijf.
4.2 Resultatenvanakkerbouw en veehouderij
4.2.1 Uitgangspunten enberekeningswijze 1)
In deze paragraaf komt eerst de resultatenrekening van de landbouwsector (akkerbouw en veehouderij) aan de orde. Vervolgens wordt aandachtbesteed aan de resultaten van debedrijven indeze sector,die direct
worden ontleend aan het LEI-boekhoudnet. Ook de sectorrekening is

1) Zieookbijlage:Begripsomschrijvingen.
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hoofdzakelijk daarop gebaseerd.Voor deramingvan het laatste,pas afgesloten boekjaar worden ook andere bronnen geraadpleegd. Zowel de resultaten op sectorniveau, als die op bedrijfsniveau hebben betrekking op
boekjaren lopend van meitotenmet april.
Decijfers van debedrijfsuitkomsten zijn nietvolledigvergelijkbaar met
die van voorgaande jaren. De bedrijven worden nu ingedeeld op basis
van de zogenaamde NEG-typering, terwijl voorheen de BUL-typering
werd gebruikt. Voor een uitvoerige beschrijving over de introductie van
de NEG-typering in het LEI-boekhoudnet wordt verwezen naar Poppe
(1992, blz. 87 e.V.). De NEG-typering brengt de sterk gespecialiseerde
melkveebedrijven en de gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven
beter in beeld. Het oude bedrijfstype: "gemengde bedrijven met overwegend intensieve veehouderij" komt hiermee te vervallen. Een duidelijke
trendbreuk doet zichvoorbij deindelingnaar grootteklasse,inhet bijzonder in de akkerbouw. Deomvang van debedrijven wordt voortaan uitgedrukt innge inplaatsvansbe.
De populatie voor het boekhoudnet bestaat nu uit de bedrijven groter
dan 20nge.Dit komt overeen met ruim 70sbe.Voorheen was deze grens
79 sbe. Door de omschakeling van sbe naar nge nam het aantal gerepresenteerde bedrijven iets toe.De grens tussen de grotere en de kleinere bedrijven lag in de oude typering op 158sbeen isnu vastgesteld op 40nge.
De diverse wijzigingen hebben tot gevolg dat een aantal voorheen kleinere bedrijven in de nieuwe situatie tot de grotere behoort en dat enkele
voorheen groterebedrijven totdekleinerebedrijven worden gerekend.
Bijde sectorrekening zijn de interne leveringen tot de opbrengsten van
delandbouw gerekend,voor zover zijgeenbetrekking hebben op leveringen binnen éen van de in tabel 4.1 genoemde produktierichtingen. In de
praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat nuchtere kalveren voor de kalvermesterij meegeteld zijn in de opbrengstwaarde van de melkveehouderij
en in de kostenvan de kalvermesterij.Daarentegen isde leveringvan biggen door vermeerderaars aan mesters niet in de opbrengstwaarde begrepen, omdat de hele varkenshouderij als één produktierichting wordt
beschouwd. Ook de opbrengstwaarde van snijmais en andere voedergewassen komtnietindecijfers totuiting,omdat dezeprodukten totdeveehouderijsector zijn gerekend. Voor zover in de opbrengstwaarde wel
interne leveringen zijn begrepen, isde tegenhanger daarvan bij de kosten
tevinden in(eendeelvan)depost "uitgangsmateriaal" (zietabel4.2).
Rente,afschrijvingenenarbeidskosten
Bij de waardering van de kosten van arbeid, grond en kapitaal, welke
produktiefactoren voor eenbelangrijk deel worden geleverd door het bedrijfshoofd en diens gezin, worden in grote lijnen de volgende uitgangs160

punten gehanteerd. Rente en afschrijving worden berekend op basis van
de vervangingswaarde, diebij werktuigen gelijk is aan de nieuwprijs van
het produktiemiddel in het betreffende boekjaar. Bijgebouwen is de vervangingswaarde gelijk aan deboekwaarde. Voor 1992/93werd een rentevoet ingecalculeerd van 2,5%voor vermogen vastgelegd in grond en van
6,5% (1991/92: 7,0%) voor vermogen vastgelegd in duurzame produktiemiddelen (inclusief vee)ofinvlottendemiddelen 1).
In de kosten is een bedrag opgenomen voor de handenarbeid van de
ondernemer, gebaseerd op het CAO-loon van een agrarische werknemer,
inclusief de werkgeversbijdrage in de sociale lasten. Er wordt geen vergoeding berekend voor bedrijfsleiding, omdat de hoogte hiervan zeer arbitrair is.Dearbeidskosten bijeennormalewerktijd bedroegen in 1991/92
64.300 gulden en in 1992/93 67.200 gulden. Onder een normale werktijd
wordt verstaan een bruto-arbeidstijd van 2237 uren. Per netto gewerkt
uur, dus na aftrek van de uren voor vakantie, feestdagen enzovoort, kwamen de loonkosten in 1991/92neer op ƒ32,75enin 1992/93op ƒ34,24.
Kostengrond oppachtbasis

De kosten - en dus ook het netto-bedrijfsresultaat en de arbeidsopbrengst - worden berekend op pachtbasis, om een zinvolle rentabiliteitsvergelijking mogelijk te maken tussen bedrijven met uiteenlopende
verhoudingen van eigendom en pacht. Voor moderne gebouwen worden
rente en afschrijvingen echter in alle gevallen berekend op basis van eigendom. Op bedrijven dievolledig eigendom zijn van de ondernemer liggen de werkelijke kosten voor grond hoger dan op gepachte bedrijven. In
1991/92 was dit verschil voor de grotere akkerbouw- en weidebedrijven
gemiddeld circa 400 gulden, respectievelijk 490 gulden per hectare. Het
onderscheid tussen deberekening op pachtbasis en op basis van werkelijke verhoudingen heeft alleen betekenis voor de rentabiliteitscijfers, maar
isniet van invloed op dehoogtevan het ondernemers- of gezinsinkomen.
Deop pachtbasisberekende bedragen worden immersweliswaar bedrijfseconomisch tot de kosten gerekend, maar vormen tegelijkertijd een inkomensbestanddeel voor de eigenaar/exploitant.
Deuitkomsten op sectorniveau omvatten ook deopbrengsten en kosten
van kleinere bedrijven. De resultaten van het laatste, per 30 april afgeslotenboekjaar berusten op ramingen en die van voorgaande jaren in het algemeen op dedefinitieve cijfers vanverwerkte boekhoudingen.

1) DeberekeningswijzevanderentevoetisweergegeveninLEI-Periodieke
Rapportage13-87/88,BedrijfsuitkomstenenFinanciëlePositie(blz. 114).
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4.2.2 Resultatenvan akkerbouw enveehouderij op sectorniveau
Op de volume- en prijsontwikkelingen van de agrarische produktie in
1992isinhetvorigehoofdstuk vrij uitvoerig ingegaan.Dedaar weergegeven ontwikkelingen hebben echter voornamelijk betrekking op kalenderjaren. In tabel 4.1 wordt de ontwikkeling van de opbrengsten weergegevenvoor delaatste boekjaren.
In 1991/92bleef de stijging van de totale produktiewaarde van akkerbouw en veehouderij beperkt tot ongeveer een half procent. Het totale
produktievolume daalde met 1,5%en degemiddelde opbrengstprijs steeg
metongeveer 2%tenopzichtevan 1990/91.
Het produktievolume daalde in vrijwel alle onderscheiden sectoren,
met uitzondering van de kalvermesterij (+8,5%) en de pluimveemesterij
(+4,5%).In de rundveehouderij werd deteruggang van de melkproduktie
niet vollediggecompenseerd door degroeivan de rundvleesproduktie. In
de kalvermesterij en de varkenshouderij was sprake van een sterke stijging van de opbrengstprijzen, namelijk met ongeveer 9%.In de rundveehouderij bleef de prijsverbetering beperkt; de stijging van de melkprijs
werd bijna volledig teniet gedaan door de forse daling van de prijs van
rundvlees,dieeenjaareerder ook almet 15%was gezakt.
De ramingen voor 1992/93 geven aan dat de totale produktiewaarde
weer is gedaald. De teruggang ten opzichte van 1991/92 bedroeg ongeveer 5%. Daarmee kwam de totale waardedaling sinds het topjaar
1989/90op ruim 10%; deze waardedaling kwam geheel voor rekening
Tabel4.1 Opbrengstwaardelandbouwproduktie(inclusiefinterneleveringen)
Produktierichting

Waarde (miljoenen guldens) Mutatiesiin%t.o.v .voorgaand jaar
prijs

volume
1990/91 1991/92 1992/93
(v)
(r)

91/92
(v)

92/93
(r)

91/92
(v)

3,5
2,0
8,0
1,0
-19,0
-8,0
-3,0
-14,0
-6,0

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

11.430
8.410
2.790
1.400
6.420
1.285
1.275
3.610

11.285
8.385
2.665
1.660
6.920
1.215
1.260
3.260

11.575
8.595
2.740
1.680
5.630
1.085
1.255
3.060

-1,5
-3,5
4,5
83
-13
-3,5
43
-53

-0,5
0,5
-5,0
0,0
-3,0
3,0
83

03
33
-8,0
9,0
93
-2,0
-5,5
-4,0

Totale opbrengsten

25.420

25.600

24.285

-13

1,0

2,0
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92/93

W

van debijna 15%lagereprijzen. In 1992/93ishet totale produktievolume
licht gestegen, terwijl de gemiddelde opbrengstprijs met 6%daalde (tabel
4.1).De prijsontwikkeling vertoonde een uiteenlopend beeld: een stijging
voor melk, rund- en kalfsvlees en dalingen in varkenshouderij, legpluimveehouderij en akkerbouw. De lichte stijging van de melkproduktie kon
het effect van de dalingvan de rundvleesproduktie nietvolledig compenseren. De produktietoename in de akkerbouw was zeer fors als gevolg
vandegoedeweersomstandigheden (+8,5%).
Non-factorkostenstabiel,factorkostenomhoog
Sinds 1983/84 was er sprake van een voortdurende waardedaling van
de totale non-factorkosten van akkerbouw en veehouderij, die in totaal
ongeveer 11%bedroeg. In 1991/92 kwam hieraan echter een einde en
deed zich onder invloed van eenprijsstijging met 3%weer een lichte stijging van de totalenon-factorkosten voor (circa 1,5%).Het volume van de
meeste categorieën non-factorkosten daalde opnieuw, de prijzen stegen
echter met 1tot6%(tabel4.2). Vooraldeprijsstijging voor veevoer, dat in
Tabel4.2 Kostenvandelandbouw(inclusiefinterneleveringen,exclusieftuinbouw)
Waarde(miljoenen guldens) Mutatiesin%t.o.v.voorgaand jaar
volume
1990/91 1991/92 1992/93 91/92
(v)
(r)
(v)

prijs

92/93
(r)

91/92 92/93
(v)
(r)

Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Overige grondstoffen
en diensten

8.030
1.165
610
2.215
1.850

8.250
1.100
590
2.205
1.845

7.945
1.150
530
2.235
1.830

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

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

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

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

3.600

3.745

3.965

-0,5

0,0

4,5

5,5

Totale non-factorkosten

17.465

17.730

17.655

-1,5

-0,5

3,0

0,5

7.840
3.615

8.140
3.490

8.480
3.360

-1,5
-1,0

-0,5
0,0

5,5
-2,5

4,5
-4,0

Totale factorkosten

11.455

11.630

11.840

-1,5

-0,5

3,0

2,0

Totale kosten

28.920

29.360

29.495

-1,5

-0,5

3,0

1,0

Arbeid a)
Vermogen en grond b)

a)Herzieneberekening,nietvergelijkbaarmetouderejaren;b)Grundkostenoppachtbasis;de
prijsmutatievanhetvermogenbetreftderentevoetendeprijzenvandekapitaalgoederen.
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de twee voorgaande jaren ongeveer 10%goedkoper was geworden, isopvallend. Een uitzondering op de bovengenoemde volumeontwikkelingen
vormde het uitgangsmateriaal; het volume hiervan nam onder invloed
van deuitbreidingvan dekalver-enpluimveemesterij metbijna 4%toe.
Voor 1992/93 wordt de waarde van de totale non-factorkosten geraamd op ongeveer hetzelfde bedrag als dat van 1991/92. Het volume
daaldemet een half procent terwijl de gemiddelde prijs opnieuw steeg,zij
het deze keer slechts met een half procent. Aan de volumekant was er,
met uitzondering van een vermindering bij veevoer en meststoffen, sprakevan een stabilisatie. Deprijzen van veevoer (-2%) en meststoffen (-7%)
vertoonden een daling. Het effect daarvan werd echter volledig teniet gedaan door de prijsstijging van het uitgangsmateriaal en de overige nonfactorkosten.
Vanaf 1989/90 vertonen de totale factorkosten een stijgende lijn. In
1991/92 kwam hierin geen verandering en stegen ze met 1,5% (tabel4.2).
Aan de volumekant was bij alle factorinputs sprake van een lichte daling.
Deprijs van arbeid ging vrij sterk omhoog (+5,5%),terwijl kapitaal goedkoper werd dankzij delagere rentevoet.
Voor 1992/93 wordt opnieuw een toename van de totale factorkosten
geraamd (+1,5%). Het volume bleef nagenoeg gelijk, zodat de stijging
weer volledig voor rekening van de prijzen kwam. De arbeidskosten namen opnieuw sterk toe, maar daar stond evenals in het voorgaande jaar
een dalingvan derentevoet tegenover.
De totale kosten namen in 1991/92 en in 1992/93 toe met respectievelijk 1,5% en 0,5%.Inbeidejaren daalde hetvolume en steeg de gemiddelde prijs.
Sterkedalingtoegevoegdewaardein 1992/93
In 1991/92 gingen deopbrengstwaarde en denon-factorkosten van akkerbouw en veehouderij met ongeveer eenzelfde percentage omhoog (tabel 4.3).Dat was een gevolg van een nagenoeg gelijk opgaande volumeen prijsontwikkeling. Eén en ander had tot resultaat dat de netto-toegevoegde waarde (het sectorinkomen) met slechts 1% daalde. In 1992/93
was er sprake van een sterketeruggang van denetto-toegevoegde waarde
(-15%).Deze teruggang werd veroorzaakt door een verslechtering van de
prijsverhouding: de opbrengstprijzen daalden met bijna 6%, terwijl de
prijzen van de non-factorkosten met gemiddeld een half procent stegen.
Doordat het volume van de opbrengsten iets toenam en dat van de nonfactorkosten enigszins verminderde, gaf het volume van de toegevoegde
waarde eenvrijsterkestijging tezien.Incombinatie met delichtevolumedaling van de factorkosten leidde dit tot een tamelijk forse verbetering
van denetto-produktiviteit (+5%).
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Tabel4.3 Resultatenrekeningvandelandbouw(exclusieftuinbouw)
Waarde (miljoenen guldens) Mutatiesin%t.o.v .voorgaand jaar
volume
1990/91 1991/92 1992/93
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten*)
Totale kosten

prijs

91/92
(v)

92/93
(r)

91/92
(v)

92/93

W

25.420
17.465

25.600
17.730

24.285
17.655

-1,5
-1,5

1,0
-0,5

2,0
3,0

-6,0
0,5

7.955

7.870

6.630

-1,0

4,5

0,0

-19,5

11.455
28.920

11.630
29.360

11.840
29.495

-1,5
-1,5

-0,5
-0,5

3,0
3,0

2,0
1,0

*)Zienoten tabel4.1.

De verhouding van toegevoegde waarde en factorkosten - het zogenaamde dekkingspercentage -diein 1989/90 ruim 80%en in 1990/91 nog
bijna 70%bedroeg, ging in 1991/92 nauwelijks omlaag, maar verslechterde in 1992/93 sterk, namelijk tot zo'n 56%.Eén en ander was vooral het
gevolg van continu stijgende factorkosten (met name arbeidskosten) en
eensinds 1989/90dalendenetto-toegevoegdewaarde.
Verbeteringresultaten rundveehouderijin 1992/93
In 1991/92 verminderde de opbrengstwaarde van de rundveehouderij
(melkvee,mestvee en schapen) voor het vierde opeenvolgende jaar.Tegelijk namen de non-factorkosten, als gevolg van een vrij sterke prijsstijging
(+5%),opnieuw toe.Vooral de prijsstijging van veevoer (+8,5%)en meststoffen (+6,5%) was opvallend. Het gevolg was een daling van de toegevoegde waarde met bijna 8% (tabel 4.4).Het dekkingspercentage liep als
gevolg van de gestegen factorkosten en de gedaalde toegevoegde waarde
terugvan59naar 55.Ditwashetlaagstepercentage sinds 1979/80.
Voor 1992/93was het beeld voor de rundveehouderij aanzienlijk gunstiger. De opbrengstwaarde nam onder invloed van de gestegen prijzen
met ongeveer 2,5% toe, terwijl de non-factorkosten een lichte vermindering te zien gaven. Vooral de forse daling van de prijs van veevoer (-6%)
was hiervan een belangrijke oorzaak. Ook de hoeveelheid aangekocht
voer nam onder invloed van een verbeterde ruwvoervoorziening enigszins af. Het dekkingspercentage herstelde zich door bovenstaande ontwikkelingen totongeveer hetniveau van 1990/91.
165

Tabel4.4 Resultatenperproduktierichtingindelandbouw(miljoenenguldens)
Produktierichting

1990/91

1991/92
(v)

1992/93

M

Rundveehouderija)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegdewaarde
factorkosten
totalekosten

11.430
6.895
4.435
7.535
14.430

11.285
7.110
4.175
7.605
14.715

11.575
7.020
4.555
7.845
14.865

Intensieveveehouderijb)
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegdewaarde
factorkosten
totalekosten

10.380
8.290
2.090
2.035
10.325

11.050
8.380
2.670
2.110
10.490

9.645
8.280
1.365
2.090
10.370

Akkerbouw
opbrengsten
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totalekosten

3.610
2.275
1.335
1.890
4.165

3.260
2.240
1.020
1.910
4.150

3.060
2.350
710
1.900
4.250

a)Inclusiefrundveemesterijenschapenhouderij;b)Inclusiefkalvermesterij.

Naoplevingweerslechtereresultaten intensieveveehouderij
Na de slechte gang van zaken in 1987/88en 1988/89 waren de resultatenvan deintensieveveehouderij indedaaropvolgende driejaren relatief
gunstig. In 1991/92 was de toename van zowel de prijs als het volume
van de opbrengsten groter dan dievan denon-factorkosten. Dit resulteerde ineenverbeteringvan detoegevoegde waardemet ruim een kwart (tabel 4.4). Doordat de totale factorkosten aanzienlijk minder sterk stegen,
nam het dekkingspercentage toe van 103tot 126.Een dergelijk hoog percentagewassinds1973/74nietbereikt.
Voor 1992/93 werd het beeld volgens de raming veel ongunstiger.
Vooral door de sterke prijsdaling van bijna 20%in de varkenshouderij is
de toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij bijna gehalveerd,
ondanks de daling van de non-factorkosten met 1,5%. Mede doordat de
totale factorkosten met 1%verminderden, kwam het dekkingspercentage
voor 1992/93 uit op ongeveer 65.In de intensieve veehouderij komen de
non-factorkosten overeen met een zeer groot percentage van de opbrengsten. Zelfs in de gunstige jaren 1989/90-1991/92 ging het om zo'n 80%,
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terwijl de non-factorkosten in bijvoorbeeld de rundveehouderij zo'n 60%
van de opbrengsten omvatten. Daarom heeft een daling van de opbrengsten in de intensieve veehouderij met haar smalle marges grotere gevolgen voor de toegevoegde waarde en het dekkingspercentage dan in
bijvoorbeeld de rundveehouderij.
Tœerslechteresultatenakkerbouw
De opbrengstwaarde van de akkerbouw daalde in 1991/92 ab gevolg
van een afname van het volume en een daling van de prijs met ongeveer
10% (tabel 4.4). Het volume van de non-factorkosten verminderde met
eenzelfde percentage als dat van de opbrengsten. De prijzen van de produktiemiddelen stegen echter met ruim 5%, waardoor de toegevoegde
waarde daaldemetruim 23%.
In 1992/93zette de verslechtering in de akkerbouw zich voort. Vooral
de opbrengstprijzen daalden sterk, namelijk met ongeveer 14%. Hier
stond een stijging van hetvolume metbijna 9%tegenover, dankzij hogere
hectare-opbrengsten als gevolg van de gunstige weersomstandigheden.
Zowel deprijs alshetvolumevan denon-factorkosten isin 1992/93gestegen. De toegevoegde waarde van de akkerbouw daalde door deze ontwikkelingen met ruim 30%totcirca 700miljoen gulden.Een dergelijk lage
toegevoegde waarde voor de akkerbouw was,behalve in 1987/88, sinds
1971/72 niet voorgekomen. Het dekkingspercentage daalde door één en
ander drastisch,namelijk van 71in 1990/91naar 53in 1991/92en naar 37
in 1992/93.Datlagnauwelijks bovenhetdieptepunt van 30%in1987/88.
Verwachtingenvoor1993/94
Evenalsin voorgaandejarenvormt de inflatie eenbelangrijke indicator
voor de ontwikkeling van het prijspeil van de produktiemiddelen in de
landbouw in 1993/94.Volgenshet CentraalPlanbureau (1993b)zal de inflatie over het boekjaar 1993/94 afzwakken onder invloed van de zwakke
conjunctuur, de harde gulden, de dalende wereldmarktprijzen voor
grondstoffen en energie, en de geringe stijging van de loonvoet. Ook de
rentetarievenvertoneneendalende lijn.
Voor dedierlijke sectorenisvanbelangdat deveevoederprijzen de eerste paar maanden van dit boekjaar al zo'n 6,5% zijn gedaald. Onder invloed van de verlaging van graanprijzen in het kader van de Mac
Sharry-hervorming kunnen deze prijzen nog verder dalen. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de prijzen van veevoeders in de laatste maanden
van 1992/93ook allagerwaren dan aanhetbeginvan dat boekjaar.
Voor de melkveehouderij isvan belang dat het totale melkquotum iets
is verruimd, wat een drukkend effect op de melkprijzen kan hebben. De
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eerste maanden van het lopende boekjaar was de zuivelwaarde al enigszins lager dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Daar staat tegenover dat de rundvleesprijzen ietshoger lijken tezullen worden en dat
de voederprijzen lager zijn. Per saldo mag voor de melkveehouderij worden gerekend opongeveer gelijkblijvende resultaten.
De varkenshouderij heeft te maken met zeer lage vlees- en biggenprijzen. Voor de rest van het boekjaar wordt nog geen herstel verwacht. De
daling van de veevoerprijzen zal niet voldoende zijn om de prijsdaling
van de opbrengsten te compenseren, zodat met nog slechtere resultaten
rekening moet worden gehouden. Voor de legpluimveesector zijn de
vooruitzichten gunstiger. De eierprijzen waren in de eerste maanden van
boekjaar 1993/94ongeveer gelijk aandieindezelfde periodevan het afgelopen boekjaar. Samen met de dalende veevoerprijzen kan dit tot een verbetering van het resultaat leiden. In de pluimveemesterij lijkt de zich
aftekenende daling van de opbrengstprijzen niet volledig te zullen worden gecompenseerd door de lagere voederprijzen, zodat de resultaten
waarschijnlijk verder zullen verslechteren.
Deuitkomsten van deakkerbouw zijn moeilijk aan tegeven.De kostenstijging zal beperkt zijn. De graanprijzen gaan omlaag als gevolg van de
beleidshervorming. De fysieke opbrengsten zijn in het algemeen hoger
dan in 1991,hoewelhier en daar een deel van de (aardappel-)oogst verloren is gegaan als gevolg van het natte weer. De aardappelprijzen liggen
inmiddels duidelijk hoger dan vorig jaar. Dat laatste geeft waarschijnlijk
de doorslag, zodat op enig herstel van de resultaten in de akkerbouw
ten opzichte van dezeerongunstige uitkomsten van 1992/93mag worden
gerekend.
4.2.3 Bedrijfsresultaten inakkerbouw enveehouderij 1)
In het vorige onderdeel zijn de resultaten op sectorniveau weergegeven. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de bedrijfsresultaten.
Doordat deze laatsteuitsluitend gebaseerd zijn ophet LEI-boekhoudnet is
de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten niet altijd precies hetzelfde als
dievan de sectorresultaten.
De opbrengsten van de gemiddelde boerderij uit het LEI-boekhoudnet
kwamen in 1991/92 ruim 5%hoger uit dan in1990/91(tabel4.5).De non1)
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Voor uitvoerigeinformatie kanworden verwezennaar de volgende
PeriodiekeRapportages van LEI-DLO:"Prognosevan bedrijfsuitkomsten
akkerbouw- enveehouderijbedrijven in1992/93"(PR14-92/93),
"Bedrijfsuitkomsten indelandbouw (BUL)"(PR11-91/92)en
"Bedrijfsuitkomsten enfinanciële positie(BEF)"(PR13-91/92).

Tabel4.5 Uitkomstenvanhetgemiddeldelandbouwbedrijf(exclusieftuinbouwbedrijven)
1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93(r)
Aantal ondernemersper bedrijf

1,18

1,21

1,20

1,27

1,27

x1000gulden per bedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

362,4
239,3

402,2
244,7

376,1
241,6

396,4
263,0

377,0
267,0

Netto-toegevoegde waarde
(=factoropbrengsten)
Afrbetaaldefactorkosten *)

123,1
36,6

157,5
43,9

134,5
47,7

133,4
48,9

110,0
46,0

86,5

113,6

86,8

84,5

64,0

Gezinsinkomen uit bedrijf

x1000guldenper ondernemer
Gezinsinkomen uithet bedrijf
Af:berekend loon gezinsleden

73,3
17,5

93,9
16,3

72,3
15,8

66,5
14,6

50,0
15,0

Ondernemersinkomen
55,8
Af: incidentele bedrijfsopbrengsten
5,5
saldoberekendeenbetaalderente 12,912,9

77,6
1,9
17,3

56,5
2,2
18,0

51,9
4,1
14,2

35,0
3,0
14,0

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondememer(s)

37,4
67,4

58,4
68,6

36,3
71,7

33,6
73,0

18,0
76,0

-30,0

-10,2

-35,4

-39,4

-58,0

Netto-bedrijfsresultaat (pachtbasis)

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

factorkosten namen toe met bijna 9%,voornamelijk door een stijging van
de kosten van veevoer.Debetaalde factorkosten gaveneen stijging te zien
vaneenpaar procent alsgevolgvanhogere kostenvoorvreemd personeel
enerzijds en lagere rentetarieven anderzijds. Het resultaat van éen en ander was een dalingvan het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met 2à
3% tot 84.500gulden per bedrijf. De voor arbeid van gezinsleden in rekening gebrachte loonkosten gingen met 7,5% omlaag en kwam uit op
14.600gulden per ondernemer. Bijdezedalingspelen verschillende factoren een rol:de stijging van de arbeidskosten per uur enerzijds en de relatief sterke toename van het aantal ondernemers per bedrijf (tabel 4.5) en
de daling van het door gezinsleden gewerkte uren anderzijds. De laatste
twee factoren hangen voor eendeelmetelkaar samen:het aantal ondernemers is toegenomen doordat meer vrouwen als ondernemer zijn geregistreerd inhet kader van man-vrouw-maatschappen. Deberekende kosten
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van de arbeid van dezevrouwen worden dan nietmeer tot de arbeidskostenvan gezinsleden gerekend,maar tot dievan de ondernemer(s).
De incidentele bedrijfsopbrengsten verdubbelden bijna, terwijl het saldo van berekende en betaalde rente zo'n 20%afnam alsgevolg van de lagere rentevoet. Door deze ontwikkelingen én door de toename van het
aantal ondernemers kwam zowel het gemiddelde ondernemersinkomen
als de arbeidsopbrengst per ondernemer 7à 8%lager uit dan in 1990/91.
Als gevolg van de loonkostenontwikkeling gingen de voor dé ondernemers) berekende arbeidskosten met bijna 2%omhoog. Het resultaat van
dit alles was dat het netto-bedrijfsresultaat per ondernemer van het gemiddelde landbouwbedrijf verder verslechterde van ruim 35.000 negatief
in 1990/91 tot ruim 39.000 gulden negatief in 1991/92. Per bedrijf berekend kwam hetnetto-resultaatin 1991/92uitop ongeveer -50.000 gulden,
tegen circa-42.500gulden inhetjaardaarvoor. Op degemiddelde boerderijwerd bijna 89%van dekosten gedekt door deopbrengsten.Slechts16%
van debedrijven behaaldeeenpositief resultaat,tegen 18%in 1990/91.
Resultaatgemiddeldeboerderijin1992/93opdieptepunt
De verslechtering van de bedrijfsuitkomsten heeft zich volgens de raming in 1992/93 in versterkte mate voortgezet, vooral door dalende bedrijfsopbrengsten (-5%).Denon-factorkosten bleven vrijwel gelijk, terwijl
debetaalde factorkosten ietsdaalden door delagere rentetarieven. Al met
al wordt een forse teruggang van het gezinsinkomen uit bedrijf geraamd,
namelijk met een kwart tot gemiddeld 64.000 gulden per bedrijf (tabel
4.5). Lagere incidentele bedrijfsopbrengsten en een hoger berekend loon
voor de ondernemer leidden vervolgens tot een verdere verslechtering
van het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat tot 58.000 gulden negatief per
ondernemer (bijna -74.000 gulden per bedrijf). Dit komt erop neer dat de
kosten op de gemiddelde boerderij in 1992/93 slechts voor 84% werden
gedekt door deopbrengsten. Zulkeslechte uitkomsten zijn door LEI-DLO
nognieteerder geregistreerd.
Lichteneerganguitkomsten melkveebedrijven in1991/92 ...
De resultaten van de melkveebedrijven zijn in 1991/92 licht gedaald
ten opzichtevanhetvoorgaandejaar (tabel4.6).Degemiddelde melkprijs
ging iets omhoog. Bijnagenoeg gelijk gebleven opbrengsten uit omzet en
aanwas kwamen op de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven de geldopbrengsten per hectare 2,5%hoger uit dan in 1990/91. Aan de kostenkant werden substantiële prijsverhogingen geregistreerd. Zo werd arbeid
5 à 6% duurder en stegen ook de prijzen van stikstofkunstmest en veevoer. Een meevaller wasdedalingvan de rente. Ook namen de kosten
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Tabel4.6 Uitkomstenvanmelkveebedrijven
Alge- Groteresterkgespec.bedr. Grotere Kleinerebedr.
meen
minder
gemid- Nrd.klei- West. Zand- sterk sterk minder
delde enveen- weide- gebie- gespec. gespec. sterk
weidegeb. gebied den bedr.
gespec.
32490
29,3
230

3879
42,4
317

3597
33,0
264

9306
33,0
276

6437
31,6
262

6917
17,5
120

2354
17,7
122

Opbrengstper100guldenkosten*)
1988/89
95
95
1989/90
85
1990/91
83
1991/92
84
1992/93(r)

106
104
94
93
94

101
98
88
87
88

98
100
88
85
87

93
95
87
84
84

80
77
67
68
68

74
78
68
67
66

Aantalbedrijven (1991/92)
Bedrijfsoppervlakte inha(„)
Bedrijfsomvanginsbe(„)

Arbeidsopbrengst,
x1000guldenperondernemer*)
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

54,6
56,6
29,9
24,9
30,0

89,5
85,2
57,8
54,7
62,0

76,1
67,9
40^
40,8
48,0

65,0
70,1
36,6
27,5
36,0

46,3
50,8
28,0
18,9
22,0

31,2
24,4
6,6
7,7
10,0

4,1
20,2
-6,7
-2,5
1,0

Ondernemersinkomen,
x1000guldenperondernemer
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

73,8
77,3
51,0
40,2
47,0

105,2
108,4
813
64,7
75,0

96,2
92,9
68,3
63,1
71,0

84,3
93,0
58,2
42,2
53,0

63,3
723
50,2
35,2
39,0

52,8
39,0
19,7
19,7
22,0

23,4
33,0
17,3
17,9
20,0

*)Pachtbasis.

van zowel aangekocht als gehuurd melkquotum duidelijk af: in 1991/92
was de prijs per kg respectievelijk 16%en 12% lager dan in het voorafgaandejaar.Indoorsnee stegen deprijzen van deproduktiemiddelen met
ongeveer 3%. De ontwikkelingen in de volumesfeer waren niet onverdeeld gunstig:tegenover een 5à 6%lager kunstmestverbruik stonden een
toename van het krachtvoerverbruikvan meer dan 3%en eenbijna 1%lageremelkproduktie. Het resultaat van dezeontwikkelingen waseen afnamevan debruto-produktiviteitmet1,5%.
De verslechtering van de prijsverhouding en de daling van de brutoproduktiviteit leidden samen tot een achteruitgang van de opbrengstenkostenverhouding van het gemiddelde melkveebedrijf met twee procentpunten (tabel 4.6).Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van alle onder272

scheiden groepen melkveebedrijven was in 1991/92 negatief. Van de grotere melkveebedrijven behaalde 9%een positief resultaat, van de kleinere
geen enkele.
Insamenhang met deteruggang van derentabiliteit gaf ook de arbeidsopbrengst per ondernemer een daling te zien. Gemiddeld genomen liep
deze op de grotere gespecialiseerde bedrijven met 5.000gulden terug tot
circa 25.000gulden, maar de verschillen tussen de regio's waren aanzienlijk. Zo bedroeg de teruggang voor de grotere melkveebedrijven in de
zandgebieden 9.000 gulden, terwijl de arbeidsopbrengst per ondernemer
op de grotere sterk gespecialiseerde bedrijven in het Westelijk Weidegebied gelijk bleef. Van alle grotere melkveebedrijven behaalde 56%een arbeidsopbrengst van meer dan 30.000 gulden per ondernemer en van de
kleinere bedrijven 22%.Het algemeen gemiddelde ondernemersinkomen
van de melkveebedrijven nam met ruim 20% af en kwam uit op circa
40.000 gulden per ondernemer. Dat was slechtsiets meer dan de helft van
hethistorisch gezienhogeniveau van 1989/90.Op dekleinere melkveebedrijven handhaafde het gemiddelde ondernemersinkomen zich op ongeveer 19.000gulden per ondernemer.
...maarweerbeperktherstelin 1992/93
In 1992/93werd deneergaande lijn van delaatstejareninde resultaten
van de melkveebedrijven omgebogen. De belangrijkste oorzaken waren
een stijging van de prijzen van vlees en melk en een afname van de voerkosten door een betere ruwvoerwinning en lagere voederprijzen. De
melkproduktie per hectare is iets gedaald. De gunstige ontwikkeling van
de ruilvoet leiddebijeengelijkblijvende bruto-produktiviteit tot een lichte
verbetering van de verhouding russen deopbrengsten en de kosten. Voor
het gemiddelde melkveebedrijf kwam deze verhouding een procentpunt
hoger uit dan in 1991/92.Degemiddelde geraamde arbeidsopbrengst van
alle melkveebedrijven ging omhoog van 25.000 gulden in 1991/92 tot ongeveer 30.000 gulden in 1992/93. Op de grotere sterk gespecialiseerde
melkveebedrijven bedroeg de stijging gemiddeld zo'n 8.500gulden, op de
andere groepen bleef zebeperkt tot 2.000à4.000gulden (tabel4.6).De ondernemersinkomens stegen op zowel de grotere als de kleinere melkveebedrijven iets sterker dan de arbeidsopbrengsten. Door deze ontwikkelingen zijn deresultaten van demelkveebedrijven globaal gesproken weer
terugop hetniveau van 1990/91.
Dalendelijnresultatenakkerbouwbedrijvenzetin1991/92door
Na het "topjaar" 1989/90behaalden de akkerbouwbedrijven in 1991/92
voor het tweede achtereenvolgende jaar een slechter resultaat. De belang172

rijkste oorzaak hiervan was de daling van de gemiddelde opbrengstprijs,
die vooral voor rekening kwam van consumptieaardappelen en uien (zie
tabel 3.6).Deprijzen van deproduktiemiddelen gingen met ruim 4%omhoog, waaraan vooral kunstmest en gewasbescherming debet waren. De
ontwikkeling van de fysieke opbrengsten was dooreengenomen ongunstig: vooral van de suikerbieten bleven de kg-opbrengsten achter bij het
niveau van de twee voorgaande jaren. Daar stond een kleiner verbruik
van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen per hectare tegenover. Al
met alverbeterde debruto-produktiviteit minder daneenhalf procent.
Deze ontwikkelingen resulteerden in een verslechtering van de opbrengsten-kostenverhouding metongeveerzevenpunten (tabel4.7).
Tabel4.7 Uitkomstenvanakkerbouwbedrijven
Algemeen
gemiddelde

Grotere bedrijven
Kleigebieden
Noord

Aantalbedrijven (1991/92)
Bedrijfsopvlakte ir iha(„)
Bedrijfsomvang in sbe(„)

Veenkoloniën

Centraal

Zuidwest

Kleinere
• bedrijven

10417
48
263

1271
67
349

2555
46
307

2515
54
279

1369
61
284

1497
22
104

Opbrengst per 100 gulden kosten*)
1988/89
90
1989/90
99
1990/91
94
1991/92
87
1992/93(r)
74

86
97
95
93
76

96
112
108
95
78

93
98
92
85
69

88
96
88
83
78

75
77
70
67
60

Arbeidsopbrengst,
x1000gulden peri ondernemer*)
1988/89
25,9
1989/90
55,4
1990/91
44,8
1991/92
23,9
1992/93(r)
-17,0

17,5
49,7
49,9
40,4
-20,0

41,8
96,4
89,1
49,9
-10,0

37,9
53,2
38,8
21,1
-25,0

16,0
46,8
26,3
8,4
-8,0

2,9
10,2
0,4
-6,0
-18,0

42,6
73,6
76,5
66,0
5,0

54,3
114,1
108,3
71,6
11,0

52,2
70,1
55,5
42,2
-3,0

32,3
67,1
45,7
30,5
12,0

12,5
24,9
11,7
4,7
-7,0

Ondernemersinkomen,
x1000gulden per< andernemer
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

40,4
72,9
63,5
43,7
3,0

*)Pachtbasis.
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Daardoor werd het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van alle akkerbouwbedrijven verder negatief, namelijk bijna 50.000 gulden per bedrijf
tegenover -20.000gulden in 1990/91.Van de grotere akkerbouwbedrijven
behaaldenog geen 20%een positief resultaat; allekleinerebedrijven realiseerdeneennegatief resultaat. Erwaren aanzienlijke regionale verschillen
in de rentabiliteitsontwikkeling. De sterkste verslechtering (13 procentpunten) deed zichvoor op degrotere akkerbouwbedrijven in het Centrale
Kleigebied, die desondanks, evenals in de twee voorafgaande jaren, in
doorsnee de beste resultaten boekten. De kleinste daling (2 procentpunten)werd gerealiseerd door de groterebedrijven inhet Noordelijk Kleigebied, voornamelijk doordat de prijsdaling van pootaardappelen beperkt
was invergelijking met dievan consumptieaardappelen. De ontwikkeling
van de fysieke opbrengsten speelt hierbij eveneens een rol. Vooral in de
Veenkoloniën waren dezevoor defabrieksaardappelen en de suikerbieten
tamelijk ongunstig.
Soortgelijke verschillen alsbijdeopbrengsten-kostenverhouding zijn te
constateren bij de arbeidsopbrengst - die gemiddeld genomen bijna halveerde - en bij het ondernemersinkomen, dat in doorsnee zakte van
63.500gulden tot43.700gulden per ondernemer. Vooral de Veenkoloniale
bedrijven lieten een sterke teruggang zien, maar ook die in het Centrale
Kleigebied scoorden veel slechter dan het voorafgaande jaar. Degrotebedrijven inhet Noordelijk Kleigebied gingen minder terug dan gemiddeld.
Op de kleinere akkerbouwbedrijven zijn arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen respectievelijk iets onder (-6.000 gulden) en net boven nul
(+5.000 gulden) uitgekomen. Daarmee zijn beide kengetallen voor deze
bedrijven weer terugophetzeerlagepeilvan 1987/88.
Uitkomstenakkerbouwbedrijven in1992/93verderomlaag
Deraming voor 1992/93laat zien dat de resultaten van de akkerbouwbedrijven eennieuw dieptepunt bereikten.Vooraldeprijsval van een aantal vrije marktprodukten lag hieraan ten grondslag (zie hoofdstuk 3).
Gemiddeld genomen daalden de opbrengstprijzen met zo'n 15%.De hogereprijzen van deproduktiemiddelenwerden opgevangen door een verbetering van de bruto-produktiviteit. Op het gemiddelde akkerbouwbedrijf daalde de verhouding tussen opbrengsten en kosten met 13 procentpunten naar 74%,waarbij de grotere bedrijven in de kleigebieden een
sterkere daling lieten zien dan de Veenkoloniale bedrijven. Dit kwam
doordat de bedrijven daar minder afhankelijk zijn van vrije produkten en
bovendien hogere fysieke opbrengsten voor fabrieksaardappelen behaalden.Eénen ander leiddevoor alleonderscheiden groepen toteen negatieve arbeidsopbrengst per ondernemer. De mate van de daling verschilde
evenwel per regio: de resultaten van de Veenkoloniale bedrijven gingen
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minder terugdanhetgemiddeldeendievan de grotere akkerbouwbedrijven in de kleigebieden meer. Het gemiddelde ondernemersinkomen per
ondernemer wordt geraamd op een schamele 3.000 gulden, een daling
van maar liefst ruim 40.000 gulden ten opzichte van 1991/92. Daarmee
was 1992/93 een zeer slecht jaar voor de Nederlandse akkerbouw, ongeveer even slecht als het vorige "rampjaar" 1987/88.Doordat al een aantal
jaren achtereen teleurstellende resultaten worden behaald isde financiële
positie van een groot aantal akkerbouwbedrijven sterk uitgehold (zie
hoofdstuk 5).
Gunstigeresultatenvarkenshouderijin1991/92...
Tabel4.8geeft eenindruk van derentabiliteit van deverschillende takken van de intensieve veehouderij in de vorm van de arbeidsopbrengst
per dier. Ter toelichting kan worden vermeld dat op een modern gespecialiseerd bedrijf een arbeidskracht een normale dagtaak heeft bijeen veestapel van ongeveer 120 fokzeugen, 1200 vleesvarkens, 22.000 leghennen
of 50.000 slachtkuikens (circa 580.000 kilogram afgeleverd gewicht per
jaar). De ontwikkeling van de arbeidsopbrengst per bedrijf toont een iets
ander verloop dan dieper dier,doordat het aantal dieren per bedrijf in de
loop van de tijd toeneemt. Voorheen bevatte dit onderdeel ook kwantitatieve informatie over de resultaten van de kalvermesterij. Omdat daarvoor echter niet voldoende gegevens meer ter beschikking staan,
ontbreekt ditdeelvan deintensieveveehouderij intabel4.8.
Vooraldoor de zo'n 10% hogere opbrengstprijs van varkensvlees en de
bijna 20%hogere biggenprijs bereikten de resultaten van de varkenshouderij in 1991/92eenvergelijkbaar niveau alsin 1989/90,wat als voorlopig
hoogtepunt gold. De prijsstijging van de biggen werd mede veroorzaakt
door de uitbraak van de varkensziekte PRRS("Abortus Blauw"),waarTabel4.8 Resultaten van de intensieveveehouderij (arbeidsopbrengst in guldens per dierper
jaar)
Jaar

Produktietak
fokzeugen

1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

105
720
430
760
60

slachtvarkens

leghennen

slachtkuikens*)

2
78
65
78
45

0,90
3,50
4,90
3,00
0,80

46
127
244
95
45

*)Per 1000 kgafgeleverdgewicht.
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door het aantal levend geboren biggen aanzienlijk daalde.De gemiddelde
arbeidsopbrengst van 760gulden per zeug (tabel4:8) in de varkensfokkerij komt neer op ruim 90.000gulden per arbeidskracht voor het hierboven
genoemde "standaardaantal" zeugen. Daarmee was het netto-resultaat in
deze sector wederom positief. De gemiddelde arbeidsopbrengst van
78gulden per vleesvarken correspondeert met ruim 93.000gulden per arbeidskracht en ook daar was sprakevan een ruimschoots kostendekkende
exploitatie.
...maargroteproblemen in 1992/93
Voor 1992/93 is het beeld echter veel somberder. De prijzen voor biggen waren aan het einde van het boekjaar met bijna 30%gezakt naar een
absoluut dieptepunt. Ook de vleesvarkenshouderij kreeg te maken met
een daling van de prijzen, hoewel deze volgens de raming beperkt bleef
tot 15à 20%.Devoerprijzen bleven op hetzelfde peil maar de andere produktiemiddelen werden ietsduurder. Degemiddelde arbeidsopbrengst in
devarkensfokkerij isgeraamd op 60gulden per zeug,watbetekent dat de
kosten bij langena niet worden gedekt door de opbrengsten. Ook de varkensmesterij was verliesgevend, maar dankzij de daling van de biggenprijs bleef daar de teruggang van de gemiddelde arbeidsopbrengst per
dier beperkt. Omgerekend per arbeidskracht komt de varkensmesterij op
een gemiddelde arbeidsopbrengst van 54.000gulden en de varkensfokkerij op slechts 7.000 gulden. Door de slechte bedrijfsresultaten is reeds een
aanzienlijk aantal varkensbedrijven in financiële problemen gekomen (zie
ookhoofdstuk 5).
Als verklaring van deze ontwikkelingen kan op een aantal factoren
worden gewezen. Hoofdzaak is dat de biggensector te maken heeft met
een overaanbod in de EG.De hoge prijzen van 1992hebben de vermeerdering van biggen aantrekkelijk gemaakt, terwijl de afzet met name door
het exportverbod van levende varkens ernstig werd bemoeilijkt. Dat verbod hield verband met het optreden van de zogenaamde blaasjesziekte.
Debiggenproduktie per zeug herstelde zichweer van de gevolgen van de
"Abortus Blauw". Daarnaast vormen de in het kader van het mestbeleid
vastgestelde mogelijkheid voor het omwisselen van slachtvarkens in fokzeugen en het beleidsmatige streven naar gesloten varkensbedrijven (zie
paragraaf 2.4) factoren die een grotere biggenproduktie in de hand werken.Voorts is denkbaar dat varkenshouders hun stallen zo lang mogelijk
vol houden in verband met mogelijke (nieuwe) maatregelen in het kader
van het milieubeleid. Tenslotteheeft deverdere specialisatie en professionalisering van de varkenshouderij in andere EG-lidstaten tot gevolg dat
het aanbod inperioden van slechteprijzen trager terugloopt.
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Resultatenpluimveehouderijoverhoogtepuntheen
Na dezeergunstigeuitkomsten in 1990/91voor zowelde legpluimveesector als de kuikenmesterij, gaven beide sectoren in 1991/92 een teruggang te zien. Deze ontwikkeling werd vooral bepaald door de prijsverhoudingen. In de leghennenhouderij daalde de eierprijs enigszins en
stegen de kosten met 5%. De mede door pluimveeziekten bepaalde ongunstige ontwikkeling van de bruto-produktiviteit droeg eveneens bij tot
de lagere uitkomsten. In de slachtkuikenhouderij werd de verslechtering
van het resultaat grotendeels bepaald door de daling van de opbrengstprijzen en inminderematedooreenstijging van de kosten.
Eénen ander leidde ertoe dat degemiddelde arbeidsopbrengst per leghen in 1991/92 met bijna 40%daalde (tabel4.8) ten opzichte van 1990/91,
toen overigens het hoogste niveau werd bereikt sinds 1976/77. De arbeidsopbrengst per leghenkwam overeenmetongeveer 66.000gulden per
arbeidskracht bij een normale produktie. Hiermee werd in 1991/92 ongeveer 98%van dekosten goedgemaakt door deopbrengsten, tegen 103%in
het voorafgaande jaar. Voor de kuikenmesterij geldt een nog sterkere teruggang ten opzichte van het zeer goede jaar 1990/91. De arbeidsopbrengst per 1000kilogram afgeleverd gewicht nam daar af van 244gulden
tot minder dan 100 gulden (tabel 4.8). Per arbeidskracht komt deze arbeidsopbrengst neer op ongeveer 55.000 gulden, wat inhoudt dat de exploitatienietmeer kostendekkend was.
Voorbeideproduktietakken wordt voor 1992/93een zeer sterke daling
van de arbeidsopbrengsten geraamd,waarbij die in de leghennenhouderij
nogslechtseen kwart endieindepluimveemesterij nog maar dehelft van
het niveau van 1991/92zalbedragen (tabel4.8).Debedrijven met leghennen hadden te maken met gemiddeld 7 à 8% lagere opbrengstprijzen en
die met slachtpluimvee met een prijsdaling van circa 3%. Bijeen normaal
aantalgewerkte uren komen dein detabelgenoemde arbeidsopbrengsten
neer op 15à 20.000 gulden per arbeidskracht in de legpluimveesector en
opzo'n 25.000guldenper arbeidskracht inde kuikenmesterij.
Resultaten varkens-enpluimveebedrijvenopen neer
Deboven geschetste gang van zaken isterug tevinden in de resultaten
en inkomens van de varkens- en pluimveebedrijven (tabel 4.9). Daarbij
moet worden bedacht dat de varkenshouderij binnen deze groep qua opbrengstwaarde verreweg de belangrijkste bedrijfstak is. In 1991/92 heeft
de arbeidsopbrengst op zowel de grotere alsde kleinerebedrijven in deze
groep zich,na een kortstondige daling, weer hersteld tot het gunstige niveau van 1989/90. Het resultaat van het gemiddelde grotere varkens- en
pluimveebedrijf wasdan ookpositief; dekleinerebedrijven behaalden in
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Tabel4.9 Uitkomstenvanvarkens-enpluimveebedrijven
Groterebedrijven

Kleinerebedrijven

Aantalbedrijven (1991/92)
Bedrijfeoppervlakteinha(1991/92)
Bedrijfsomvanginsbe(1991/92)

7153
6,40
259

2405
2,40
98

Opbrengstper100guldenkosten*)
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

89
103
100
103
90

83
96
93
95
84

Arbeidsopbrengst,
x1000guldenperondernemer*)
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

-2,9
100,6
77,2
100,7
16,0

33
38,9
23,6
34,8
-4,0

Ondernemersinkomen,
x1000guldenperondernemer
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93(r)

16,3
123,4
103,8
122,7
37,0

10,0
42,3
30,5
54,1
10,0

*)Pachtbasis.

doorsnee echter een negatief resultaat. Eenverslechterde verhouding tussen de opbrengsten en de kosten leidde op deze bedrijven tot een drastischedalingvan arbeidsopbrengst enondernemersinkomen in1992/93.
De gemiddelde arbeidsopbrengst van de kleinere bedrijven uit deze
groep was zelfs negatief,terwijl dievan groterebedrijven uitkwam opcirca 16.000guldenper ondernemer.
4.3 Resultatenvande tuinbouw
4.3.1 Inleiding
In deze paragraaf komen de resultaten van de glastuinbouw op sectorniveau en op bedrijfsniveau aan de orde en daarna de bedrijfsresultaten
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van enkele groepen andere tuinbouwbedrijven. Voor de uitgangspunten
enberekeningswijze kan worden verwezen naar paragraaf 4.2.1,met dien
verstande dat deze voor de tuinbouw op de volgende punten afwijken
van dievoor akkerbouw enveehouderij:
- de resultaten worden, met uitzondering van die van de boomkwekerij,
berekend op kalenderjaarbasis;
- de ondergrens van de in het overzicht betrokken bedrijven is met ingang van 1989voor de meeste takken van tuinbouw gesteld op 16nge,
(ziebijlage);
- bij de berekening van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijke situatievaneigendomenpachtendusnietvan pachtbasis;
- de ingecalculeerde rentevoet voor vermogen vastgelegd in duurzame
produktiemiddelen was in 1992 6,5% (1991 7%). Voor de vlottende
middelen washetpercentagein 19928,5%enin 1991 9%;
- de CAO-loonkosten bij een normale werktijd - in deze sector tegenwoordig netto circa 1750 uren per jaar -bedroegen in 199160.000 gulden en in 199263.600 gulden. Per netto gewerkt uur komt dit neer op
eenbedragvanƒ34,50,respectievelijk ƒ36,20.
4.3.2 Resultatenvan deglastuinbouw op sectorniveau
In 1991 bereikte de produktiewaarde van de glastuinbouw opnieuw
een record en kwam deze voor het eerst boven de 8miljard gulden. Aan
de toename van ruim 10%ten opzichte van 1990droeg zowel de prijsstijgingvan 6,5%alsdevolumegroei van4,0%bij(tabel4.10).De prijsstijging
deed zichvooralvoor indeglasgroenteteelt (+10%)ende snijbloementeelt
(+6,5%), terwijl de volumestijging vooral voor rekening kwam van de
glasgroenteteelt (+5,0%)endepotplantenteelt(+6,5%).
Tabel4.10 Opbrengstwaardeglastuinbouwsector
Waarde*)
(mln.gld.)

Mutatiesin%t.o.v. voorgaand jaar
volume

1990

1991

1992
(r)

1990

1991

2.605
3.280
1.915

3.010 2.565
3.540 3.495
2.075 2.080

7,0
5,0
5,0

5,0
1,5
6,5

Totale opbrengsten 7.800

8.625 8.140

6,0

4,0

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt

prijs
1990

1991

1992
(r)

5,5
5,0
4,5

2,0
4,0
5,0

10,0
6,5
1,5

-19,0
-6,0
-4,0

5,0

3,5

6,5

-10,0

1992
(r)

*)InclusiefBTW.
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In1992voorheteerstdalingproduktiewaardeglastuinbouw
In 1992kwam er volgens de raming een eind aan de voortdurende stijging van de produktiewaarde van de glastuinbouwsector, die zich in elk
geval heeft voorgedaan vanaf 1972.Datwasheteerstejaarwaarvoor door
LEI-DLOeen resultatenrekening van deze sector werd opgesteld. De opbrengstwaarde verminderde in 1992 met bijna een half miljard gulden
(-5%) tot net boven de 8 miljard gulden. Terwijl het produktievolume in
deonderscheiden sectorenvrijsterktoenam,daalden deprijzen. Vooral in
de glasgroenteteelt gingen deze fors omlaag (-19%),terwijl debeide andere glastuinbouwsectoren met een prijsdaling van rond de 5% te maken
kregen (tabel4.10).Deaangegeven dalingvan deproduktiewaarde kwam
dan ookvolledigvoorrekeningvande glasgroenteteelt.
Stabilisatienon-factorkosten
De non-factorkosten van de glastuinbouw zijn in 1991,evenals in 1990,
met 10%gestegen. Het volume van deze kosten, dat in 1990 al met 5,5%
was toegenomen, groeide in 1991nog eens met 7%(tabel 4.11).In het bijzonder het energieverbruik ging in 1991 sterk omhoog, namelijk met
Tabel4.11Kostenvandeglastuinbouwsector
Waarde a)
(mln.gld.)

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

volume
1990

1991

1990

1991

1990

1991

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

1.120
950
585
580
1.425
390

1.290
980
620
635
1.570
435

6,0
5,5
11,5
4,5
3,5
5,0

13,5
1,0
3,0
5,5
8,0
6,0

14,0
2,0
1,0
4,5
1,5
5,0

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

Totale non-factorkosten

5.050

5.535

5,5

7,0

4,5

2,5

Arbeid
Vermogen b)

2.350
860

2.570
795

1,0
4,0

3,0
7,5

5,5
22,0

6,0
-14,0

Totale factorkosten

3.210

3.365

1,5

4,5

9,5

0,5

Totale kosten

8.260

8.900

4,0

6,0

6,5

2,0

a)InclusiefBTW;b) Deprijsmutaties betreffenderentevoetendeprijzenvandekapitaalgoederen.
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13,5%.Vooraldoor de toegenomen investeringen inverband met de overgang naar substraatteelt en met zwaardere milieuregels, nam ook het volume van de duurzame produktiemiddelen vrij sterk toe. De prijsstijging
van de non-factorkosten beperkte zich in 1991 tot gemiddeld ongeveer
2,5%. De stijging van de energieprijs, die in 1990met 14%zeer fors was,
bleef in 1991 beperkt totcirca2%,dus ongeveer evenveel alsde inflatie.
Het geraamde verloop van de non-factorkosten gaf in 1992een stijging
met 4 à 5%te zien. Het volume nam bijna evenveel toe als de produktieomvang. De gemiddelde prijs van de non-factorkosten bleef echter ongeveer gelijk. De energieprijs is iets gedaald, terwijl de prijzen van de
overigenon-factorkosten minofmeer deinflatie volgden.
Sterkestijgingtoegevoegdewaardein1991, terugvalin 1992
Doordat de opbrengstwaarde in 1991sterker steeg dan de waarde van
de non-factorkosten, isde toegevoegde waarde in de totale glastuinbouw
fors toegenomen (+12,5%).Ditwas de resultante vaneensterke stijging in
de glasgroenteteelt (+18,5%),een iets minder grote in de snijbloementeelt
(+10%) en een lichte verbetering in de potplantenteelt (+5%).De volumeontwikkeling van de opbrengsten in de glastuinbouw bleef enigszins achter bij de volume-ontwikkeling van de non-factorkosten. De toename van
de toegevoegde waarde komtdan ookgeheelvoor rekeningvan de verbeterde prijsverhouding.
Voor 1992 kan nog geen onderverdeling van de toegevoegde waarde
worden gegeven. Voor de totale glastuinbouw was sprake van een forse
daling tot onder het niveau van 1988. Het volume van de opbrengsten
steeg weliswaar iets sterker dan het volume van de non-factorkosten,
maar de prijsverhouding verslechterde in 1992met ruim 30%(tabel4.12).
Gelet op de verschillen in de prijsontwikkeling van de opbrengsten moet
deglasgroenteteelt degrootste klaphebben gekregen.
Stijgendefactorkosten
Defactorkosten van de glastuinbouwsector gaven in 1990,1991en 1992
een steeds tragere stijging te zien. De arbeidskosten blijven over de jaren
heen tamelijk sterk toenemen, terwijl de kosten voor vermogen, die in
1990nog met een kwart omhoog gingen, in 1991dankzij de lagere rentevoetmet 7,5%daalden.Ookvoor 1992isweer een stijging van de arbeidskosten en een daling van de kosten voor vermogen geraamd. Het
totaalbedragvan de factorkosten neemt met4à5%toe(tabel4.12).
In 1991 steeg de toegevoegde waarde sterker dan de factorkosten,
waardoor deverhouding tussen dietwee (hetzogenaamde dekkingspercentage)verbeterde van 86%in 1990totbijna 92%.In 1992trad een sterke
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Tabel4.12 Resultatenrekening vande glastuinbouwsector
Waarde*)
(mln.gld.)

Mutatiesin%t.o.v .voorgaandjaar
volume

1990 1991 1992
(r)

1990 1991

prijs
1992

1990 1991

1992
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

7.800 8.625 8.140
5.050 5.535 5.775

6,0
5,5

4,0
7,0

5,0
43

33
43

Netto-toegevoegde
waarde;
w.v. glasgroenteteelt
snijbloementeelt
potplantenteelt

2.750 3.090 2.365

7 3 -1,0

6,0

1,0 133 -28,0

Factorkosten
Totalekosten

3.210 3.365 3.510
8.260 8.900 9.285

6 3 -10,0
0,0
23

1.035 1.230
1.120 1.235
595 625
13
4,0

43
6,0

-1,0
2,0

93
63

03
2,0

*) Inclusief BTW.

verslechtering op. De toegevoegde waarde verminderde met meer dan
20%, terwijl de factorkosten opnieuw stegen. Het dekkingspercentage
daalde ten opzichte van 1991door één en ander met 25procentpunten tot
67.In 1991 kwamhetdekkingspercentage voordeglasgroenteteelt ietsboven de 100uit om daar in 1992weer sterk onder te duiken. Gedacht moet
worden aan een dekkingspercentage in de orde van 50 à 60, het laagste
dat ooit door LEI-DLOisberekend. De snijbloementeelt behaalde in 1991
een hoger dekkingspercentage dan in 1990(respectievelijk 85en 78),maar
kon ditniethandhaven en kwam in 1992weer ongeveer uit op het niveau
van 1990.In de potplantenteelt bleef het dekkingspercentage in 1991steken op het niveau van 1990(ongeveer 90).In 1992ishet weer gedaald, zij
hetnietzosterkalsindeglasgroente-en snijbloementeelt.
Pessimistischeverwachtingenvoor1993
De eerste helft van 1993leverde voor de totale glastuinbouw een ongunstig beeld op. De veilingomzet van de glasgroenteteelt was ongeveer
10% lager dan in de eerste helft van 1992.Aan deze omzetdaling lag opnieuw een forse prijsdaling van de belangrijkste glasgroenteprodukten
(komkommer, paprika en tomaat) ten grondslag. Deveilingomzetten van
snijbloemen enpotplanten stegenvanjanuari totenmetjulimet respectievelijk 2%en 7%ten opzichtevan dezelfde periode in 1992.Hieraan leverdedeprijsstijging debelangrijkste bijdrage.
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53
2,0

Door deverminderde inflatie en deietslageregasprijs zullen de kosten
voor de glastuinbouw naar verwachting in 1993 slechts weinig stijgen.
Vanwege de daling van de opbrengsten zal het resultaat van deze sector
tochopnieuw verslechteren.Deverslechtering zalzichvooral laten voelen
indeglasgroenteteelt,terwijl voor desnijbloementeelt wellicht sprake kan
zijn van stabilisatie en voor de potplantenteelt van een beperkte verbetering. De arbeidskosten zullen naar verwachting gelijk op gaan met de inflatie,terwijl derentevoetenigszinslageruit komt.Defactorkosten nemen
hierdoor licht toe,wat bijeen dalende toegevoegde waarde tot een verdereverslechteringvanhetdekkingspercentage zal leiden.
4.3.3 Resultatenvanglastuinbouwbedrijven 1)
Het verloopvan debedrijfsresultaten indeglastuinbouw vertoont vanzelfsprekend groteovereenkomsten metdehiervoorbesproken ontwikkelingen op sectorniveau. Van 1990op 1991namen de opbrengsten van het
gemiddelde glastuinbouwbedrijf met 10%toe.Denon-factorkosten stegen
met een zelfde percentage.Bijdezepercentages moet worden bedacht dat
de gemiddelde (glas-)oppervlakte per bedrijf in 1991 1 à 2% groter was
dan in het jaar daarvoor. De betaalde factorkosten namen toe met bijna
11%. Debelangrijkste oorzaken van de toename van de totale kosten waren het hogere brandstofverbruik en de stijgende uurlonen. Dit alles had
uiteindelijk tot gevolg dat het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met
bijna 8%vooruitging enuitkwam op ietsmeer dan 100.000gulden per ondernemer (tabel 4.13). In verband met de verminderde inzet van arbeid
door gezinsleden kon het daarvoor berekende loon ondanks de stijgende
uurlonen gelijkblijven.Doordelagererentetarieven ishetsaldovanberekende en betaalde rente in 1991sterk gedaald, terwijl het voor de arbeid
van de ondernemer(s) berekende loon met ongeveer 3% omhoog ging.
Eénen ander leidde ertoedat het ondernemersinkomen van de gemiddelde glastuinder in 1991precies 9% hoger uitkwam dan in 1990 en de arbeidsopbrengst bijna 30%.Het netto-bedrijfsresultaat was voor het derde
achtereenvolgende jaar negatief, na de -historisch gezien uitzonderlijke positieve uitkomsten in 1987en 1988.Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van -6.700gulden per ondernemer (-9.400gulden per bedrijf) in 1991
kwam overeen met één procent van de kosten. Van alle glastuinbouwbedrijvenbehaalde44%eenpositief resultaat,tegen40%in1990.

1)

Voormeerinformatie wordt verwezennaar deindereeks "Periodieke
Rapportages"verschenen LEI-DLO-publikatiesoverderentabiliteit en
financiering vandeverschillende takkenvande glastuinbouw.
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Tabel4.13 Uitkomstenvanhetgemiddeldeglastuinbouwbedrijf

Aantal ondernemersper bedrijf

1988

1989

1990

1991

1992(v)

1,41

1,39

1,38

1,40

1,40

xlOOO gulden per bedrijf
Bedrijfsopbrengsten
Af: non-factorkosten

675,1
404,2

717,3
437,2

813,1
497,0

893,4
545,4

815,0
560,0

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

270,9

280,1

316,1

348,0

255,0

129,1

160,2

185,8

205,6

210,0

Gezinsinkomenuitbedrijf

141,8

119,9

130,3

142,4

45,0

x1000guldenperondernemer
100,7
13,7

86,3
12,5

94,4
13,2

101,7
13,2

32,0
13,0

Ondernemersinkomen
Af: saldoberekendeen netto
betaalde rente

87,0

73,8

81,2

88,5

19,0

13,7

17,4

25,7

16,1

10,0

Arbeidsopbrengst ondernemer
Af: berekend loon ondernemer

73,3
67,6

56,4
71,7

55,5
76,8

72,4
79,1

9,0
83,0

5,7

-15,4

-21,3

-6,7

-74,0

Gezinsinkomen uit bedrijf
Af: berekend loon gezinsleden

Netto-bedrijfsresultaat

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

Resultatenglastuinbouwbedrijven in1992sterkverslechterd
Bij een toenemend aanbod daalden de opbrengstprijzen van de glastuinbouwprodukten in 1992in doorsnee met zo'n 10%,hetgeen ertoe leidde dat de opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf ongeveer
9%lagerwaren dan in 1991(tabel4.13).Denon-factorkosten en de betaalde factorkosten stegen beide met enkele procenten, waardoor het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf met bijna 70% daalde tot 32.000 gulden
per ondernemer. Doordat devoor gezinsleden ingecalculeerde loonkosten
vrijwel niet veranderden, ginghet gemiddelde ondernemersinkomen met
bijna 80%omlaag, en wel van ruim 88.000 gulden tot minder dan 20.000
gulden per ondernemer. Door de lagere rentetarieven ishet saldo van berekende enbetaalde renteverder gedaald en door deietshogere uurlonen
steeg het berekend loon van de ondernemer(s) tot 83.000 gulden. Eén en
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ander leidde tot een drastische teruggang van zowel de arbeidsopbrengst
als het netto-bedrijfsresultaat van de gemiddelde glastuinder. Dat laatste
kwam volgens de raming uit op 74.000 gulden negatief per ondernemer
(ruim 100.000gulden negatief per bedrijf), hetgeen overeenkomt met circa
9%van detotalekosten.Datwashetslechtsteresultaat sinds1979.
Uitkomstenglasgroentebedrijven in1991 beter, maarin1992 veelslechter
Vooral door de hogere opbrengstprijzen gingen de opbrengsten per
vierkante meter van het gemiddelde glasgroentebedrijf in 1991 met een
procent of acht omhoog. De kostenstijging bleef beperkt tot ongeveer 4%.
Van debelangrijkste produktiemiddelenwerd vooral arbeid duurder, terwijl door een hoger verbruik van aardgas ook de energiekosten stegen.
Door deze ontwikkelingen verbeterde de verhouding van opbrengsten en
kosten van 99%in 1990tot 103%in 1991, zodat voor het eerst sinds 1987
weer een positief resultaat werd behaald (tabel 4.14). Ongeveer 53%van
deglasgroentebedrijven had in 1991 eenpositief netto-bedrijfsresultaat.
Debedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict, die inhet algemeen groter zijn dan die in overig Nederland, behaalden dooreengenomen een positief bedrijfsresultaat (tabel4.14).Dankzijhetverschil inproduktiepakket
ging het netto-bedrijfsresultaat van de glasgroentebedrijven in overig Nederland meer omhoog dan van die in het Zuidhollands Glasdistrict. Het
bleef indoorsneeechternegatief.
De gemiddelde arbeidsopbrengst van de glasgroentetelers kwam in
1991ruim 25.000gulden hoger uit dan in 1990.Van alle glasgroentetelers
behaalde 12%een negatieve arbeidsopbrengst, maar aan de andere kant
kwam de helft op een arbeidsopbrengst van 90.000 gulden of meer. Het
gemiddelde ondernemersinkomen steeg met een kleine 20.000 gulden tot
ruim 111.000 gulden per ondernemer. In het Zuidhollands Glasdistrict
was dit inkomen ruim anderhalf maal zo hoog als in de rest van Nederland (tabel4.14).
In 1992daalden de resultaten van deglasgroentebedrijven sterktenopzichte van 1991.Deprijzen gingen met bijna 20%omlaag, terwijl het produktievolume per bedrijf met zo'n 7% toenam. Aan de kostenkant was
sprakevan eenzeergematigdestijging vanslechts 1%. Deze relatief kleine
stijging was de uitkomst van lagere rentekosten en aardgasprijzen enerzijds, en van het duurder worden van arbeid en overige produktiemiddelen anderzijds. Het volume van de ingezette produktiemiddelen nam
nauwelijks toe,mede dankzij een lager energieverbruik. Het uiteindelijke
resultaat van deze ontwikkelingen was dat de verhouding van opbrengsten en kosten op het gemiddelde glasgroentebedrijf in 1992meer dan 20
procentpunten slechter uitkwam dan in 1991(tabel 4.14).De gemiddelde
arbeidsopbrengst perondernemer wasmeer dan 30.000 gulden negatief,
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Tabel4.14 Uitkomstenvanglastuinbouwbedrijven
Overwegend groenten
totaal Zuidh. overig
Neder- Glas- Nederdistr.
land
land

Overwegend
totaal Zuidh. overig potNeder- Glas- Neder- planland
distr.
land
ten

3127
517
116

1743
597
130

1384
416
98

3444
579
103

1608
627
117

1836
536
91

923
723
98

Opbrengstper100guldenkosten
1988
99
1989
99
1990
99
1991
103
1992(v)
82

102
101
102
105

94
95
93
98

106
96
94
98

97
91
92
94

-

-

102
94
93
96
92

-

-

105
102
101
99
96

74,8
77,2
87,8
115,1

41,5
48^
43,3
67,8

99,0
49,3
39,0
62,1

61,6
30,8
34,3
47,1

-

-

79,1
39,9
36,6
54,2
34,0

-

-

91,3
95,9
112,0
133,2
-

52,7
61,0
64,7
80,8
-

91,8
56,6
62,6
68,6
42,0

113,7
68,1
66,8
77,5
-

72,6
45,5
58,6
60,6

Aantalbedrijven1991
Bedrijfsomvang 1991(sbe)
Glasoppervlakte 1991(are)

Arbeidsopbrengstondernemer,
x1000guldenperondernemer
1988
59,8
1989
65,1
1990
69,6
1991
95,6
1992(v)
-34,0
Ondernemersinkomen,
x1000guldenperondernemer
1988
73,9
1989
81,2
1990
92,6
1991
111,6
1992(v)
-23,0

Overw,.snijbloemen

-

100,7
87,4
83,3
67,6
47,0

115,0
112,8
116,8
89,9
60,0

terwijl het gemiddelde ondernemersinkomen op meer dan 20.000 gulden
negatief uitkwam. Dergelijke slechte uitkomsten zijn in de glasgroenteteelt nog niet eerder voorgekomen, ook niet tijdens de energiecrises in de
jaren zeventig.
Op-enneergangresultatensnijbloemenbedrijven
In 1991 behaalden de snijbloemenbedrijven gemiddeld genomen een
beter bedrijfsresultaat dan in 1990, maar de exploitatie was niet kostendekkend (tabel4.14).Deprijzen van snijbloemen gaven eenduidelijke stijging te zien, terwijl de produktie per vierkante meter glasoppervlakte
eveneenstoenam.Intotaalstegen deopbrengsten pervierkantemeter met
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meer dan 10%, terwijl de kosten met ongeveer 8% toenamen. Aan deze
kostenstijging lagenglobaal genomen dezelfde oorzaken tengrondslag als
bijde glasgroentebedrijven.
Het resultaat van de uiteenlopende beweging van opbrengsten en kostenwas een verbetering van hun onderlinge quotiënt met driepunten (tabel 4.14). Het gemiddelde netto-resultaat was 38.500 gulden negatief per
bedrijf. Bijna 40%van de snijbloemenbedrijven behaalde een positief resultaat. Gezien de verschillen in prijsontwikkeling zullen vooral de telers
van roos,gerbera, fresia en tulp (vergelijk tabel 3.8) betere uitkomsten behaald hebben. De gemiddelde arbeidsopbrengst van de snijbloementelers
bedroeg in 1991 circa54.000guldenper ondernemer; dat was ongeveer de
helft meer dan in het jaar daarvoor. Zo'n 20%van hen had een negatieve
arbeidsopbrengst en ruim 40%kwam uit tussen 0en 60.000 gulden. Ook
indesnijbloemensector worden inhetZuidhollands Glasdistrict betereresultaten behaald dan elders. De verschillen zijn echter kleiner dan in de
glasgroentesector, maar datgeldtookvoor debedrijfsomvang (tabel4.14).
De ramingen voor 1992lateneen teruggang van de rentabiliteit van het
gemiddelde snijbloemenbedrijf zien tot onder het niveau van 1990. De
omzetdaling van ruim 2%- volledig veroorzaakt door de lagere prijzen ginggepaard meteentoenamevan dekostenmet ruim 1%.Hieraan leverden hogere prijzen voor arbeid en overige kosten de belangrijkste bijdrage, terwijl anderzijds lagere brandstofprijzen en een lagere rentevoet de
kosten drukten. Door deze gang van zaken daalden de opbrengsten van
96 gulden per 100 gulden kosten in 1991naar 92 gulden in 1992.De gemiddelde arbeidsopbrengst is uitgekomen op een kleine 35.000 gulden
per ondernemer en het gemiddelde ondernemersinkomen gaf een daling
tezien van ruim 68.000gulden in 1991tot ongeveer 42.000gulden in 1992
(tabel4.14).Daarmee was dit inkomen zelfs zo'n 15.000gulden lager dan
in 1989-hetslechtstejaarsinds 1985.Desalniettemin was desituatie op de
snijbloemenbedrijven veelbeter danopde glasgroentebedrijven.
Achteruitgangresultaatpotplantenbedrijven
Na jaren van positieve resultaten bleven de opbrengsten van de potplantenbedrijven in 1991 voor heteerstsinds 1983achter bij dekosten. De
geldelijke opbrengsten per vierkante meter bleven vrijwel gelijk. De kosten stegen echter met 1 à 2%, zodat de opbrengsten-kostenverhouding
twee punten terugliep ten opzichte van 1990(tabel4.14).Het gemiddelde
netto-bedrijfsresultaat kwam uitopruim 9.000guldennegatief.De gemiddelde arbeidsopbrengst bedroegbijna 68.000gulden per ondernemer, wat
ruim 15.000gulden lager was dan in 1990.Erbestaat een grote spreiding
in de arbeidsopbrengst: 21% van de potplantentelers had in 1991een negatieve arbeidsopbrengst, terwijl 16%op een arbeidsopbrengst van meer
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dan 180.000gulden kwam. Het gemiddelde ondernemersinkomen van de
potplantentelers daalde in 1991tot bijna 90.000gulden, hetgeen bijna 20%
minder was dan in 1990. Daarmee kwam het ondernemersinkomen van
depotplantenteler ophetlaagsteniveau sinds1985.
Het beeld van de potplantenbedrijven voor 1992 is weer minder gunstig dan dat voor 1991.Door de daling van de opbrengstprijzen verminderden de geldelijke opbrengsten per vierkante meter met ruim 5%. De
kosten daalden met ongeveer 3%en de verhouding van opbrengsten en
kosten verslechterde van 99%tot96%(tabel4.14).Degemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer kwam uit op47.000gulden enhet gemiddelde
ondernemersinkomen op ongeveer 60.000gulden. Ditbetekent een daling
vanbeidekengetallen met ruim30%.
4.3.4 Resultatenvanopengrondstuinbouw-en champignonbedrijven
Sterketeruggangresultatenopengrondsgroentebedrijven
In 1991 bleven de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven ver
achter bij het gunstige peil van 1989en 1990.Door de veel lagere prijzen
(vergelijk tabel 3.7) daalden de opbrengsten met een procent of tien, terwijl de kosten met 4% toenamen. Dit laatste werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor arbeid, materialen en overige kosten.
Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat zaktevan ruim 9.000gulden negatief naar bijna 70.000 gulden negatief. Hierdoor werd 17%van de kosten
niet door opbrengsten goed gemaakt tegen 2%in 1990(tabel4.15).In 1991
had slechts 8%van dezebedrijven een kostendekkende exploitatie.Degemiddelde arbeidsopbrengst daalde met ruim 43.000 gulden naar 24.000
gulden per ondernemer en het gemiddelde ondernemersinkomen kwam
uit op een kleine 35.000 gulden. Dit resultaat was weliswaar beter dan in
het "rampjaar" 1988,maar beduidend slechter dan in 1989en 1990.Historisch gezien waren 1989en 1990voor deze bedrijven evenwel uitzonderlijk goed. In de afgelopen twintig jaar is de opbrengsten-kosten
verhouding slechts vier keer boven 90%uitgekomen. Dus was 1991 voor
deopengrondsgroenteteelt een "normaal"jaar.
In 1992 zette de neergaande lijn in de resultaten van de opengrondsgroentebedrijven zich voort, maar wel in een gematigder vorm. De opbrengsten stonden onder druk door deverdereprijsdaling, maar het effect
daarvan werd grotendeels gecompenseerd door een vergroting van de
produktie (+4%).De geldelijke opbrengsten per hectare waren per saldo
nagenoeg gelijk aan die in 1991.Daartegenover stond een geraamde kostenstijging van circa 1%, vooral door het duurder worden van arbeid.
Door deze ontwikkelingen verslechterde de verhouding van opbrengsten
en kosten tot 81% (tabel4.15).
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Tabel4.15 Uitkomstenvanenkelegroepentuinbouwbedrijven
Bedrijven met overwegend:

Cham-

boomkwekerij»)

fruitteelt

bloembollenteelt

Pig'
nonbedrijven

1010
310

1047
317

1252
250

1335
613

581
347

Opbrengst per 100gulden kosten
1988
1989
1990
1991
1992(r)

78
90
98
83
81

101
97
95
95

82
84
92
95
72

95
88
90
97
95

98
101
93
88
84

Arbeidsopbrengst ondernemer,
x1000gulden per ondernemer
1988
1989
1990
1991
1992(r)

15,3
41,3
67,7
24,0
20,7

65,5
60,9
57,3
68,5

9,3
16,3
40,4
55,4
-7,3

43,4
16,3
25,3
59,1
48,2

59,2
81,3
46,4
21,9
-3,1

Ondernemersinkomen,
x1000gulden per ondernemer
1988
1989
1990
1991
1992(r)

23,3
53,3
80,9
34,7
29,7

85,7
84,6
90,0
94,0

32,9
41,3
71,1
79,2
16,5

69,2
46,7
64,5
89,0
76,9

68,2
92,8
63,2
31,1
0,9

opengr.
groenteteelt
Aantalbedrijven 1991
Bedrijfsomvang 1991(sbe)

-

-

-

*) Voorboomkwekerijengeldt: 1988- 1988/89enz.

Hetnetto-bedrijfsresultaat bleef dus negatief (gemiddeld ruim -76.000gulden). De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen kwamen volgens
de raming uit op zo'n 20.000 gulden, respectievelijk circa 30.000 gulden
per ondernemer. Datwasinbeidegevalleneen dalingmet20%.
Stabielebedrijßresultatenboomkwekerijbedrijven
Deboomkwekerijbedrijven hebben in 1991dooreen genomen eenzelfde
resultaat geboekt als het voorafgaande jaar: de opbrengsten bleven 5%
achter bij de kosten (tabel 4.15). Daarmee slaagden de boomkwekers er
voor de derde achtereenvolgende keerniet in de kosten van de produktie
volledig door de opbrengsten te dekken, iets dat in de periode 1985-1988
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wel lukte (Jonkheer et al., 1992). Een belangrijke oorzaak van de relatief
gunstige rentabiliteit in die periode was de extra vraag als gevolg van de
vorstschade aanallerleibeplantingen indewinter van 1985.Detotalekostenendetotaleopbrengsten perhectarestegen in1991 ongeveer evenveel.
De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten waren het duurder worden van arbeid en materialen en meer uitgaven voor de overige kosten.
Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat kwam uit op bijna 17.000 gulden
negatief, ongeveer hetzelfde als in 1990.Bijna een kwart van de bedrijven
waswinstgevend.Degemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer steeg
metcirca20%naar ruim 68.000guldenenhetgemiddelde ondernemersinkomen bedroeg 94.000 gulden. Ongeveer een kwart van de ondernemers
verdiende eenondernemersinkomen dathoger lagdan90.000 gulden.
In 1992 zijn de prijzen van boomkwekerijprodukten nauwelijks gestegen (vergelijk tabel3.8).Aangenomen magworden dat dekosten iets sterker omhoog zijn gegaan, zodat rekening moet worden gehouden met
enigszinslagere resultaten.
Op-enneergaandeuitkomstenfruitteeltbedrijven
Na desterkeverbetering van deuitkomsten in 1990tenopzichtevan de
voorafgaande jaren,behaalden de fruittelers in 1991in doorsnee opnieuw
een iets gunstiger resultaat. Als gevolg van vorstschade viel de appelproduktiemet ongeveer dehelft terug.Daardoor stegen deprijzen echter met
zo'n 70%ten opzichte van 1990.De produktie van peren nam iets toe bij
ongeveer gelijkblijvende prijzen. De geldelijke opbrengsten bleven al met
alop hetzelfde niveau alsin 1990.Daartegenover stond een daling van de
totalekostenvan eenpaar procent inverband met dekleinere appeloogst.
Het netto-bedrijfsresultaat verbeterde van 33.000 gulden negatief naar
20.000 gulden negatief, waarmee de opbrengsten 5% achterbleven bij de
kosten (tabel4.15).Eenderde deelvan defruitteeltbedrijven behaalde een
positief resultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst nam toe van ruim
40.000 gulden tot ruim 55.000gulden per ondernemer en het gemiddelde
ondernemersinkomen steeg met ongeveer 15% tot bijna 80.000 gulden.
Daarbij deed zicheen grotespreiding voor:naar schatting 17%van de ondernemers had eennegatief ondernemersinkomen, terwijl bijna 40%meer
dan 90.000 gulden verdiende. Een grote spreiding in de resultaten is in
dezetakvan tuinbouw gebruikelijk, maar in 1991 waren deverschillen extra groot alsgevolgvandesterkuiteenlopende vorstschade.
Deramingen voor 1992van debedrijfsresultaten indefruitteelt zijn erg
somber. De belangrijkste reden daarvoor was de uitzonderlijk grote produktie van appelen en peren in de EG.Dientengevolge waren de prijzen
zeer slecht (zietabel 3.7),waardoor de financiële opbrengsten per hectare
met ruim 25% omlaag gingen. Er traden geen veranderingen op in het
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kostenniveau. De opbrengsten/kostenverhouding zakte met 23 punten
naar 72%(tabel4.15).Perhectarepit-ensteenvruchten bedroeg het verlies
ruim 9.000gulden.Het netto-resultaatper bedrijf kwam uit op gemiddeld
bijna 110.000gulden negatief.Degemiddelde arbeidsopbrengst zakte van
55.000gulden positief naar ruim 7.000gulden negatief.Sindshet eind van
de jaren zeventig was een negatieve arbeidsopbrengst niet meer voorgekomen. Het gemiddelde ondernemersinkomen wordt geraamd op
16.500gulden,hetgeennog maar 20%vanhetniveau van 1991bedraagt.
Wisselendeuitkomstenbloembollenbedrijven
Het bescheiden herstel van de resultaten van de bloembollenbedrijven,
dat in 1990 inzette, heeft zich in 1991 versterkt doorgezet. De produktie
per hectare nam niet toe, maar gunstige exportmogelijkheden tilden de
prijzen dooreengenomen naar een hoger niveau (vergelijk tabel 3.8). De
geldelijke opbrengsten per hectare waren in 1991 zo'n 17%hoger dan in
1990.Tegenover dezeforse groeivan deopbrengsten stond een kostenstijging van circa 8%,vooral door hogere arbeidskosten. Ondanks de verbeterde verhouding tussen opbrengsten en kosten werd nog verlies
gemaakt: het netto-bedrijfsresultaat bedroeg gemiddeld iets meer dan
20.000 gulden negatief. Van allebloembollenbedrijven was iets meer dan
een kwart winstgevend. De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen per ondernemer zijn gestegen met gemiddeld respectievelijk 34.000
en 25.000 gulden. Hiermee kwamen de resultaten van de bloembollenteelt,na enkelewat minderejaren,weer terugophetpeilvan rond 1985.
Deramingenvoor 1992wijzen evenwelopeenlichteverslechtering van
de resultaten van het gemiddelde bloembollenbedrijf. Bijongeveer gelijkblijvende prijzen namen de geldelijke opbrengsten met 1%toe.De kosten
zijn iets sterker (+2,5%) gestegen, zodat de opbrengsten/kostenverhouding twee procentpunten lager uitkwam. Het gemiddelde negatieve netto-resultaat wordt geraamd op 44.000 gulden per bedrijf. De gemiddelde
arbeidsopbrengst is gedaald met ruim 10.000 gulden (tabel 4.15), evenals
het gemiddelde ondernemersinkomen dat uitkwam op 77.000 gulden per
ondernemer. Dat is een slechter resultaat dan in 1991,maar nog beduidend beter dan indejaren 1988-1990.
Sterketerugvaluitkomstenchampignonbedrijvenin1991 en 1992
Vanaf 1989 vertonen de uitkomsten van de champignonbedrijven een
neergaande lijn (tabel 4.15).In 1989leidden de aanzienlijk hogere prijzen
tot ruim 10%hogere geldelijke opbrengsten. Sindsdien heeft de groei van
de fysieke produktie gezorgd voor lagereprijzen en isde rentabiliteit van
deteeltverslechterd,mededoordat dekostenbleven toenemen.
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In 1991zijn de totale kostenper bedrijf met circa 6%gestegen. Teeltmaterialen (vooral doorgroeide compost) en arbeid waren, door hogere prijzen en een hoger uurloon, de belangrijkste kostenposten die omhoog
gingen. Bijiets dalende prijzen en een toename van de fysieke produktie
nam de omzet per bedrijf weliswaar een aantal procenten toe, maar te
weinig om de stijging van de kosten op te vangen. Gemiddeld genomen
verslechterde de rentabiliteit - de opbrengsten in %van de kosten - van
93% in 1990tot 88%in 1991.Bijna de helft van de ondernemers moest tevreden zijn met een negatieve arbeidsopbrengst en iets minder dan tien
procentbehaalde eenarbeidsopbrengst vanmeer dan 120.000gulden.
De raming voor 1992wijst op een voortzetting van de ontwikkelingen
van 1991.Bijeen toename van de fysieke produktie van 11%, vond de afzetplaats tegen gemiddeld genomen 7à8%lagereprijzen. Destijging van
de kosten per vierkante meter bedroeg circa 10%, hetgeen vooral werd
veroorzaakt door deversnelde overgang vanversenaar doorgroeide compost.Ook deextra inzeten de ietshogere prijs van arbeid droegbijaan de
kostenstijging. Volgens de raming komt de verhouding van opbrengsten
en kosten vier punten slechter uit dan in 1991 (tabel 4.15). Het netto-bedrijfsresultaat van het gemiddelde champignonbedrijf was daarbij ruim
110.000 gulden negatief. De gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer wordt geschat op 3.000 gulden negatief,terwijl het ondernemersinkomen ongeveer nihil is. Een dergelijk slecht resultaat deed zich in deze
bedrijfstak ook in 1986voor.
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5. INKOMEN, FINANCIERING EN
VERMOGENSPOSITIE

5.1 Inleiding
Inaansluiting op deinhoofdstuk 4besproken rentabiliteit van de landbouw- en tuinbouwbedrijven, wordt in dit hoofdstuk de opbouw en de
besteding van de gezinsinkomens behandeld. Daarnaast wordt ingegaan
op deherkomst enbestedingvan definancieringsmiddelen en debalans.
De analyses in dit hoofdstuk zijn, evenals die in het vorige, gebaseerd
op een steekproef uit de landbouwbedrijven groter dan 20nge.Voor een
klein deelvan delandbouwbedrijven uitdezesteekproef isgeen volledige
financieringsboekhouding beschikbaar, waardoor de informatie in dit
hoofdstuk betrekking heeft op intotaal61.100landbouwbedrijven. Hettotale aantal akkerbouw- en veehouderijbedrijven met een omvang van tenminste20ngebedroegvolgensdeLandbouwtelling in 1991 64.300.
Bij de glastuinbouw gaat het om een aantal van circa 8.600 gerepresenteerde bedrijven met een omvang van tenminste 16nge. Voor de niet op
glasteelten gespecialiseerde tuinbouwbedrijven kan geen geaggregeerd
beeld van de inkomens- en vermogenssituatie worden gegeven. In paragraaf 5.3isweleen aantal financiële gegevensvan dezebedrijven opgenomen. Bij de tuinbouwbedrijven bestaat geen verschil in de steekproeven
voorhet rentabiliteitsonderzoek enhet financieringsonderzoek.
5.2 Inkomensenfinanciële positievanlandbouwbedrijven 1)
5.2.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingen enbesparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf (zie hoofdstuk 4) is het inkomen dat de
ondernemer en zijn meewerkende gezinsleden gezamenlijk uit het land1)

Vooruitvoeriger gegevenskanworden verwezennaar de jaarlijks
verschijnende PeriodiekeRapportages:"Definanciële positievan de
landbouw" (PR12)en"Bedrijfsuitkomsten enfinanciële positie"(PR13).
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bouwbedrijf halen. Ditbedrag vormt samen met het door de ondernemer
enzijnpartner buitenbedrijf behaaldeinkomenhettotale gezinsinkomen.
Zowel in 1991/92 als in het voorafgaande jaar bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf op de landbouwbedrijven gemiddeld circa 84.000 gulden
per bedrijf. Omdat op de landbouwbedrijven in 1991/92 gemiddeld 1,25
ondernemers aanwezig waren, komt dit neer op ruim 67.000 gulden per
ondernemer (tabel 5.1). Het aantal ondernemers is met 6% gestegen ten
opzichte van het voorgaande jaar, onder andere doordat meer meewerkende vrouwen in het kader van een man-vrouwmaatschap ondernemer
werden (zie ook paragraaf 2.2).Het genoemde bedrag van 67.000 gulden
was iets lager dan in 1990/91 en veel lager dan in het jaar daarvoor. De
bijdrage van de arbeid van de partner van de ondernemer en de overige
gezinsleden aan het gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg in 1991/92 ruim
19.000gulden. Datkomtovereen metongeveer 23%van het totaal.
Tabel5.1 Gezinsinkomen,bestedingen en besparingen op landbouwbedrijven (in 1000gulden
perondernemer)
1989/90

1990/91

1991/92

1992/93(r)

Aantal ondernemers per bedrijf
Aantal gezinnen per bedrijf

1,15
1,09

1,18
1,09

1,25
1,12

1,24
1,12

Gezinsinkomen uitbedrijf *)

96,2

71,3

67,4

52,0

Inkomen vanbuiten bedrijf:
(sociale) uitkeringen
uit arbeid
uit vermogen
overige

6,7
4ß
6,9
0,4

6,2
3,3
5,3
0,5

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

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

15,3

18,5

18,6

18,0

Totaal gezinsinkomen
Af: persoonlijke belastingen
enpremies volksverzekeringen
Bij: ontvangenWIR-premies

111,5
12,7

89,8
18,3

86,0
21,6

70,0
19,0

2,8

2,2

1,6

1,0

Besteedbaar inkomen voor gezin
enbedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen

101,6

73,7

66,0

52,0

48,4

49,4

49,2

49,0

53,2
52

24,3
33

16,8
25

3,0
6

totaal

Besparingen (b)
Spaarquote (bin %van a)

*) Decijferswijkenietsafvanhetgezinskomen uitbedrijfzoalsvermeldinhoofdstuk4,alsgevolg
vaneenkleinerepopulatieensteekproef.
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Naast inkomen uit het bedrijf worden ook inkomsten uit andere bronnenbehaald. Hierbijworden uitsluitend inkomstenvan deondernemer en
diens partner meegeteld; eventuele neveninkomsten van kinderen blijven
buiten beschouwing. In 1991/92 was het inkomen van buiten het bedrijf
ongeveer even hoog als in het voorafgaande jaar, namelijk 18.600 gulden
per ondernemer (tabel 5.1). Dit bedrag omvatte meer dan een vijfde deel
van het totalegezinsinkomen. Intotaalwerd door de landbouwers en hun
partners ruim 1,4 miljard gulden buiten het bedrijf ontvangen. De opbrengsten vanbezittingen buiten hetbedrijf zijn met 8%gestegen. Er werden per ondernemer ongeveer evenveel inkomsten verkregen uit arbeid
buitenshuis als in 1990/91, terwijl het bedrag aan sociale uitkeringen
(voornamelijk kinderbijslag) iets daalde. De opbrengsten uit vermogen
namen het sterkst toe op de varkens- en pluimveebedrijven. Op deze
groep bedrijven daalde echter het inkomen uit arbeid buitenshuis, in tegenstelling tot op de andere bedrijfstypen. Per bedrijf ishet totale gezinsinkomen iets gestegen, maar door het hogere aantal ondernemers per
bedrijf is het per ondernemer gedaald met 4.000 gulden tot gemiddeld
86.000gulden (tabel5.1).
Groteverschillen ininkomens
Een derde deel van alle ondernemers op landbouwbedrijven behaalde
in 1991/92 een gezinsinkomen uit hetbedrijf van minder dan dehelft van
het gemiddelde, oftewel minder dan 33.700 gulden (tabel 5.2). Dit was
duidelijk ongunstiger dan in voorgaande jaren. In deze groep bevonden
zich relatief veel akkerbouwers en ondernemers op de minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven.Ongeveer 12%vandelandbouwers verTabel5.2 Verdeling van landbouwbedrijven naar hetgezinsinkomen uit bedrijfper ondernemer
(in%)
1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

Negatief
0 - 0,5maal gemiddeld
0,5 1 "
1 - 1,5 "
1,5 2 "
2 4 "
meer dan4

7
20
28
19
12
13
1

2
12
27
22
15
19
3

5
22
34
19
11
8
1

7
26
29
19
7
11
1

Totaal
Gemiddeld gezinsinkomen
uitbedrijf (in guldens)

100

100

100

100

71.000

96.200

71.300

67.400

Inkomensklasse
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diende meer dan tweemaal het gemiddelde inkomen uit het bedrijf, dus
meer dan 134.800gulden. Daaronder bevonden zichrelatief veel ondernemers op varkens-en pluimveebedrijven. De spreiding in inkomen was in
1991/92duidelijk groter danin 1990/91.
Per landbouwbedrijf waren er in 1991/92 gemiddeld 1,12huishoudens
aanwezig; het totale gezinsinkomen per gezin bedroeg gemiddeld 95.400
gulden. Bijna 40%van de gezinnen op landbouwbedrijven had een totaal
gezinsinkomen beneden de 60.000 gulden. Daarentegen verdiende ruim
eenopdedriegezinnenmeerdan 100.000gulden.
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gezinsinkomens van de
grotere en de kleinere landbouwbedrijven. Op de bedrijven met een omvang tussen 20en 40nge (28% van debedrijven) werd gemiddeld een gezinsinkomen per gezin van 65.000 gulden behaald. Van dit bedrag werd
35%buiten hetbedrijf verdiend. Opbedrijven groter dan 110nge (9%van
het totale aantal) lag het gezinsinkomen per gezin op ruim 150.000 gulden,waarvan 14%buitenhetbedrijf werd gerealiseerd.
Een deel van het totale gezinsinkomen dient in de regel voor het betalen van persoonlijke belastingen en premies voor de volksverzekeringen.
In 1991/92 werd per ondernemer 21.600gulden aan de fiscus afgedragen,
ruim 3.000gulden meer dan inhet voorafgaande jaar (tabel 5.1).Debelastingquote - het aandeel van de persoonlijke belastingen in het totale gezinsinkomen - bedroeg 27%, tegen 20% in 1990/91 en slechts 11% in
1989/90.Depersoonlijke belastingenworden op kasbasisgeregistreerd en
zijn sterk afhankelijk van de gerealiseerde gezinsinkomens in voorgaande
jaren (figuur 5.1). Sommige landbouwbedrijven hebben ook in 1991/92
geld van de fiscus ontvangen in het kader van eerder verkregen rechten
op WIR-premies; in 1991/92 ging het hierbij gemiddeld voor alle landbouwbedrijven om 1.600 guldenper ondernemer. Depremie wordt verrekend met de tebetalen persoonlijke belastingen en maakt deel uit van het
besteedbaar inkomen.
Besteedbaarinkomenenbesparingenin1991/92 verdergedaald
Het besteedbaar inkomen voor het gezin enhetbedrijf wordt berekend
door het totale gezinsinkomen te verminderen met de persoonlijke belastingen na verrekening met de ontvangen WIR-premies. In 1991/92 bedroeghetbesteedbaar inkomenper ondernemer gemiddeld 66.000 gulden
(tabel5.1)enper gezingemiddeld 73.200gulden.Ditwasruim 8%minder
dan in het voorafgaande jaar. Mede vanwege de stijging van de kosten
voor levensonderhoud met 4% zijn de gezinsbestedingen per gezin licht
gestegen totgemiddeld 54.600gulden.
In 1991/92bleef erna de gezinsbestedingen gemiddeld per landbouwbedrijf bijna 21.000 gulden aan besparingen over. Dat was ongeveer een
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kwart minder dan in het voorafgaande jaar en slechts iets meer dan de
helft van de gemiddelde besparingen in de drie jaar daarvoor. Ongeveer
een derde deel van de bedrijven ontspaarde in 1991/92 voor meer dan
10.000gulden. Daarentegen bespaarde zo'n 20%meer dan 50.000 gulden.
Zowel debedrijven met een omvang tussen 20en40nge alsde bedrijven
tussen 40 en 70nge bespaarden gemiddeld slechts 10.000 gulden. De bedrijven met de grootste omvang (vanaf 110nge)bespaarden het meest: in
doorsnee 67.000 gulden. De daling van de besparingen deed zich in
1991/92, evenals in 1990/91, voor op alle bedrijfstypen, maar het sterkst
op de akkerbouwbedrijven. De gemiddelde spaarquote lag op de landbouwbedrijven in 1991/92op25%,terwijlhetjaar daarvoor nogeen quote
van 33%werd gerealiseerd (tabel5.1).
Inkomens landbouwbedrijven in 1992/93 naarlaagniveau

Het inkomen op landbouwbedrijven isin 1992/93verder gedaald. Het
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf wordt geraamd op 52.000 gulden
per ondernemer (tabel5.1). Ditisbijna eenkwart minder dan inhet voorxiooogld
perbedrijf
130
120
110
100
90
80
70 h
60
50 h

Gezinsbestedingen

40
30
20
10
81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93

Totaalgezinsinkomen

jaren

'r'

Besteedbaarinkomen
Besparingen

Figuur 5.1 Totaal gezinsinkomen, besteedbaar inkomen en besparingen oplandbouwbedrijven, inguldens van 1985
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gaande jaar. De inkomsten van buiten het bedrijf zijn eveneens iets verminderd, -medevanwege de lagere rente-en worden geraamd op 18.000
gulden per ondernemer. Het totalegezinsinkomen isnaar schatting uitgekomen opgemiddeld 70.000gulden per ondernemer.
Medevanwege deredelijke (1990/91en 1991/92)tothoge (1989/90) inkomens in voorafgaande jaren ishet bedrag aan betaalde persoonlijke belastingen slechts met 10% gedaald ten opzichte van 1991/92; het wordt
geraamd op 19.000 gulden per ondernemer. Wanneer rekening wordt gehouden met een bedrag van 1.000 gulden aan te ontvangen WIR-premies,
blijft er een besteedbaar inkomen voor gezin en bedrijf over van gemiddeld 52.000 gulden per ondernemer. Dat was ruim 20%minder dan een
jaar tevoren. Ten opzichte van het topjaar 1989/90 is het gemiddelde besteedbaar inkomen bijna gehalveerd (vgl. figuur 5.1). De gezinsbestedingen per ondernemer waren in 1992/93vrijwel gelijk aan die van 1990/91,
waardoor er een gemiddelde besparing per ondernemer resteerde van
naar schatting 3.000 gulden. Na het topjaar 1989/90, met een gemiddelde
besparing van 53.000 gulden, zijn deze in de daaropvolgende jaren fors
gedaald. Voor een vergelijkbaar laag niveau van de besparingen moet
men teruggaan tot 1987/88.
Dalinginkomensopmelkveebedrijven in1991/92,maarlichtherstel in 1992/93
Tussen de diverse bedrijfstypen bestaan grote verschillen, zowel wat
betreft het niveau van het inkomen als wat betreft de ontwikkeling daarvan. De ondernemers op de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven behaalden in 1991/92 gemiddeld een totaal gezinsinkomen van 76.000
gulden per ondernemer. Na verrekening van de persoonlijke belastingen
met de ontvangen WIR-premies werd 2.300 gulden per ondernemer minder aan de fiscus afgedragen dan in 1990/91. Mede hierdoor daalde het
besteedbaar inkomen per ondernemer slechts met 5.000gulden (tabel5.3).
De gezinsbestedingen kwamen iets hoger uit, zodat er een bedrag van
10.000 gulden per ondernemer aan besparingen overbleef. Dat was bijna
6.000 gulden minder dan in 1990/91 en slechts een vijfde van het gemiddeld gespaarde bedrag inde tweejaar daarvoor. Op de grotere gespecialiseerde melkveebedrijven (vanaf 40 nge) daalden de besparingen in
1991/92 met tweederde tot een bedrag van 21.000 gulden per ondernemer. Op debedrijven beneden 40nge werd dooreen genomen nauwelijks
bespaard. Op meer dan dehelft vandezebedrijven werd zelfs ontspaard.
Er bestaat een grote spreiding tussen de bedrijven voor wat betreft de
netto-kasstroom, dat wil zeggen de kasstroom minus de financieringslasten over vreemd vermogen. Een kwart van de melkveebedrijven heeft in
1991/92 de financieringslasten niet volledig uit de behaalde kasstroom
kunnen betalenenhad dus eennegatievenetto-kasstroom.Aande andere
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Tabel5.3 Inkomen, gezinsbestedingen en besparingen op enkeletypen landbouwbedrijven (in
1000guldenperondernemer)
Bedrijfstype

Gezinsinkomen uit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Melkvee,sterkgespecialiseerde bedrijven
1989/90
97,8
111,7
1990/91
68,2
84,2
1991/92
58,8
75,6
1992/93(r)
64,0
81,0
Melkvee,minder sterk gespecialiseerde bedrijven
1989/90
85,8
102,1
1990/91
63,2
79,9
1991/92
49,5
64,5
1992/93(r)
52,0
67,0
Varkensen pluimvee
1989/90
126,9
144,4
1990/91
104,5
125,4
1991/92
121,8
141,2
1992/93(r)
43,0
62,0
Akkerbouw
96,1
1989/90
78,4
1990/91
69,4
90,9
1991/92
51,7
76,7
1992/93(r)
12,0
34,0

Besteedbaar
inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

97,9
63,3
58,1
65,0

46,3
47,6
48,1
48,0

51,6
15,7
10,0
17,0

92,6
62,9
49,5
53,0

47,7
45,4
41,3
42,0

44,9
17,5
8,2
11,0

139,9
114,8
107,8
33,0

52,7
56,1
57,3
55,0

87,2
58,7
50,5
-22,0

87,8
80,2
54,6
19,0

46,8
51,2
53,5
49,0

41,0
29,0
1,1
-30,0

kant werd op eveneens een kwart van de bedrijven een netto-kasstroom
van meer dan 60.000gulden gerealiseerd.
In 1992/93 is de neergaande tendens in de inkomens en besparingen
van de melkveebedrijven tot staan gebracht. Het geraamde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer steeg met ruim 5.000 gulden (tabel 5.3).
Doordat het inkomen van buiten het bedrijf, evenals in het voorgaande
jaar,ongeveer 17.000gulden bedroeg,kwam hettotalegezinsinkomen per
ondernemer uit op 81.000 gulden. Lagere belastingen en gelijkblijvende
gezinsbestedingen resulteerden in een toename van de besparingen per
ondernemer met 7.000gulden tot gemiddeld 17.000 gulden. De ondernemers op de grotere melkveebedrijven bespaarden gemiddeld 22.000 guldenper ondernemer endieop dekleinerebedrijven 5.500gulden.
Grootste deelmelkveebedrijven heeftgoedeperspectieven

In de komende jaren krijgen de melkveebedrijven in toenemende mate
met milieukosten te maken. Uit onderzoek van Prins (1993) blijkt dat de
extra milieukosten in2000ten opzichte van 1990op rundveebedrijven, af199

hankelijk van het te voeren beleid, gemiddeld 7.000 à 14.000 gulden per
bedrijf per jaar zullen bedragen. In vergelijking met de in de afgelopen
driejaar gerealiseerdebesparingen van gemiddeld zo'n 18.000gulden per
bedrijf op de gespecialiseerde melkveebedrijven zijn dit aanzienlijke bedragen. Dit heeft gevolgen voor de continuïteitsperspectieven van de
melkveebedrijven. Zonder extra milieukosten heeft ongeveer driekwart
van desterk gespecialiseerde melkveebedrijven goede perspectieven (Van
Everdingen, 1993). Deze bedrijven kunnen volledig aan hun financiële
verplichtingen op korte termijn voldoen enbovendien de op middellange
termijn noodzakelijke vervangingsinvesteringen probleemloos financieren. Wanneer de aangegeven extra milieukosten moeten worden opgebracht, zal het percentage bedrijven met goede continuïteitsmogelijkheden, afhankelijk van het te kiezen milieubeleid, dalen naar 60à 70.Ongeveer 15%van demelkveebedrijven heeft ookzonder deextra milieukosten slechts matige perspectieven. Dezebedrijven zijn kunnen wel aan alle
financieringsverplichtingen op korte termijn voldoen, maar zijn niet in
staat om deop middellange termijn noodzakelijke vervangingsinvesteringen volledig te financieren. Eendeelvan debedrijven met op dit moment
matige perspectieven zal door de extra milieukosten in continuiteïtsproblemen komen en niet meer aan de lopende financieringsverplichtingen
kunnen voldoen. Momenteel heeft zo'n 10% van de melkveebedrijven
slechteperspectieven, door hetmilieubeleid zaldat oplopen toteen kleine
15%. Eén en ander hangt uiteraard sterk af van de ontwikkeling van de
prijsverhoudingen endus medevanhettevoeren markt-en prijsbeleid.
Inkomensopvarkensbedrijven in1991/92 nogophoogniveau
Na de kleine terugval in de inkomens in 1990/91 hadden de ondernemers op devarkens-enpluimveebedrijven in 1991/92weer een goed jaar.
Gemiddeld werd een gezinsinkomen uitbedrijf behaald van ruim 120.000
guldenper ondernemer. Deneveninkomsten blevenongeveer gelijk, maar
de betaalde belastingen gingen fors omhoog. Op grond van de gunstige
inkomens in voorgaande jaren moest in doorsnee ruim 33.000gulden aan
de fiscus worden afgedragen. Eén en ander resulteerde in 1991/92 in een
besteedbaar inkomen van gemiddeld 108.000 gulden per ondernemer.
Doordat de gezinsbestedingen iets stegen, resteerde er per ondernemer
eenbesparingvan gemiddeld ruim50.000gulden.Datwaseen daling van
14% ten opzichte van 1990/91. Ondanks het hoge gemiddelde bedrag
werd op20%van debedrijven meer dan 10.000gulden ontspaard.
De hoofdmoot van deze groep bedrijven betreft varkensbedrijven. Op
de gespecialiseerde fokvarkensbedrijven stegen de besparingen onder invloed van de gunstige inkomensontwikkeling enerzijds en de hogere belastingen anderzijds met bijna 50% tot gemiddeld 74.000 gulden per
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bedrijf. Op de vleesvarkensbedrijven daalden debesparingen, voornamelijk door de hogere belastingen, van 64.000 gulden per bedrijf tot 59.000
gulden. De ondernemers op de leghennenbedrijven zagen hun besparingen in 1991/92halveren, maar konden dooreen genomen toch nog 29.000
gulden aanheteigenvermogen toevoegen.
Forsetuimelinginkomensenbesparingen varkensbedrijven in 1992/93
In 1992/93 zijn de inkomens en de besparingen op de varkens- en
pluimveebedrijven drastischgedaald.Hetgeraamdetotale gezinsinkomen
isruimschoots gehalveerd enkwam op 62.000guldenper ondernemer (tabel5.3).Forseafdrachten aan defiscus enverminderde gezinsbestedingen
zorgden per saldo voor ontsparingen ten bedrage van gemiddeld 22.000
gulden per ondernemer. Toch bespaarden deze ondernemers gedurende
laatstevierjaar gemiddeld zo'n 34.000gulden per jaar. Dat was ongeveer
6.000gulden meer dan de ondernemers op de gespecialiseerde melkveebedrijven. Debespaarde bedragen van de goedejaren zijn voor een groot
deel aangewend voor investeringen, zowel in verband met milieu-eisen
alsom debedrijfsuitrusting weer oppeiltebrengen na de lage investeringen invoorgaandejaren.Eendeelvan debedrijven heeft daardoor onvoldoende liquiditeiten om de slechte bedrijfsresultaten in 1992/93 op te
kunnen vangen. Het blijkt dan ook dat ongeveer een derde deel van de
fokzeugenbedrijven eind april 1993 met liquiditeitsproblemen te maken
had (Poppe et al., 1993). Deze bedrijven kunnen de rentelasten over het
aanwezige vreemd vermogen niet opbrengen. Een deel van deze bedrijven zaldoor aanpassingen indebedrijfsvoering enhet financiële management - zoals uitstel van onderhoudswerkzaamheden en investeringen,
lagere gezinsbestedingen, uitstel van afdrachten aan de fiscus en het verkrijgen van aanvullend krediet van banken en veevoederleveranciers - de
liquiditeitsproblemen nogeenbepaalde tijd kunnen opvangen. Omdat de
bedrijfsresultaten in 1993/94 tot dusver eveneens slecht zijn, komen meer
varkensbedrijven in problemen. Vooral de zeugenhouders doen in toenemende mate een beroep op het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ-regeling) voor tijdelijke ondersteuning of op het Borgstellingsfonds voor de
Landbouw (BF). Voor beide regelingen geldt echter wel een levensvatbaarheidseis.Oudere ondernemers kunnen eventueel eenberoep doen op
de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezenZelfstandigen (IOAZ).
Ook de varkenshouderij krijgt de komende jaren te maken met extra
kosten en investeringen als gevolg van milieu- en welzijnseisen (zie ook
paragraaf 2.5).Uitonderzoek van Mulder enVenema (1993)blijkt dat varkenshouders in samenhang met deze investeringen in de komende jaren
steeds vaker een beroep op het Borgstellingsfonds zullen doen teneinde
201

voldoende zekerheid te kunnen bieden. Als gevolg van de extra milieukosten komen erechter ook meer bedrijven dievanwege een tegeringelevensvatbaarheid niet voor BF-garantie in aanmerking komen. De gespecialiseerde varkensbedrijven zullen, afhankelijk van het te kiezen milieubeleid, in de toekomst gemiddeld met 50.000 à 100.000gulden extra kosten te maken krijgen (Baltussen en Van Horne, 1993). Hierdoor zal het
percentage varkensbedrijven met goede continuïteitsperspectieven dalen
van 70 in 1992tot 50 of minder in 2000.Het aantal bedrijven met slechte
perspectieven kan stijgen van 10% naar 25 à 35%.Het milieubeleid, de
mogelijkheden voor technische aanpassingen en de prijsverhoudingen
zullenbepalend zijnvoor deuiteindelijke uitkomst.
Nauwelijksbesparingenopakkerbouwbedrijven in 1991/92
In 1991/92 bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf op de akkerbouwbedrijven gemiddeld 51.700gulden per ondernemer (tabel5.3).Ditwas ruim
een kwart minder dan in het voorafgaande jaar. De akkerbouwbedrijven
behaalden vergeleken met de andere bedrijfstypen de meeste neveninkomsten, hoewel er op dit punt een grote spreiding tussen de afzonderlijke bedrijven bestaat. Gemiddeld behaalden de akkerbouwer en zijn
partner 25.000 gulden buiten het bedrijf, oftewel een derde deel van het
totale gezinsinkomen. Dit inkomen lag met 77.000 gulden ongeveer op
hetzelfde niveau als dat van de ondernemers op de sterk gespecialiseerde
melkveebedrijven. Op de kleinere akkerbouwbedrijven namen vooral de
neveninkomsten uit vermogen en sociale verzekeringen toe. Doordat de
betaalde belastingen bijna verdubbelden tot 23.800 gulden per ondernemer en er gemiddeld 1.800 gulden aan WIR-premies werd ontvangen,
konden de akkerbouwers gemiddeld bijna 55.000 gulden besteden voor
gezin en bedrijf. Mede door een stijging van de gezins-bestedingen met
4%resteerdeereenbedrag van gemiddeld slechts 1.100 gulden per ondernemer aan besparingen. In 1990/91werd nog 29.000 gulden per ondernemer bespaard. De akkerbouwers op bedrijven van minder dan 40 nge
ontspaarden gemiddeld 8.400gulden, terwijl die op de grotere bedrijven
dooreen genomen eenbedragvan 2.600guldenop zijkonden leggen.
In 1991/92 had een derde deel van de akkerbouwbedrijven te maken
met een negatieve netto-kasstroom. Ongeveer een kwart van de bedrijven
behaalde een netto-kasstroom van meer dan 60.000 gulden. In de twee
voorafgaande jarenwas dat laatsteop40%van debedrijven het geval.
Zeerlaaginkomenakkerbouwin 1992/93
Voor de akkerbouwbedrijven is voor 1992/93 een gezinsinkomen uit
bedrijf geraamd van gemiddeld slechts 12.000gulden per ondernemer. Dit
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isnog geen kwart van het inkomen van het voorafgaande boekjaar (tabel
5.3).Doordat ookdeneveninkomsten enkeleduizenden guldenslager waren, vooral door geringere rente-ontvangsten, resteerde er een totaal gezinsinkomen van 34.000 gulden per ondernemer. Dat was een daling van
maar liefst 42.000gulden.Doordat evenwel minder aan de fiscus werd afgedragen endoordat de gezinsbestedingen duidelijk terugliepen, daalden
de "besparingen" minder sterk dan het gezinsinkomen. Per ondernemer is
naar schatting gemiddeld 30.000gulden ontspaard, wat zelfs iets meer is
dan bij het vorige dieptepunt in 1987/88.In de afgelopen zesjaar iser op
het gemiddelde akkerbouwbedrijf jaarlijks slechts4.000gulden per ondernemerbespaard.De grotereakkerbouwbedrijven realiseerden in doorsnee
positieve besparingen, maar op de kleinere werd in de meeste gevallen
ontspaard. Hetzalduidelijk zijn dathetaangegevenbesparingsniveau onvoldoende isom debedrijven up-to-date tehouden.Uitberekeningen van
LEI-DLOblijkt dan ook dat slechts ongeveer de helft van de akkerbouwbedrijven opmiddellangetermijn goedevooruitzichten heeft.
5.2.2 Financieringsmiddelen en investeringen
De agrarische ondernemers zijn voor het financieren van investeringen
voor een groot deel aangewezen op eigen financieringsmiddelen. Deze
middelen komen voort uit het produktieproces (debesparingen en de afschrijvingen) en uit vermogensoverdrachten (voornamelijk schenkingen
en erfenissen). Investeringen worden daarnaast gefinancierd met nieuw
vreemd vermogen. De totale investeringen van een landbouwbedrijf bestaan uit de investeringen in vaste bedrijfsactiva, de mutaties in voorraden en debeleggingen en investeringen buiten hetbedrijf. De eerste twee
componenten vormen samen de bruto-bedrijfsinvesteringen. Voor de
vaststelling van het investeringsbedrag wordt deboekwaarde van de verkochteproduktiemiddelen -enniet dewerkelijk ontvangen opbrengst -in
mindering gebracht op dewaarde van de aankopen. Op dezewijze wordt
eenzozuiver mogelijke weergaveverkregen van de waarde-ontwikkeling
vanhetproduktieapparaat vaneen landbouwbedrijf.
In 1991/92 beperktestijgingbeschikbaremiddelen
Het totale bedrag aan financieringsmiddelen van de landbouwbedrijven bedroeg in 1991/92 bijna 7,5 miljard gulden. Vergeleken met het
voorafgaande jaar was dit een stijging van ruim 400miljoen gulden (tabel
5.4). Bijna 60%van de beschikbare middelen betrof eigen middelen, die
voornamelijk uit afschrijvingen enbesparingen bestaan. De afschrijvingen
enbesparingen bedroegen samen ruim vier miljard gulden, ongeveer 360
miljoen gulden minder dan in 1990/91. Dedalingkwam voor rekening
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Tabel5.4 Financieringsoverzichtvanlandbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
Boekjaar

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

HERKOMST
afschrijvingen
besparingen
erfenissenen schenkingen
overigeeigen middelen

2.250
2.030
280
190

2.430
3.840
220
50

2.580
1.790
300
-80

2.740
1.270
300
120

Totaaleigenmiddelen (a)
nieuwelanglopende leningen
- mutatie overigevreemde middelen

4.750
2.310
60

6.540
2.110
-550

4.590
2.410
60

4.430
3.030
20

Totaalvreemdemiddelen (b)

2.370

1.560

2.470

3.050

Totaalbeschikbaremiddelen (a+b)

7.120

8.100

7.060

7.480

1.580
4.460
380
320
1.360

1.540
4.470
110
480
460

1870
5.130
-30
370
140

8.100

7.060

7.480

BESTEDING
aflossingen langlopendeleningen
1.690
brutoinvest.vasteactivabedrijf
4.460
mutatiesinvoorraden
250
investeringen/beleggingenbuitenbedrijf 260
mutatie inliquiditeiten
460
Totaalbestede middelen

7.120

van de meer dan een half miljard gulden lagere besparingen. De afschrijvingen stegen daarentegen met 160miljoen gulden, in overeenstemming
met de stijging van deboekwaarde van de duurzame produktiemiddelen
(figuur 5.2).De door agrariërs ontvangen erfenissen en schenkingen waren evenals in 1990/91 zo'n 300 miljoen gulden, terwijl de overige eigen
middelen (onder andere vermogenssubsidies) met bijna 200 miljoen gulden toenamen.
In totaal beschikten de landbouwbedrijven in 1991/92 gemiddeld over
72.500 gulden per bedrijf aan eigen middelen, nauwelijks minder dan in
het voorafgaande jaar. Het totaalbedrag aan eigen middelen van 4.430
miljoen gulden voor de gehele landbouw is wel iets gedaald doordat het
aantalbedrijven boven 20ngemet 1.600 is verminderd.
Naast debeschikbaar gekomen eigen middelen zijn ook middelen aangetrokken in de vorm van nieuwe leningen. Er is in 1991/92 ruim drie
miljard gulden aan nieuw vreemd vermogen op lange termijn opgenomen. Datwas een stijging van bijna 25%ten opzichte van het voorafgaande jaar. De varkens- en pluimveebedrijven, die in vergelijking met de
overige bedrijfstypen over het hoogste bedrag aan eigen middelen beschikten (109.000gulden),hebben ookdemeestevreemdemiddelen aan204

X1000gld

perb edrijf
90
80 70
60
50 40 30 20
10/ <-

.n

81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92

jaren

Totale investeringen
—

Investeringen inslijtendeproduktiemiddelen(incl. melkquota)
Afschrijvingen

Figuur5.2 Investeringenenaßchrijvingenvan landbouwbedrijven
getrokken, namelijk gemiddeld 66.000 gulden per bedrijf. In totaal beschikten de varkens- en pluimveebedrijven gemiddeld over 176.000 gulden aan financieringsmiddelen. Voor de gespecialiseerde melkveebedrijven was dat 117.000gulden envoor de akkerbouwbedrijven ruim 104.000
gulden.
Investeringenoplandbouwbedrijven in1991/92 naarrecordpeil
Een groot deel van de beschikbare middelen op landbouwbedrijven is
besteed aan nieuwe investeringen. Er werd in 1991/92 in totaal voor 5,1
miljard gulden in het bedrijf geïnvesteerd, ongeveer 530 miljoen gulden
meer dan in 1990/91 (tabel 5.4).Het totale investeringsbedrag per bedrijf
bedroeg circa 90.000 gulden, waarvan evenals in 1990/91 ongeveer 6.000
gulden werd geïnvesteerd buiten het bedrijf. Met het bedrag van 90.000
gulden kwamen de investeringen op een nog niet eerder bereikt niveau
(figuur 5.2). In de drie voorafgaande jaren werd jaarlijks rond de 80.000
gulden per bedrijf geïnvesteerd. Ieder jaar investeert slechts een beperkt
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deel van de bedrijven een groot bedrag. Ongeveer één op de vijf landbouwbedrijven heeft in 1991/92 meer dan 100.000 gulden in het bedrijf
geïnvesteerd. Deze bedrijven namen daarbij 80%van het totale investeringsbedrag in de hele landbouw voor hun rekening.Aan de andere kant
heeft 14%van de bedrijven gedesinvesteerd. In 1991/92 is in alle onderscheiden categorieën duurzame produktiemiddelen meer geïnvesteerd
dan in 1990/91, behalve in fok- en gebruiksvee (tabel 5.5). Na een daling
inde tweevoorafgaande jarenwerd in 1991/92weer meer geïnvesteerd in
grond engrondverbetering. Intotaal ginghet ombijna 1,3 miljard gulden,
oftewel ruim 21.000gulden perbedrijf. Dedoor hetLEI-boekhoudnet vertegenwoordigde bedrijven hebben in 1991/92 bijna 40.000 hectare grond
aangekocht tegeneengemiddelde prijs vanongeveer38.000gulden.Inhet
voorgaande jaär werd ruim 34.000 hectare gepachte of pachtvrije grond
aangekocht tegeneengemiddeldeprijsvan37.000gulden.
Deinvesteringen inbedrijfsgebouwen stegen in 1991/92met slechts3%
tot ruim 1,5 miljard gulden. De landbouwers hebben de modernisering
van het machinepark verder voortgezet. De investeringen daarin namen
met 6% toe tot gemiddeld 23.000 gulden per bedrijf. De investeringen in
de veestapel waren gering en die in immateriële activa stegen met bijna
60%tot 940miljoen gulden. Het overgrote deel van dat bedrag - namelijk
zo'n 800miljoen gulden -had betrekking op de aankoop van melkquota.
De investeringen en beleggingen buiten het bedrijf zijn in 1991/92 met
ruim 100miljoen gulden gedaald.
De middelen die niet zijn aangewend voor investeringen, zijn gebruikt
voor aflossingen op langlopende leningenenvoorversterkingvan hetliTabel5.5 Bedrijfsinvesteringenvanlandbouwbedrijven (inmiljoenenguldens)
1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

Immateriële activa
Grond
Bedrijfsgebouwen
Werktuigen en installaties
Levendehaveen overige

480
920
790
1.070
-280

510
1.420
1.430
1.000
100

590
1.190
1.230
1.200
260

590
1.030
1.470
1.290
90

940
1.310
1.500
1.370
10

Bruto-investeringen in
vaste activa bedrijf
Mutatiesin voorraden

2.980
90

4.460
250

4.460
390

4.470
110

5.130
-30

Totale bruto-bedrijfsinvesteringen

3.070

4.710

4.850

4.580

5.100

47.700

75.800

76.800

73.100

83.500

Investeringscategorie

Idem,in guldens per bedrijf
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quiditeitensaldo. Er werd in 1991/92per bedrijf voor ruim 30.000 gulden
op langlopende leningen afgelost, wateenstijging betekent van ruim20%.
Omdat tegelijk voor drie miljard gulden aan langlopende leningen is opgenomen, nam het vreemd vermogen per saldo toe met bijna 1,2 miljard
gulden (tabel5.4).In 1990/91was sprake van een sterketoename van het
vreemd vermogen, namelijk van 960 miljoen gulden. In twee jaar is dus
door de gezamenlijke landbouwers ruim twee miljard gulden bijgeleend,
waarvan ruim90%door veehouders.
Het liquiditeitensaldo -deliquidemiddelen endevorderingen verminderd met het kortlopend vreemd vermogen - van het gemiddelde landbouwbedrijf nam in 1991/92 met 2.300 gulden toe. Op bijna de helft van
de bedrijven deed zich een teruggang van dit saldo voor. Gemiddeld beschikten de landbouwbedrijven per 30april 1992over een liquiditeitensaldo van bijna 112.000 gulden. Ongeveer één op de vijf landbouwbedrijven
had een liquiditeitensaldo van minder dan 10.000gulden, terwijl een zelfde aantal over eenbedrag van meer dan 160.000gulden beschikte.De varkens-en pluimveebedrijven en de minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven hebben dooreen genomen hun liquiditeitensaldo versterkt,
maar op de akkerbouwbedrijven en de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven vond eenachteruitgangplaats.
Gespecialiseerdemelkueebedrijveninvesteerdenforsinmelkquota
De sterk gespecialiseerde melkveebedrijven hebben in 1991/92 gemiddeld ongeveer 87.000 gulden geïnvesteerd. Dat was evenveel als het jaarlijks geïnvesteerde bedrag in de periode 1987/88-1991/92 (tabel 5.6).
Ruim 90%van ditbedrag werd vastgelegd invasteactiva voor het bedrijf.
Het in 1991/92 geïnvesteerde bedrag was ruim 11.000 gulden hoger dan
dat in het voorafgaande jaar. Sterke stijgingen vielen te constateren bij de
inves-teringen in grond en immateriële vaste activa,terwijl de mutaties in
de voorraden negatief waren en de investeringen en beleggingen buiten
bedrijf daalden ten opzichte van 1990/91. Bijde investeringen in immateriële activa gaat het vrijwel helemaal om de aankoop van melkquota. In
totaal hebben de door het LEI-boekhoudnet vertegenwoordigde landbouwbedrijven in 1991/92ruim 220miljoen kilogram melkquotum aangekocht. De gemiddelde prijs per kilogram bedroeg 3,70 gulden. In het
voorafgaande jaarwerd ongeveer 130miljoen kilogram gekocht tegen een
gemiddelde prijs van ruim 4gulden per kilogram. De daling van de prijs
kan worden gezien als een reactie op de wat mindere resultaten in de
melkveehouderij in de laatste jaren. Uit de forse toename van de aangekochte hoeveelheid zou men evenwel kunnen concluderen dat de lagere
prijs extra vraagheeft uitgelokt.
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Tabel5.6 Gemiddeldejaarlijkse investeringen op enkele typen landbouwbedrijven in 1987/88 1991/92(inguldensperbedrijf)
Investeringscategorie

Sterk
Mindersterk
Akker- Varkens-en
gespecialiseerde gespecialiseerde bouw- pluimveemelkveebedrijven melkveebedrijven bedrijven bedrijven

Immateriële vasteactiva
Grond
Bedrijfsgebouwen
Werktuigen en installaties
Levendehaveen overige

16.300
23.200
20.700
18.100
600

13.400
15.800
23.300
14.900
-200

2.200
19.000
9.500
23.800
100

2.900
9.800
29.500
20.100
2.200

Bruto-investeringenin
vaste bedrijfsactiva
Mutatiesin voorraden

78.900
1.200

67.200
3.500

54.600
1.100

64.500
6.400

Bruto-bedrijfsinvesteringen
Investeringenbuitenbedrijf

80.100
6.700

70.700
4.400

55.700
4.900

70.900
5.500

Totaleinvesteringen

86.800

75.100

60.600

76.400

Bijna 70%van deinvesteringen inmelkquota kwam in 1991/92voor rekening van de grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijven, die gemiddeld voor bijna 35.000 gulden aan quota kochten. Dat was 80% meer
dan in 1990/91. Deze toename komt geheel voor rekening van de stijging
van het gemiddelde aantal aangekochte kilogrammen van 4.400 tot 9.500.
Ongeveer 16% van de grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijven
heeft in 1991/92 daadwerkelijk quotum gekocht. Inmiddels heeft de helft
van dezebedrijven indeloopderjarenmelkquotum bijgekocht.
De melkveebedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
grondaankoop of grondverbetering (tabel 5.6).In 1991/92 heeft circa30%
van allesterk gespecialiseerde melkveebedrijven grond aangekocht of verbeterd, waarvan een derde deel voor meer dan 100.000gulden. De investeringen in bedrijfsgebouwen zijn iets gestegen en bedroegen gemiddeld
20.000 gulden per bedrijf. In de veestapel werd in 1991/92 gemiddeld
2.000guldenperbedrijf gedesinvesteerd.
Akkerbouwersinvesteerdenlaatstevijfjaarrelatiefweinig
De akkerbouwers investeerden in de periode 1987/88-1991/92 gemiddeld ruim 60.000 gulden per jaar (tabel 5.6). Dit was ruim 20.000 gulden
minder dan hun collega's op de veehouderijbedrijven. Er werd door de
akkerbouwers het meest geïnvesteerd in werktuigen en installaties. Ook
werd er in de aangegeven periode jaarlijks een bedrag van 19.000 gulden
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in grond geïnvesteerd. De investeringen in bedrijfsgebouwen waren de
helft lager. In 1991/92 deed zich op de akkerbouwbedrijven echter een
sterk herstel voor van de investeringen. Er werd gemiddeld voor ruim
81.000 gulden geïnvesteerd, wat ongeveer een kwart meer was dan een
jaar eerder. Er werd 30.000 gulden in het machinepark geïnvesteerd en
20.000 gulden inbedrijfsgebouwen. Dat laatste was een verdubbeling ten
opzichte van 1990/91, die overigens geheel voor rekening kwam van de
akkerbouwers inhetCentraleKleigebied.Inde andere gebieden waren de
investeringen ingebouwenjuist lager.
De investeringen in grond daalden enigszins vergeleken met het voorafgaande jaar. In 1991/92 heeft bijna één op de vier akkerbouwbedrijven
in grond geïnvesteerd. Voor de aankoop van een hectare grond (inclusief
voorheen gepachte grond) werd door de akkerbouwbedrijven gemiddeld
31.600 gulden betaald. Dat was dus beduidend lager dan.de gemiddelde
prijs van 36.500gulden diedemelkveehouders vooreenhectaregrond betaalden. Met name de grotere akkerbouwbedrijven kochten grond. Op de
kleinere akkerbouwbedrijven (tussen20en40nge)vond gemiddeld genomen een desinvestering in grond plaats van ruim 19.000 gulden. Deels
komt dit doordat bedrijven eigengrond verkochten en dezeinerfpacht terugkregen (Poppe et al., 1993). De kleinere akkerbouwbedrijven hebben
bovendien nauwelijks geïnvesteerd in gebouwen, werktuigen en installaties, zodat per saldo op deze groep bedrijven een desinvestering plaatsvond van gemiddeld bijna 15.000 gulden per bedrijf. In de drie voorgaandejaren werd jaarlijks gemiddeld 5.000gulden geïnvesteerd. Degrotere akkerbouwbedrijven investeerden in 1991/92 gemiddeld bijna 93.000
gulden inhetbedrijf, wat ruim 30%meerwas dan in 1990/91.Ditginggepaard met eentoenamevan delanglopende leningen met ruim 20.000gulden eneeninkrimpingvan deliquiditeiten metcirca9.000 gulden.
Hogeinvesteringenvarkens-enpluimveebedrijven in 1991/92
De bruto-bedrijfsinvesteringen op de varkens- en pluimveebedrijven
bedroegen in de periode 1987/88-1991/92 gemiddeld ongeveer 71.000
gulden perbedrijf perjaar (tabel5.6).Ruim40%van ditbedrag werd vastgelegd inbedrijfsgebouwen. Vooral in 1991/92isdoor dezebedrijven fors
geïnvesteerd,namelijk gemiddeld circa 125.000gulden.Datwas45%meer
dan inhet voorafgaande jaar. Eensterketoename viel teconstateren in de
investeringen ingrond,werktuigen eninstallaties.Circa 15%van dezebedrijven heeft grond gekocht,waarbij per hectare gemiddeld 51.000 gulden
werd betaald. Deinvesteringen inbedrijfsgebouwen, die in de twee voorgaande jaren gemiddeld 35.000 gulden per jaar bedroegen, stegen in
1991/92 tot bijna 43.000 gulden per bedrijf. Niet alle ondernemers op de
varkens- en pluimveebedrijven hebben veel geïnvesteerd: het aantal dat
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minder dan 30.000 gulden in het bedrijf investeerde, steeg van 43% in
1990/91naar 53% in 1991/92.Evenals inhet voorgaande jaar investeerde
ruim een op de vier bedrijven meer dan 100.000 gulden. Het gemiddelde
geïnvesteerde bedrag lag op deze groep bedrijven op 400.000 gulden per
bedrijf. Voor de financiering daarvan hebben dezebedrijven, naast de bijna 200.000gulden die aan eigen middelen beschikbaar was,veel vreemde
middelen opgenomen. Zoalsinmiddels isgeblekenheeft datvoor een deel
van dezebedrijven aanzienlijke risico's opgeleverd.
Binnen de groep varkens- en pluimveebedrijven waren in 1991/92 de
hoogste investeringen tevinden op de leghennenbedrijven. Het ging hierbij gemiddeld om een bedrag van 158.000 gulden per bedrijf, wat tweemaal zoveel was als in het voorafgaande jaar. De fokvarkensbedrijven
investeerden 50%meer dan in 1990/91en kwamen op gemiddeld 105.000
gulden. De overige varkensbedrijven investeerden per bedrijf gemiddeld
130.000gulden.
De toename van de investeringen op de pluimveebedrijven had vooral
betrekking op installaties: in verband met het besluit huisvesting leghennen van september 1991om pas op langere termijn - en waarschijnlijk alleen in EG-verband - de legbatterij te verbieden, hebben veel bedrijven
nieuwe legbatterijen aangeschaft. Daarnaast isveelgeïnvesteerd inlegnesten en eierinpakmachines. De investeringen op de fokvarkensbedrijven
hadden vooreenbelangrijk deelbetrekking op denieuwbouw van stallen.
5.2.3 Kapitaal envermogenvan landbouwbedrijven
Debalansvan landbouwbedrijven geeft de actuelewaarde weer van de
op deze bedrijven aanwezige produktiemiddelen en de overige bezittingen van de agrarische ondernemers. De activa worden daarbij gewaardeerd tegen vervangingswaarde, waarbij de grond wordt beschouwd als
een pachtvrij object met agrarische bestemming. De balans laat eveneens
zien hoe de activa gefinancierd zijn. Het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen) van de door het LEI-boekhoudnet vertegenwoordigde
61.100 bedrijven bedroeg eind april 1992 96,6 miljard gulden (tabel 5.7).
Per bedrijf komt dit neer op gemiddeld 1,58 miljoen gulden, wat een stijgingvan 6%inhoudt tenopzichtevan eind april1991.
Solvabiliteitlandbouwbedrijvenblijfthoog
Bijna 83%van het kapitaal isvastgelegd in duurzame produktiemiddelen, waarvan het grootste deel in de grond. De solvabiliteit - het aandeel
van het eigen vermogen in het totale vermogen - op de landbouwbedrijven bedroeg eind april 1992gemiddeld 75%,evenveel alseenjaar eerder.
Desolvabiliteit isin doorsneehet hoogst op de akkerbouwbedrijven met
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Tabel5.7 Balansvanlandbouwbedrijvengroterdan20ngeper30april 1992 *)
Totaal
(min.
gld.)
KAPITAAL
Immateriële activa
Materiëlevaste activa
w.v.: grond in eigendom
gebouwen in eigendom
werktuigen en installaties
levende have
woning/woongedeelte boerderij
overigemateriële activa
Financiëlevaste activa
Vlottende activa
w.v.: voorraden
vorderingen
liquidemiddelen (incl. effecten)
Totaal
VERMOGEN
Eigen vermogen
Langvreemd vermogen
w.v.: familie
financiële instellingen
overheid
overige particulieren
Kortvreemd vermogen
Totaal

Gemiddeld
per bedrijf
(x1000gld.)

3.120
79.910
36.600
18.810
9.050
6.210
6.770
2.470
1.340
12.260
4.250
2.4Î0
5.600

Percentage

51
1.308
599
308
148
102
111
40

3
83
38
20
9
6
7
3

22
201
70
39

1
13
4
3

92

6

96.630

1.582

100

71.880
23.560

1.177
386

74
25

2.830
19.910
640
180

46
326
11
3

3
21
1
0

1.190

19

1

96.630

1.582

100

*)Exclusiefverpachtersvermogen.

gemiddeld 79%,en het laagst op de varkens- en pluimveebedrijven. Deze
bedrijven hebben een gemiddelde solvabiliteit van 69%. Ongeveer 12%
van alle landbouwbedrijven beschikt over minder dan 50%eigen vermogen. Hieronder bevinden zich relatief veel varkensbedrijven. Van de bedrijven waar het ondernemerschap nog niet langer duurt dan 10 jaar,
heeft bijna 20%minder dan 50%eigen vermogen.
Eind april 1992hadden de landbouwbedrijven gemiddeld 1,18 miljoen
gulden aan eigen vermogen, wat een stijging van 65.000 gulden ten opzichte van 1991inhield. Ruim 40%van de toename was te danken aan de
besparingen. De herwaardering van duurzame produktiemiddelen leverde een bedrag van 28.000 gulden op.Het resterende gedeelte komt voornamelijk van erfenissen en schenkingen. Bij dat laatste speelt de
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overdracht van grond tegen lage prijzen in familieverband een rol. De
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven hadden met gemiddeld 1,29miljoen gulden het hoogste eigen vermogen van alle landbouwbedrijven, op
de voet gevolgd door de minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven.
De varkens- en pluimveebedrijven beschikten in doorsnee over minder
dan eenmiljoen gulden aaneigenvermogen.Bedachtmoet worden dat de
activa hierbij zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. In de regel zal
de werkelijke opbrengst bij (gedwongen) beëindiging van het bedrijf - en
daarmeeheteigenvermogen-lager zijn.
Rendementeigenvermogen negatief
Het bedrag aan langlopende leningen op landbouwbedrijven steeg van
april 1991 tot april 1992 met 5% tot 23,6 miljard gulden. Ongeveer 85%
van dit bedrag werd geleend van financiële instellingen en circa 12%van
familie. Op de akkerbouwbedrijven en op de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven wordt meer geleend van familieleden dan op de andere typenbedrijven. Deakkerbouwbedrijven hebben gemiddeld minder langlopende schulden dan demelkveebedrijven enhet aandeelvan defamilie in
detotalefinanciering van hetbedrijf isdaarhetgrootst(22%).
Eenhoge solvabiliteit isvanbelangomdat het rendement van het in de
landbouw vastgelegde vermogen laag is. In 1991/92 was dit voor alle
landbouwbedrijven gemiddeld 1,0%, tegen 1,2% in het voorgaande jaar.
Ruim 40%van debedrijven moest echter genoegen nemen met een negatieve vergoeding over het totale vermogen. Ongeveer 15%van de bedrijvenbehaaldeeenrendement overhettotalevermogen vanmeer dan5%.
Wanneer de betaalde rente van de vergoeding voor het totale vermogen wordt afgetrokken, resteerde er in 1991/92 een negatieve vergoeding
van 1,6% voor het eigen vermogen. De bedrijven van meer dan 110 nge
behaalden wel een positief rendement over het eigen vermogen, namelijk
van 1,6%. Op debedrijven kleiner dan 40ngewasdit-4,9%.
Evenals in het vorigejaar was in 1991/92 het rendement van het eigen
vermogen het hoogst op de varkens- en pluimveebedrijven, namelijk
5,1%. Zowel de sterk als de minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven hadden, met respectievelijk -3% en -4%,voor het tweede achtereenvolgende jaar een negatief rendement over het eigen vermogen. Ook de
akkerbouw kwam negatief uit (-1,2%). Bij deze rendementsberekeningen
is ervan uitgegaan dat de verrichte gezinsarbeid volledig wordt vergoed
tegen CAO-loon.In de praktijk wordt met een lagerevergoeding voor de
eigen arbeid genoegen genomen. Voor de agrarische ondernemer gaat het
er vooral om dat debeloning van het geheel van de door hem en zijn gezin ingezette produktiefactoren voldoende is om de continuïteit van het
bedrijf veiligte stellen.
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5.3 Inkomensenfinanciële positievan glastuinbouwbedrijven
5.3.1 Gezinsinkomen,gezinsbestedingen en besparingen
Het gezinsinkomen uit bedrijf op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf
isin 1991,net als inhet voorafgaande jaar,gestegen en kwam uit op ruim
100.000 gulden per ondernemer (tabel 5.8). Het inkomen van buiten het
bedrijf islicht toegenomen, dankzij de stijging van het inkomen uit arbeid
buiten het bedrijf. Onder meer door de lagere rentetarieven is het inkomen uit vermogen enigszins gedaald. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg het totale gezinsinkomen met ruim 6% tot gemiddeld bijna
118.000 gulden per ondernemer. Doordat de afdracht aan belastingen en
premies voor volksverzekeringen in 1991 beduidend hoger was dan in het
voorafgaande jaar,ishetbesteedbaar inkomen slechts met enkele procenten toegenomen. De gezinsbestedingen geven sinds 1987elk jaar een stijging te zien. Dat gold ook voor 1991,toen op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf daarvoor 60.800 gulden per ondernemer werd aangewend.
De besparingen waren in 1991vrijwel gelijk aan die in het voorafgaande
jaar en ookaanhet gemiddelde over de periode 1987-1991. Dit betekent
Tabel5.8 Gezinsinkomen, bestedingen en besparingen vanglastuinbouwbedrijven (x 1000guldenperondernemer)
1988

1989

1990

1991 1992

M
Gezinsinkomenuitbedrijf
Inkomenvanbuitenbedrijf:
(sociale)uitkeringen
uitarbeid
uitvermogen
overige
totaal
Totaal gezinsinkomen
Af: persoonlijkebelastingenen
premiesvolksverzekeringen*)
Besteedbaarinkomenvoorgezinen
bedrijf (a)
Af: gezinsbestedingen
Besparingen(b)
Spaarquote(bin%vana)

87,9

100,9
3,2
2ß
6,3
0,9

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

95,0
4,0
25
9,1
0,2

101,6

32,0

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

12,9

13,4

15,8

16,2

15,0

113,7

101,3

110,8

117,8

47,0

27,1

29,6

19,1

24,6

23,0

86,6
55,6

71,7
56,6

91,7
59,0

93,2
60,8

24,0
63,0

31,0
36

15,1
21

32,7
36

32,5
35

-39,0

*)Naaftrekontvangen WIR-premies(in1988circa3.000gulden).
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x1000gulden
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Figuur 5.3 Totaalgezinsinkomen, besteedbaar inkomen en besparingen op glastuinbouwbedrijven, in guldens van 1985
dat dooreen genomen 35%van het besteedbare inkomen werd bespaard.
Bijna 40%van de glastuinders had een negatieve besparing, maar aan de
anderekant wist een kwart meer dan 90.000gulden tebesparen.Invergelijking met de tienjaar daarvoor lagen de inkomens en de besparingen in
deglastuinbouw indejaren 1987-1991opeenhoogniveau (figuur 5.3).
Zeerlageinkomensglastuinbouwin 1992
In 1992 werd dit gunstige beeld echter ruw verstoord. Door de in de
hoofdstukken 3 en 4 aangegeven ontwikkelingen is het gemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf met bijna 70%gedaald tot ruim 30.000gulden per
ondernemer (tabel 5.8). Uitgaande van iets lagere inkomsten van buiten
hetbedrijf alsgevolgvan deopnieuw lagererente,ishet gemiddelde totale gezinsinkomen volgens de voorlopige cijfers uitgekomen op circa
47.000gulden per ondernemer. Omdat debetaalde belastingen sterk worden bepaald door de hoge inkomens in voorgaande jaren, waren deze in
1992nauwelijks lager dan in 1991. Het gevolgwas dat hetbesteedbaar in224

komen van de gemiddelde glastuinder in 1992bijna 75%daalde ten opzichte van het voorgaande jaar en uitkwam op een kleine 25.000 gulden.
Bij opnieuw iets hogere gezinsbestedingen resulteerde dit in een ontsparing van gemiddeld bijna 40.000 gulden per ondernemer. Uit figuur 5.3
valt af te leiden dat rond 1980 het gemiddelde glastuinbouwbedrijf ook
enkele keren te maken heeft gehad met negatieve besparingen, maar niet
in de omvang van 1992.Voor zover na tegaan is dat ook nooit eerder het
geval geweest, zodat mag worden geconcludeerd dat de inkomenspositie
van deglastuinbouw in 1992eendieptepunt heeft bereikt.
Hetbehoeft geenbetoogdatbijvoortzettingvan dezeontwikkeling -en
daar ziet het voor 1993 naar uit - een aanzienlijk deel van de glastuinbouwbedrijven inproblemen komt.Opbasisvan degangvan zaken in de
tweede helft van de jaren tachtig werd geschat dat een kleine 70% van
deze bedrijven goede perspectieven had en ruim 10%slechte. Bij de verhoudingen van 1992 zou het eerste percentage aanzienlijk lager en het
tweede aanzienlijk hoger uitkomen. Ook de voorgenomen milieumaatregelen zullen voor een deelvan deglastuinbouwbedrijven de continuiteitsperspectieven sterk verminderen. Afhankelijk van de concrete uitwerking
van het voorgenomen milieubeleid - dat voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf zo'n 75.000 gulden aan extra kosten oplevert - zouden 15 à
25% meer glastuinbouwbedrijven met onoverkomelijke financiële problemen te maken hebben dan anders het geval zou zijn geweest (Buurma et
al., 1993).De kleinere bedrijven - waarop voor een belangrijk deel nog in
de grond wordt geteeld - worden daarbij in het algemeen zwaarder getroffen dan de grotere. Deze becijferingen houden overigens in dat tenminste twee derde van de glastuinbouwbedrijven - althans bij de inkomenssituatie van rond 1990 - het voorgenomen milieubeleid financieel
kan "behappen".Bijde inkomenssitutie van 1992zaldat percentage echter
veellager zijn.
Inkomensglasgroentebedrijvenvanhoogtepuntnaardieptepunt
Binnen dit algemene beeld, dat voor 1991gunstig en voor 1992 uiterst
ongunstig is, bestaan grote verschillen tussen de drie te onderscheiden
takken van de glastuinbouw. Alleen de gezinsbestedingen lopen nauwelijks uiteen, ondanks de soms forse verschillen in inkomensniveau. In de
afgelopen jaren was het gebruikelijk dat dehoogste inkomens werden behaald door de potplantenbedrijven (tabel 5.9). In 1991 kwamen de glasgroentebedrijven echter op de eerste plaats met een gemiddeld
gezinsinkomen uit bedrijf van bijna 120.000 gulden per ondernemer. Dat
was een stijging van 16%ten opzichtevan 1990.Doordat de neveninkomsten slechtsweinig omhoog gingen,maar debetaalde belastingen vanwegedehoge inkomens stegen van 22.000gulden tot bijna 30.000gulden,
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Tabel5.9 Inkomen, gezinsbestedingen en besparingen opverschillende typen glastuinbouwbedrijven(xlOOOguldenperondernemer)
Bedrijfstype

Groentenonderglas
1989
1990
1991
1992(v)
Snijbloemenonderglas
1989
1990
1991
1992(v)
Potplantenonderglas
1989
1990
1991
1992(v)

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Totaal
gezinsinkomen

Besteedbaar
inkomen

Gezinsbestedingen

Besparingen

91,3
103,3
119,8
-9,0

103,0
117,6
136,2
8,0

72,3
95,5
106,6
-21,0

51,4
56,3
61,0
64,0

20,9
39,1
45,5
-85,0

77,1
80,6
84,0
54,0

91,2
96,4
98,5
67,0

62,9
80,5
79,0
48,0

59,1
60,5
60,0
60,0

3,8
20,0
19,0
-12,0

108,4
115,4
106,4
75,0

124,4
134,7
126,4
94,0

94,5
114,3
99,9
74,0

63,9
61,5
62,0
70,0

30,6
52,8
37,9
4,0

bleef de stijging van het gemiddelde besteedbaar inkomen beperkt tot
ruim 11%.Incombinatiemet denogal wat hogere gezinsbestedingen leidde dit er toe dat de besparingen uitkwamen op ruim 45.000 gulden per
ondernemer. Het gemiddelde besparingsniveau over de periode 19871991kwam daarmeeophetgunstigebedragvan circa37.000gulden.
Deomslagin1992wasvoor dezebedrijven welergdrastisch (tabel5.9).
Het (voorlopige) gemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf was zelfs negatief
en dat is een verschijnsel dat, voor zover is na te gaan, voor geen enkele
groep agrarischebedrijven ooitiswaargenomen. Dankzij de neveninkomsten was er nog sprake van een positief totaal gezinsinkomen van gemiddeld 8.000gulden per ondernemer. Omdat eropnieuw zo'n 30.000 gulden
aan defiscus moestworden afgedragen, washetbesteedbaar inkomen een
kleine 20.000 gulden negatief en waren de besparingen -bij ongeveer gelijkblijvende gezinsbestedingen -maar liefst 85.000gulden negatief.
Besparingensnijbloemenbedrijvenenpotplantenbedrijvenin1992omlaag
In 1991 waren deinkomens van desnijbloemenbedrijven gemiddeld lager dan die van de twee andere groepen glastuinbouwbedrijven (tabel
5.9). Met gemiddeld 84.000 gulden per ondernemer was het gezinsinkomen uitbedrijf ruim 4%hoger dan in 1990.Doordat het inkomen vanbuiten het bedrijf iets daalde en de betaalde belastingen nogal wat omhoog
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gingen,ishetbesteedbaar inkomen eenfractie gedaald. Bijgelijk gebleven
gezinsbestedingen deed zich ook een beperkte teruggang voor bij de besparingen,dieuitkwamen opgemiddeld 19.000guldenper ondernemer.
In 1992 zijn de inkomens van de snijbloemenbedrijven aanzienlijk gedaald, zij het veel minder sterk dan die op de glasgroentebedrijven. Het
gemiddelde gezinsinkomen uitbedrijf daaldemet ruim een derde tot circa
54.000 gulden per ondernemer en het besteedbaar inkomen verminderde
met bijna 40%tot48.000gulden. Datwas het laagsteniveau sinds 1985en
ook debesparingen waren voorheteerstsindsdienweernegatief.Indejaren rond 1980,ten tijde van de tweede oliecrisis,hadden de snijbloemenbedrijven eveneenstemaken metnegatieve besparingen.
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de potplantenbedrijven
was in 1991bijna 8% lager dan in 1990 (tabel 5.9).Doordat de inkomsten
van buiten het bedrijf vrijwel gelijk bleven en de afgedragen belastingen
en premies ongeveer 6.000gulden omhoog gingen, is het besteedbaar inkomen metbijna 13%gedaald tot gemiddeld ongeveer 100.000gulden per
ondernemer. Het niveau van de gezinsbestedingen is weinig veranderd
en debesparingen daalden door eenenander vanbijna 53.000gulden per
ondernemer totbijna 38.000gulden.Over deperiode 1987-1991bedroegen
de besparingen van de potplantenbedrijven in doorsnee eveneens bijna
38.000gulden perondernemer per jaar.
In 1992stonden de inkomens van de potplantenbedrijven onder druk,
hoewelminder dan dievan debeide andere typen glastuinbouwbedrijven
(tabel 5.9). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde met ongeveer 30%ten opzichtevan 1991 en kwam volgensvoorlopige gegevens uit
op 75.000 gulden per ondernemer. De neveninkomsten bleven ongeveer
gelijk en de betaalde belastingen gingen omlaag. Het besteedbare inkomen was daardoor ruim een kwart lager dan in 1991.Doordat de gezinsbestedingen volgens devoorlopige gegevens tamelijk sterk toenamen, zijn
de besparingen ongeveer gedecimeerd. Met gemiddeld 4.000 gulden per
ondernemer waren ze nog juist positief, maar het was wel het laagste niveau sinds1983.
Groteinkomensverschillenin 1991
Behalve tussen de drie typen glastuinbouwbedrijven, doen zich ook
aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke bedrijven voor. Circa30%
van de glastuinders had eengezinsinkomen uitbedrijf van minder dan de
helft van het gemiddelde van alle bedrijven (tabel 5.10). Ongeveer 10%
had zelfs een negatief gezinsinkomen. Door 8%van de bedrijven daarentegen werd een gezinsinkomen uit bedrijf gerealiseerd van meer dan vier
maal het gemiddelde. Degrotevariatie in gezinsinkomen uit bedrijf geldt
vooral de drie bedrijfstypen binnen de glastuinbouw, zij hetdatin de
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Tabel5.10 Verdeling vanglastuinbouwbedrijven naargezinsinkomen uit bedrijfper ondernemer
naarbedrijfstypein1991 (%)
Inkomensklasse

Glasgroentebedrijven

Potplantenbedrijven

Alleglastuinbouwbedrijven

21
20
22
12
15
10

38
15
11
15
17
5

31
15
8
11
26
9

30
17
15
13
18
8

100

100

100

100

119.800

84.000

106.400

101.600

<0,5maal gemiddeld
0,5-1
"
1-1,5 "
1,5 - 2 "
2 - 4 "
> 4 "
Totaal
Gemiddeld gezinsinkomen
uitbedrijf, in guldens
per ondernemer

Snijbloemenbedrijven

Tabel5.11Financieringsoverzichtvanglastuinbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)

HERKOMST
- afschrijvingen
- besparingen
- erfenissen en schenkingen
- overigeeigen middelen
Totaaleigenmiddelen (a)
- nieuwe langlopende leningen
- mutatie overigevreemde middelen
Totaalvreemde middelen (b)
Totaalbeschikbaremiddelen (a+b)
BESTEDING
- aflossing langlopende leningen
- mutatie inveldinventaris en voorraden
- investeringenduurzame produktiemiddelen
- investeringen enbeleggingenbuiten bedrijf
- mutatie in liquiditeiten
Totaalbestede middelen
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1987

1988

1989

1990

1991

845
660
15
-145

897
388
19
-81

956
185
13
-57

1.041
397
19
-89

1.125
399
18
-63

1.375

1.223

1.097

1.368

1.479

340
-70

806
84

1.175
96

969
35

726
73

270

890

1.276

1.004

799

1.645

2.113

2.369

2.372

2.278

430
30
885
85
215

412
53
1.430
44
174

473
73
1.527
144
153

564
79
1.464
89
176

665
51
1.295
144
123

1.645

2.113

2.369

2.372

2.278

glasgroenteteelt een kleiner percentage bedrijven een relatief laag inkomenbehaaldeen dat indesnijbloementeelt relatief weinighoge inkomens
werden gevonden.
5.3.2 Financieringsmiddelen, investeringen en vermogenspositie
Evenals in voorgaande jaren is het totale bedrag aan afschrijvingen in
de glastuinbouw in 1991toegenomen (tabel5.11).Hettotalebedrag kwam
op ruim 1,1 miljard gulden, wat een nominale verdubbeling in 10jaar inhoudt. De besparingen zijn in vergelijking met 1990 vrijwel gelijk gebleven. Mede doordat de overige eigen middelen -waarbij het voornamelijk
gaat ombetaaldepremies voor levensverzekeringen -wat minder negatief
werden, nam het totale bedrag aan eigen middelen op de glastuinbouwbedrijven in 1991 met 8% toe tot bijna 1,5 miljard gulden. Ondanks dit
grote bedrag aan eigen middelen werd er voor 726 miljoen gulden aan
nieuw langlopend vreemd vermogen aangetrokken. Dat was overigens
duidelijk minder dan in voorgaande jaren. Het totale beschikbare bedrag
aan financieringsmiddelen in de glastuinbouw bedroeg in 1991 door dit
allesbijna 2,3miljard gulden.Datwasongeveer 4%minder dan inhetjaar
daarvoor, maar aanzienlijk meer dan in de jaren vóór 1988. Iets minder
dan dehelft van het genoemde bedrag van 2,3miljard gulden kwam voor
rekeningvan de snijbloementeelt.
De beschikbare middelen werden voor 56%aangewend voor de financiering van investeringen in duurzame produktiemiddelen. Ten opzichte
van de drie voorgaande jaren zijn de investeringen van de glastuinbouw
in 1991gedaald. Anders dan in de eerstehelft van dejaren tachtig zijn de
investeringen in duurzame produktiemiddelen de laatstejaren wel hoger
dan de afschrijvingen (figuur 5.4).In 1991 werd 665miljoen gulden aangewend voor de aflossing van langlopende leningen. Dat houdt in dat per
saldo slechts zo'n 60miljoen gulden aan langlopend vermogen werd aangetrokken. Dat was veel minder dan in voorgaande jaren. De investeringen buiten hetbedrijf, die voor het grootste deelbetrekking hebben op de
eigen woning, herstelden zich weer tot het hoge peil van 1989.Uiteindelijk kon de liquiditeitspositie van de totale glastuinbouw met een bedrag
van ruim 120miljoen guldenworden versterkt.
Investeringen inglasopstanden teruggelopen
Deinvesteringen indeglastuinbouw, diein 1989een topbereikten, zijn
in 1991voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald en wel met ruim
10%. Vooral de investeringen in glasopstanden, machines en installaties,
die samen zo'n 80% van de totale investeringen omvatten, liepen terug
(tabel5.12).Deinvesteringen inglasopstanden verminderden met 14%tot
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Tabel5.12Bedrijfsinvesteringenvanglastuinbouwbedrijven(inmiljoenenguldens)
Investeringscategorie
Grond
Bedrijfsgebouwen
Glasopstanden
Machines,installatiesetc.
Vaste plantopstanden
Lopendeinvesteringen*)
Totaleinvesteringen duurzame
produktiemiddelen
Mutatiesveldinventarisenvoorraden
Totalebruto-bedrijfsinvesteringen
Idem,inguldensperbedrijf

1987

1988

1989

1990

1991

25
45
295
425
95

101
63
286
675
306

-

-

100
101
438
634
180
74

89
70
346
801
131
27

95
67
299
722
129
-16

885

1.431

1.527

1.464

1.296

30

53

73

79

51

915

1.484

1.600

1.542

1.346

100.000 167.300 179.400 172.900 151.500

*) Vóór1989opgenomenindeinvesteringeninglasopstanden.
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ongeveer 300miljoen gulden en kwamen daarmee weer terug op het niveau van vóór 1989. De investeringen in gebouwen en plantopstanden
zijn nauwelijks gedaald, terwijl de investeringen in grond een beperkte
toenametezien gaven.
De totale investeringen per bedrijf waren met gemiddeld ruim 150.000
gulden ongeveer 12%lager dan in 1990. Dat was echter nog aanzienlijk
hoger dan in de jaren vóór 1988. Zoals gebruikelijk waren er grote verschillen in het investeringsniveau. Op ruim een kwart van de glastuinbouwbedrijven waren de investeringen negatief of minder dan 10.000
gulden per bedrijf. Aan de andere kant investeerde 15%meer dan 250.000
gulden. Naar bedrijfstype bezien werd er het meest geïnvesteerd door de
potplantenbedrijven. Het gemiddelde investeringsbedrag van circa
175.000gulden op dezebedrijven was overigens ongeveer 100.000 gulden
lager dan 1990.Ruim 15%van de potplantenbedrijven investeerde meer
dan 250.000gulden.Op desnijbloemenbedrijven bedroegen de investeringen in 1991gemiddeld ongeveer 160.000 gulden per bedrijf. Dat was ongeveer evenveel als in het jaar daarvoor. Een kwart van de snijbloementelers investeerde minder dan 10.000 gulden en 17% meer dan 250.000
gulden. De glasgroentenbedrijven investeerden met in doorsnee zo'n
130.000gulden per bedrijf het minst. Dat bedrag was circa 20%lager dan
in 1990. Bijna 30% van de glasgroentebedrijven investeerde minder dan
10.000gulden,maar aandeandere kantkwam 15%opeen investeringsbedragvanmeer dan eenkwartmiljoen gulden.
Solvabiliteitglastuinbouwietsomlaag
Het totale geïnvesteerde vermogen van de glastuinbouw bedroeg per
31 december 1991 bijna 15,2 miljard gulden. Dat was ongeveer een half
miljard meer dan een jaar eerder. Gemiddeld per bedrijf komt het totale
vermogen neer op ruim 1,7miljoen gulden (tabel5.13).Deglasgroente- en
de snijbloemenbedrijven hebben in doorsnee een iets kleiner balanstotaal,
maar de potplantenbedrijven bevinden zich met een bedrag van bijna 2,3
miljoen gulden daar duidelijk boven.
De kapitaals- en vermogensstructuur van de glastuinbouwbedrijven is
in 1991 nagenoeg niet veranderd ten opzichte van 1990. Van het totale
vermogen was inbeidejaren 64%vastgelegd in duurzame produktiemiddelen, waarbij het voornamelijk gaat om grond, kassen, installaties, etc.
Ongeveer 7%isvastgelegd inoverige produktiemiddelen, 13%in liquiditeiten en 16%in overige bezittingen. Daarvan maakt de eigen woning de
hoofdmoot uit(tabel5.13).
Zowel in 1990alsin 1991 werd het kapitaal van de glastuinbouwbedrijven voor 37%gefinancierd met langlopend vreemd vermogen. Het aandeelvanhet kortlopend vreemd vermogen isgestegenvan 5%naar 6%en
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Tabel5.13 Balansvanglastuinbouwbedrijvenper31 december1991
Totaalin
miljoenen
guldens
KAPITAAL
Duurzameproduktiemiddelen
w.v.:grond in eigendom
gebouwen in eigendom
glasopstanden
installaties,machines
en werktuigen
plantopstanden,
bollenkraam en overige
duurzame produktiemiddelen
Overige produktiemiddelen
Liquiditeiten
Overige bezittingen
w.v.:woning(en)
overige
Totaal
VERMOGEN
Vreemd vermogen lange termijn
w.v.afkomstig van:
familie
Rabobanken
overige
Vreemd vermogenkorte termijn
Eigen vermogen
Totaal

9.775

Gemiddeld
per bedrijf
(xlOOOgld.)

Percentage

64

2.760
622
2.465

1.000
322
70
277

18
4
16

3.035

342

20

893

101

6

1.045
1.875
2.471
1.980
491

118
211
278
223
55

7
13
16
13
3

15.166

1.707

100

5.599

630

37

342
4.892
365

38
551
41

2
33
2

892
8.676

100
977

6
57

15.166

1.707

100

de solvabiliteit -het aandeel van het eigen vermogen in procenten van het
totale vermogen - liep terug van 58%naar 57%. Ongeveer een kwart van
de glastuinbouwbedrijven had eind 1991 een solvabiliteit van 80% of
meer. Daartegenover stond dat eveneens bijna een kwart een solvabiliteit
had van minder dan 30%.Beidepercentages wijken weinig af van die van
een jaar tevoren. Op de glasgroentebedrijven was de solvabiliteit gelijk
aan het algemeen gemiddelde van de glastuinbouw, maar op de snijbloemenbedrijven was deze met 54%duidelijk lager. De potplantenbedrijven
verkeerden ook op dit punt in de gunstigste situatie met een gemiddelde
solvabiliteit van 63%.
Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf was 730.000 gulden aan
vreemd vermogen enbijna 980.000gulden aan eigen vermogen aanwezig.
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Dat laatste komt overeen met bijna 700.000 gulden per ondernemer. De
glasgroentetelers en de snijbloementelers hadden eind 1991een iets lager
eigen vermogen dan dit gemiddelde, maar depotplantentelers beschikten
indoorsneeovermeer dan900.000guldeneigen vermogen.
5.3.3 Financiëlepositievan overige tuinbouwbedrijven
Inkomensopengrondsgroentebedrijvenomlaag
Na de goede resultaten in 1989 en vooral 1990 is de inkomenssituatie
op de opengrondsgroentebedrijven in 1991 aanzienlijk verslechterd. Het
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf is bijna gehalveerd en kwam op
54.000 gulden per ondernemer (tabel 5.14). Zowel de inkomsten van buiten het bedrijf als de betaalde belastingen waren hoger. Eén en ander resulteerde in een teruggang van het totale gezinsinkomen en het
besteedbaar inkomen met 35 à 40%. De besparingen zijn gedecimeerd,
maar waren met gemiddeld 7.000 gulden per bedrijf nog welpositief.Ongeveer 40%van de opengrondsgroentetelers had te maken met negatieve
besparingen. Er werd bijna 20.000 gulden minder geïnvesteerd dan in
1990. In samenhang daarmee werd ook slechts een beperkt bedrag aan
nieuw vreemd vermogen aangetrokken, namelijk ruim 20.000 gulden tegen bijna 80.000 gulden in 1990.De aanwezige liquide middelen werden
voor een deel aangewend voor aflossing van leningen, waardoor het
vreemd vermogen met bijna 40.000 gulden kon worden verlaagd. De solvabiliteit gingdaardoor met driepunten omhoog (tabel5.14).
De ramingen voor 1992 wijzen erop dat de inkomens van de opengrondsgroentetelers in beperkte mate verder zijn gedaald (vergelijk tabel
4.15).Wanneer het totale gezinsinkomen enhetbesteedbare inkomen met
ongeveer hetzelfde bedrag zijn verminderd alshetondernemersinkomen te weten circa 5.000 gulden per ondernemer - zullen besparingen in de
buurt van nul zijn uitgekomen.
Financiëlesituatieboomkwekerijbedrijven blijftgunstig
De inkomens van de boomkwekerijbedrijven liggen al enkele jaren op
een vrij gunstig peil. Dat was ook het geval in 1991/92 toen het gezinsinkomen uit bedrijf en het totale gezinsinkomen weer enkele procenten hoger waren dan in 1990/91(tabel5.14).Hettotalegezinsinkomen kwam uit
op gemiddeld ruim 120.000 gulden per ondernemer. De besparingen lagen iets beneden het niveau van 1990/91. Een derde deel van de boomkwekers had negatievebesparingen, maar een vijfde deelbespaarde meer
dan 60.000 gulden. Voornamelijk als gevolg van boekwinsten bij verkoop
van produktiemiddelen washettotalebedrag aan eigen financieringsmid223

Tabel5.14Beknopt inkomens- enfinancieringsoverzichtvanopengrondstuinbouw- en champignonbedrijven
Bedrijfstype
opengr.
groente
Aantal ondernemersperbedrijf in1991
(x1000gulden per ondernemer)
Gezinsinkomen uit bedrijf
1988
1989
1990
1991
Inkomen vanbuiten bedrijf
1988
1989
1990
1991
Totaal gezinsinkomen
1988
1989
1990
1991
(x1000guldenper bedrijf)
Besparingen
1988
1989
1990
1991
Totaal financieringsmiddelen
1988
1989
1990
1991
Bruto-bedrijfsinvesteringen
1988
1989
1990
1991
Vreemd vermogen per31december
1988
1989
1990
1991
Eigenvermogen in%totaal vermogen
1988
1989
1990
1991

boombloemkwekerij*) bollen

cham- fruit
pignons teelt

1,38

UI

1,58

1,26

1,32

33,6
68,7
98,0
54,1

95,6
94,3
101,5
107,1

74,1
51,1
69,9
93,9

86,9
112,6
83,4
51,6

45,9
55,4
87,4
94,4

13,5
14,2
15,9
21,7

14,4
15,0
15,4
13,5

12,4
13,0
14^
15,1

16,9
16,6
19,0
17,2

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

49,1
82,9
113,9
75,8

110,0
109,3
116,9
120,6

86,5
64,1
843
109,1

103,8
129,2
102,4
68,7

65,3
73,4
107,8
113,0

-0,1
37,9
70,4
6,9

17,0
39,1
45,0
43,1

34,0
-1,6
30,8
78,2

52,7
48,1
12,0
-15,7

23,6
29,4
75,3
70,4

51,3
109^
194,0
69,4

58,4
68,6
78,0
119,8

186,6
147,5
162,4
244,1

127,6
182,7
196,3
182,8

131,0
108,0
149,1
153,3

30,2
55,1
87,3
57,9

61,1
38,1
42,3
69,1

106,0
97,4
102,0
166,4

57,9
93,9
165,6
132,8

109,7
108,0
109,2
98,1

227,9
220,0
336,9
296,2

118,0
143,7
150,6
241,1

572,6
623,4
644,1
773,5

294,4
386,8
463,6
530,2

332,3
362,0
373,0
353,2

73
78
70
73

88
86
86
80

75
72
71
68

67
61
57
56

75
73
74
75

*) 1988=1juli1988-30juni1989,enz.;vreemdvermogenensolvabiliteitper30juni.
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delen in 1991/92 bijna 20.000 gulden hoger dan in het jaar daarvoor. Bovendien werd ruim 37.000 gulden aan nieuw vreemd vermogen aangetrokken.Voorboomkwekerijbedrijven isdat uitzonderlijk veel:indejaren
tachtig werd gemiddeld jaarlijks 11 à 12.000 gulden aan nieuw vreemd
vermogen aangetrokken (Jonkheer etal.,1992).Deinvesteringen waren in
1991/92 eveneens relatief hoog. Met gemiddeld ruim 69.000 gulden per
bedrijf lagen ze meer dan 60%hoger dan in 1990/91en ook duidelijk hoger dan in dejaren daarvoor. Invergelijking met andere takken van tuinbouw wordt er in de boomkwekerij betrekkelijk weinig geïnvesteerd
(tabel 5.14). Toch zouden de ontwikkelingen in 1991/92, die wellicht te
maken hebben met het milieubeleid, kunnen wijzen op een iets grotere
dynamiek in deze sector. Het gevolg van het afsluiten van nieuwe leningen was dat de gemiddelde solvabiliteit terugliep van 86%naar 80%.Dat
isoverigensnogsteedsveruithethoogstvan alletakkenvan tuinbouw.
Voor 1992/93 zijn nog geen cijfers bekend, maar de beperkte prijsstijging van de boomkwekerijprodukten in dat jaar (vergelijk tabel 3.9) doet
vermoeden dat deinkomensminofmeeroppeilzullen zijn gebleven.
Stijginginkomensbloembollenbedrijven in 1991
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de bloembollenbedrijven was in 1991 ongeveer een derde hoger dan in 1990 en kwam uit op
bijna 94.000gulden per ondernemer (tabel5.14).Het totale gezinsinkomen
enhetbesteedbare inkomen gaven eensoortgelijke stijging te zien. Debesparingen zijn door dit alles meer dan verdubbeld en bedroegen gemiddeld bijna 80.000 gulden per bedrijf. Er was daarbij overigens, evenals bij
de inkomens,sprake van een grote spreiding:bijna een kwart van de bollentelers bespaarde meer dan 90.000 gulden, maar anderzijds waren er
evenveelbedrijven metnegatievebesparingen. Door deze ontwikkelingen
was er bijna 60.000 gulden meer aan eigen middelen beschikbaar dan in
1990.Bovendien werd aanzienlijk meer vreemd vermogen aangetrokken,
zodat het totale bedrag aan beschikbare middelen meer dan anderhalf
maal zo hoog was als in 1990(tabel 5.14).Dit geld werd voor een belangrijk deel gebruikt voor investeringen, die met bijna 40%omhoog gingen,
en voor versterking van de liquiditeitspositie. Het totale vreemde vermogennam toevan644.000gulden tot 773.000gulden.Dithoudt indat op de
bloembollenbedrijven in doorsnee meer vreemd vermogen aanwezig is
dan op alleandere typen agrarischebedrijven. Insamenhang daarmee ligt
degemiddelde solvabiliteit-diein 1991 met driepunten terugliep tot 68%
-op dezebedrijven lagerdan op deanderegrondgebonden bedrijven.
De ramingen voor de resultaten van de bloembollenbedrijven in 1992
komen uit op een daling van het gemiddelde ondernemersinkomen van
10 à 15.000 gulden (vergelijk tabel 4.15). Aangenomen mag worden dat
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het totale gezinsinkomen en het besteedbare inkomen een daling in dezelfde orde van grootte te zien hebben gegeven. Dat houdt dus in dat de
besparingen opeentamelijk hoogpeilzijn gebleven.
Sterkeinkomensdalingchampignonbedrijven
Door de in hoofdstuk 4 beschreven ontwikkelingen is het gezinsinkomen uit bedrijf van de champignontelers in 1991met bijna 40% gedaald
tot gemiddeld ruim 50.000 gulden per ondernemer (tabel 5.14). Doordat
de inkomsten van buiten het bedrijf weinig veranderden en de betaalde
belastingen iets omlaag gingen, nam het besteedbare inkomen ongeveer
even veel af. De besparingen, die in 1990 gemiddeld nog 12.000 gulden
per bedrijf bedroegen, werden sterk negatief, namelijk bijna - 16.000 gulden.Slechtseen derdevan dechampignontelersbehaaldepositievebesparingen en ruim 20%ontspaarde meer dan 60.000 gulden. Door de hogere
afschrijvingen is het totale bedrag aan eigen financieringsmiddelen nauwelijks veranderd. Hoewel ruim 10.000gulden minder dan in 1990,werd
er toch een fors bedrag (meer dan 113.000gulden) aan nieuw vreemd vermogen aangetrokken. Daartegenover stond slechts een bedrag van 37.500
gulden aan aflossingen. Het aanwezige vreemde vermogen is zodoende
met bijna 70.000 gulden toegenomen (tabel 5.14). De solvabiliteit ging
hierdoor verder omlaag en was met 56%zelfs lager dan op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf (vergelijk tabel 5.13). Ruim een derde deel van de
champignontelers had een solvabiliteit van minder dan 40%. Gelet op
deze gang van zaken ishet niet verwonderlijk dat de investeringen nogal
watdaalden,hoewelzenogsteedsvrijhoogwaren.
De ramingen voor 1992 wijzen op een forse verdere verslechtering.
Voor het gemiddelde ondernemersinkomen iseen achteruitgang met 30à
35.000 gulden geraamd. Dat houdt in dat er op het gemiddelde champignonbedrijf in 1992eenbedrag vanzo'n 50.000gulden is ontspaard.
Drastischeomslaginkomensontwikkelingfruitteeltbedrijven
Na het matige jaar 1986, toen het gemiddelde fruitteeltbedrijf nauwelijks positieve besparingen realiseerde, zijn de inkomens op deze bedrijven voortdurend verbeterd. Dat was ook in 1991 nog het geval. Het
gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf nam met 8% toe tot ruim 94.000
gulden per ondernemer (tabel 5.14). Het totale gezinsinkomen ging met
enkele duizenden guldens omhoog, maar het besteedbare inkomen gaf
een beperkte daling te zien. Dat kwam doordat de betaalde belastingen,
die in 1990slechts 3.000 gulden bedroegen, toenamen tot ruim 12.000gulden per ondernemer. Bij gelijk gebleven gezinsbestedingen namen de besparingen dooreen genomen met 5.000 gulden af. Circa 30% van de
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fruittelers had negatieve besparingen, maar ruim een kwart bespaarde
meer dan 120.000gulden.Doordat de afschrijvingen toenamen ener evenveel nieuw vreemd vermogen werd aangetrokken als in 1990, kwam het
totale bedrag aanbeschikbare middelen iets hoger uit. De bedrijfsinvesteringen, die al enkele jaren op hetzelfde niveau lagen, gingen ongeveer
10%omlaag. Per saldo werd het vreemde vermogen met ongeveer 20.000
gulden per bedrijf omlaag gebracht, waardoor de solvabiliteit met één
punt verbeterde.Bovendien isdeliquiditeitspositie versterkt.
Dat laatste kwam een jaar later goed van pas. Toen kwam er namelijk
een abrupt eindeaan deopwaartse lijn indeinkomens van de fruitteeltbedrijven (vergelijk tabel 4.15).Op basis van de daar gepresenteerde gegevens mag worden aangenomen dat het gemiddelde gezinsinkomen uit
bedrijf niet meer dan zo'n 30.000 gulden per ondernemer zal hebben bedragen en het totale gezinsinkomen niet meer dan zo'n 50.000gulden. De
besparingen zullen dan ook gemiddeld genomen waarschijnlijk negatief
zijn geweest.
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SAMENVATTING

Algemeen-economischeontwikkelingen
De economische groei in de OECD-landen bedroeg in 1992 ongeveer
1,5%, wat een beperkt conjunctuurherstel betekende na de zeer geringe
groei van 0,7%inhetjaar daarvoor. Door detrage economische groei liep
dewerkloosheid indeOECDopvan ruim 6%van deberoepsbevolking in
1990totbijna 8%in 1992.Het inflatiecijfer vertoonde een dalingvan4,5%
in 1991 tot3,3%in1992.
De groei van de Nederlandse economie, die in 1991 op zo'n 2% uitkwam, viel in 1992terug tot 1,4% en zal volgens verwachtingen van het
Centraal PlanBureau in 1993 nihil zijn. In samenhang met deze lagere
groei bleef de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen in 1992 beperkt
tot zo'n44.000,wat slechtsdehelft isvan degemiddeldejaarlijkse stijging
tussen 1985en 1991.Het aantal werkzoekenden verminderde in 1992 dan
ookweinig.Deinflatie, dievooralwerd veroorzaakt door een stijging van
de loonkosten en door overheidsmaatregelen, bedroeg 3,3% in 1992, en
was daarmee gelijk aandieinhetjaar daarvoor.
DeEuropeseintegratie
Voor de Europese integratie was 1992 een "scharnierjaar". In februari
werd het Verdrag over de Europese Unie in Maastricht ondertekend, dat
in de loop van het jaar door tien lidstaten werd geratificeerd. Pas nadat
voor Denemarken enkele uitzonderingen op het Verdrag waren aangebracht, volgde de ratificatie door dat land en door het Verenigd Koninkrijk. Ook werd overeenstemming bereikt over de financiële kant van de
integratie. Eenbelangrijk element daarin is de verhoging van het plafond
van het EG-budget van 1,20% van het Bruto Binnenlands Produkt van de
Gemeenschap in 1992tot 1,27% in 1997. Eentegenvaller voor de Europese
integratie was het uiteenvallen van het Europese Monetaire Stelsel en de
daarmee samenhangende sterkekoersdalingen vanverschillende munten.
Behalve deze verdere integratie, zijn ook belangrijke stappen gezet op
weg naar een uitbreiding van deGemeenschap.In mei 1992werd een ak241

koord over deEuropeseEconomische Ruimtegesloten tussen deEGen de
EFTA-landen.Desamenwerkingtussen deEGendeOosteuropese landen
werd bekrachtigd met een aantal handels- en samenwerkingsakkoorden.
Inmiddels zijn met Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen toetredingsonderhandelingen van start gegaan. Voor de agrarische sector in
deze landen zal de toetreding tot een ingrijpend aanpassingsproces leiden, omdat hun landbouwbeleid op verschillende punten moet worden
afgestemd opdatvan deGemeenschap.
Delandbouxvproduktieendevoedselvoorzieningindewereld
Na de stagnatie in 1991nam het volume van de wereldvoedselproduktiein 1992weer met 1%toe.De groei kwam geheel voor rekening van de
ontwikkelingslanden (+2%);in de ontwikkelde landen was er sprake van
een stabilisatie. Vooral de wereldproduktie van granen, suiker, wortelgewassen, fruit en varkens- en pluimveevlees ging omhoog, terwijl die van
melk, rundvlees en vezelgewassen daalde. Sinds het begin van de jaren
zestig isde totale wereldvoedselproduktie ongeveer verdubbeld. Door de
forse groei van de wereldbevolking bleef de stijging van de voedselproduktie per hoofd beperkt tot circa 15%.Desterkste toename van de voedselproduktie per hoofd deed zich voor in Zuid- en Zuidoost-Azië; de
voedselproduktie per hoofd in Afrika veranderde daarentegen nauwelijks. In dejaren tachtig isde per hoofd beschikbare hoeveelheid calorieën
in de ontwikkelingslanden overigens minder snel toegenomen dan in de
jaren zestig en zeventig. De belangrijkste knelpunten en bedreigingen
voor de voedselproduktie in de komende decennia zijn de beperkte beschikbaarheid van nieuwe landbouwgrond, erosie, woestijnvorming en
schaarsteaan irrigatiewater.
Agrarischehandeleninternationaaloverleg
Het volume van de agrarische wereldhandel is in 1992 met ongeveer
6,5%gegroeid,wat ietssterker was dan de5%inhetjaar daarvoor. Grotere graanimporten van China en de voormalige Sovjet-Unie leverden een
belangrijke bijdrage aan deze groei. De wereldmarktprijzen gingen in
1992met 5%omlaag,waarmee de dalende trend van de drie voorgaande
jaren werd voortgezet. Met betrekking tot de wereldhandel in agrarische
Produkten zijn er de laatste jaren een viertal belangrijke ontwikkelingen
gaande.Indeeersteplaatsisdat devormingvan handelsblokken inEuropa en in Noord-Amerika,waar de VS,Canada en Mexico tot een vrijhandelsassociatie (NAFTA) hebben besloten. In de tweede plaats kan de
omwenteling inhetvoormaligeOostblokopietslangeretermijn leiden tot
een groter aanbod van agrarische produkten uit deze landen. In de derde
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plaats isereentoenemende aandacht voor de relatietussen handel en milieu.Denoodzaak omtoteenmeer duurzame ontwikkelingtekomen, kan
gepaard gaan met een vertraging van de groei van de agrarische wereldhandel. De discussies over agrarische handel en milieu betreffen vooral
het veel energie vergende transport van produkten, het verplaatsen van
mineralen in de vorm van veevoedergrondstoffen en kunstmest en het
handelsbeleid. Een handelsliberalisatie kan voor het milieu onder meer
leiden tot een efficiënter gebruik van grondstoffen en tot extensivering,
maar ook tot het verdwijnen van de landbouw uit sommige gebieden. In
devierdeplaatszullen delopendeGATT-onderhandelingen de agrarische
wereldhandel beïnvloeden. Eind november 1992 sloten de EG en de VS
het zogenaamde BlairHouse-akkoord,waarin afspraken werden gemaakt
over verlaging van de interne steun, vermindering van de steun bij export, verruiming van de markttoegang, tarificatie, regels en normen op
veterinair en fytosanitair gebied en een beperking van het areaal oliezaden in de EG. Inmiddels wordt op aandringen van Frankrijk opnieuw
overleg over de landbouwparagraaf gevoerd, terwijl over enkele andere
sectoren evenmin overeenstemming bestaat. Volgens de EG-Commissie
vergen deverplichtingen vanhet BlairHouse-akkoord geen inspanningen
die verder gaan dan de "Mac Sharry-hervorming". Het belangrijkste gevolg van het akkoord is wellicht dat de EG de groeiende onevenwichtigheden op deinternemarkt nietlanger metsteedsmeer exportsubsidies op
de wereldmarkt kan afwentelen. De verwachtingen ten aanzien van de
volume-effecten van vermindering van de exportsteun voor de EG-landbouw lopen nogal uiteen.Door het akkoord zouden deschommelingen in
de prijzen op de wereldmarkt verminderen, terwijl ze in de EGen EFTAlanden toenemen.
ProduktieeninkomensontwikkelingindelandbouwindeEuropeseGemeenschap
Het volume van de landbouwproduktie in de EGnam in 1992met3%
toe, wat de grootste stijging was sinds 1984.De groei kwam grotendeels
voor rekening van de plantaardige produktie (+5%);die van de dierlijke
produktiebleef beperkt tot0,5%.Hetvolumevan deaangekochte produktiemiddelen lag in 1992 vrijwel op hetzelfde niveau als in 1991,hoewel
vooral kunstmest (-5%) enbestrijdingsmiddelen (-4,5%)forse dalingen gaven te zien. De opbrengstprijzen van agrarische produkten, die irf 1991
nog met 2%waren gestegen, gingen in 1992met circa 4,5%omlaag.In reëletermenbedroeg deprijsdaling ongeveer9%,wat desterkste teruggang
was sinds het begin van het EG-landbouwbeleid.Het gezinsinkomen per
gezinsarbeidskracht nam in 1992innominale termen metbijna 2%af en in
reële termen met ruim 7%.Desterkste reële daling deed zich voor in Denemarken (-53%),gevolgd doorNederland (-21%)enSpanje (-18%).
243

OntwikkelingeninhetEG-markt-enprijsbeleid
Deuitgaven voorhetEG-markt-enprijsbeleid gingenin 1992enigszins
omlaag,nadat zein 1991fors (+10%)waren gestegen.Dezemeevaller was
het gevolg van een ietshogere dollarkoers en een sterke daling van bijna
30%van de zuiveluitgaven. Deuitgaven voor onder meer granen, oliezaden envezelgewassen namen daarentegen toe.Debesluiten over de institutionele landbouwprijzen voor 1992/93 kwamen vrijwel neer op een
nominale bevriezing van het steunprijsniveau. In Ecu bedroeg de verhoging0,1%en innationalemunt 0,3%-Voor 1993/94werd opnieuw tot een
bevriezing van de steunprijzen besloten. Door de agromonetaire ontwikkelingen zijn de steunprijzen in nationale munt echter gemiddeld met
meer dan8%verhoogd.
Inmei 1992hebben delandbouwministers besloten tot de "MacSharryhervorming"vanhetEG-marktenprijsbeleid. Metbehulpvanhet ECAMmodel (European Community Agricultural Model) zijn de mogelijke
effecten van deze hervorming geschat. Volgens deze studie zal het bestaande overschot aan rundvlees door debeleidsaanpassingen niet geheel
verdwijnen. Eenverdergaande aanpassing van het rundvleesbeleid, zoals
een verlaging van het aantal premiabele dieren, verdere beperkingen aan
de interventie, en/of prijsverlagingen, valt dan ook te verwachten. Voor
de zuivelsector concludeert de ECAM-studie dat het EG-exportoverschot
aanboter zalverdwijnen endathetexportsaldovan andere zuivelprodukten aanzienlijk zal verminderen. Hierbij is geen rekening gehouden met
de verhoging van het melkquotum met twee miljoen ton, waartoe de
landbouwministers inmiddels hebben besloten. Het exportoverschot op
de graanmarkt zal volgens de ECAM-studie in 1996 geheel zijn verdwenen en in dejaren daarna zou de EGzelfs netto-graanimporteur worden.
Deze omslag is het gevolg van een areaalvermindering, een lagere produktie per hectare en een stijging van het verbruik van granen in het veevoer. Volgens andere studies, waarin wordt verondersteld dat de hectare-opbrengstennauwelijks zullen dalen,blijft hetexportoverschot op de
graanmarkt echter bestaan. De ECAM-studie verwacht dat de agrarische
inkomens voor de geheleEuropese agrarische sector per saldo nauwelijks
zullen veranderen endat deuitgaven voor hetEG-markt-enprijsbeleid in
1996ongeveerzesmiljard Ecuhogerzullenliggendanin1992.
Plattelands-,milieu-,enstructuurbeleidindeEG
Volgenshetbesluit van de Europese Raad van eind 1992worden de financiële middelen van de structuurfondsen uitgebreid van 18,1 miljard
Ecu in 1992 tot 27,4 miljard in 1999.Het zwaartepunt van het EG-structuurbeleid ligt bij de regio's met een ontwikkelingsachterstand. De land2U

bouwstructuur en de ruimtelijke ordening van het platteland zal worden
beïnvloed door het pakket van begeleidende maatregelen van de Mac
Sharry-hervorming, dat bestaat uit maatregelen voor vervroegde uittreding, milieubeheer en bebossing. In de jaren 1987-1989 kregen zo'n 1,1
miljoen Europese boeren een compensatie in het kader van de bergboerenregeling, wat betekent dat slechts een kwart van allebedrijven in probleemgebieden van de regeling gebruik maakt. Vooral in de zuidelijke
lidstaten isdeparticipatie laag.Inhet kader van devrijwillige braaklegregelingisin deperiode 1988-1992ongeveer 1,7miljoen hectareuit produktie genomen, wat overeenkomt met 5% van het graanareaal in de EG.
Volgens de ECAM-studie zal dit percentage door de Mac Sharry-hervormingstijgen totzo'n10%.
StructureleontwikkelingenindeNederlandselandbouwsinds 1950
De structuur van de Nederlandse agrarische sector heeft in de afgelopen vier decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo verminderde
zowel het totale arbeidsvolume als het aantal bedrijven tussen 1950 en
1990met circa 60%.Dehoeveelheid kapitaal isnaar schatting in deze periode ongeveer verdubbeld en het volume van de aangekochte goederen
en diensten isbijna vervijfvoudigd, terwijl de oppervlakte grond verminderde met 15%.Het volume van alle inputs samen is met ongeveer een
kwart toegenomen.
Per bedrijf is tegenwoordig ruim twee maal zoveel grond en ruim vijf
maalzoveelkapitaal aanwezig alsveertigjaar geleden.Het totale productievolume was rond 1990ongeveer viermaal zogroot alsin 1950.De produktie-omvang per bedrijf en per arbeidskracht is in die tijd tien maal zo
groot geworden en de produktie per hectare vijf keer zo groot. Dit laatste
hangt voor een groot deel samen met de expansie van de intensieve veehouderij en de (glas)tuinbouw. In dejaren tachtig verliepen de ontwikkelingen in het algemeen trager dan in de drie decennia daarvoor. Doordat
de hoeveelheid non-factor-input per eenheid produkt in de jaren tachtig
duidelijk isverminderd, was de ontwikkeling van de netto-produktiviteit
tochtamelijk gunstig.
Ontwikkelingaantalbedrijvenenarbeidskrachten indeafgelopenjaren
In mei 1992 werden er bijna 93.400 hoofdberoepsbedrijven geregistreerd in de land- en tuinbouw en ruim 26.700 nevenberoepsbedrijven.
Het aantalhoofdberoepsbedrijven was 3%kleiner dan eenjaar tevoren en
het aantalnevenberoepsbedrijven 1,5% groter.Het aantal gespecialiseerde
melkveebedrijven, dat in de periode 1984-1991vrij sterk was gedaald, gaf
van 1991 op 1992weereentoenametezien,vooral alsgevolgvan typever245

anderingen. De akkerbouwbedrijven en de intensieve veehouderijbedrijven daalden in 1991-'92snellerinaantaldan ineerderejaren.
Het totaleaantalarbeidskrachten indeagrarischesectorbedroeg in mei
1992bijna 291.000 en blijkt de laatstejaren nauwelijks meer te dalen. Dit
laatste ishet resultaat van een duidelijke vermindering - gemiddeld 1,5%
perjaar in de periode 1983-1992-van het aantal arbeidskrachten op landbouwbedrijven enerzijds en een stijging van 2%per jaar op tuinbouwbedrijven anderzijds. Er tekent zich ook een duidelijke verschuiving af van
gezinsarbeid naar niet-gezinsarbeid: het aantal gezinsarbeidskrachten
nam in deaangegeven periode met 1,5%perjaar af, terwijl het aantal nietgezinsarbeidskrachten met 4,7% per jaar toenam. Dat laatste had vooral
betrekking op de tuinbouw waar intienjaarbijna 19.000gehele of gedeeltelijke arbeidsplaatsen zijn bijgekomen en inmiddels ongeveer de helft
van de arbeidsinzet van vreemd personeel afkomstig is. Van het totale
aantal van bijna 43.700 niet-gezinsarbeidskrachten in de tuinbouw, is
tweederde werkzaam in de glastuinbouw. Gemiddeld werkten er op elk
glastuinbouwbedrijf 2,8regelmatigevreemde arbeidskrachten.
Grondprijzenenbouwplan
De grondprijzen waren in 1992in het algemeen iets hoger dan in 1991
en liggen de laatste jaren iets boven het gemiddelde niveau van de jaren
tachtig. Van gebied tot gebied bestaan er grote verschillen in grondprijzen. Zo varieerden de prijzen voor onverpacht losbouwland in 1992van
22 à 23.000 gulden per hectare in de akkerbouwgebieden in het noorden
van het land tot ruim 60.000gulden per hectare inTwente en in bepaalde
delenvan Noord-Brabant.
De grote regionale verschillen in grondprijzen zijn voor een belangrijk
deel teverklaren uit verschillen inhet gezinsinkomen uitbedrijf, gemeten
per hectare.Daarbijgaat hetniet alleen omhet gezinsinkomen inhet afgelopen jaar, maar ook om dat van de jaren daarvoor. Daarnaast heeft de
mestwetgeving eengrondprijsverhogend effect, vooralindegebieden met
een groot mestoverschot. In 1992 werd ongeveer 30.000 hectare landbouwgrond verhandeld, wat overeenkomt met 1,5%van de totale oppervlaktecultuurgrond. In1992wasdeze "grondmobiliteit"ongeveer2%.
De totale geregistreerde oppervlakte cultuurgrond was in mei 1992
nauwelijks kleiner dan eenjaar tevoren.Deoppervlakte grasland nam opnieuw met 16.000hectare af, waarmee de totalevermindering sinds de introductie van de melkquotering uitkwam op ongeveer 116.000 hectare.
Deze daling werd echter voor ruim dehelft gecompenseerd door de groei
van het areaal groenvoedergewassen (vrijwel geheel snijmais). Het graanareaal was in 1992 weer kleiner dan een jaar tevoren en de oppervlakte
suikerbieten en peulvruchten is eveneens verder verminderd. Eén en an246

der ging gepaard met een vergroting van het areaal aardappelen, die inmiddels meer dan 30%van de totale oppervlakte akkerbouw beslaan, tegenminder dan 25%in1970.
De oppervlakte groenten in de open grond nam de laatstejaren voortdurend toe,vooralop akkerbouwbedrijven. Inmiddelsbevindt nog slechts
eenkwartvan deoppervlaktevan dezegewassenzichop gespecialiseerde
opengrondsgroentebedrijven. De oppervlakte van zowel bloembollen als
tuinbouw onder glasnam sinds 1984met ongeveer 15%toeen het boomkwekerij-areaal zelfs met 45%. De oppervlakte fruit is van 1984 tot 1988
ietsverminderd,maarvertoont sindsdienweereenbescheiden herstel.
Ontwikkelingen indeveehouderij
De omvang van de rundveehouderij is in de eerste jaren na de invoering van de melkquotering in 1984 geleidelijk kleiner geworden, maar
blijft de laatstejaren min of meer stabiel.Het aantal melk-en kalfkoeien is
in die periode met 30% verminderd, maar het aantal stuks mestvee is
meer dan verdubbeld. Van 1984 tot 1989is het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf geleidelijk gedaald van 42,4 tot 39,2,maar sindsdien is
het weer toegenomen tot 41,3in 1992.Het gemiddelde aantal vleeskalverenper bedrijf isin 1984-1992gestegenvan230tot285.
Het aantal dieren in de varkenshouderij isde laatstejaren, ondanks de
steeds strenger wordende milieuregelingen, nog toegenomen, hoewel de
groei veel zwakker was dan de 25%in de periode 1984-1988.Het aantal
bedrijven met varkenshouderij issinds 1984meteen kwartgedaald en het
gemiddelde aantal varkens per bedrijf isgestegen van 306in 1984tot 525
in 1992. Het schaalvergrotingsproces indezesector zalzichnaar verwachtingindekomendejarenvoortzetten,vooralinde vermeerderingssector.
De pluimveemesterij vertoonde de afgelopen jaren onder invloed van
de totvoorkort gunstige resultaten eenvrijsterkegroei.Het aantal bedrijvenmet slachtkuikens issinds 1984met 10%gestegen enhet aantal slachtkuikens met bijna 35%.Het aantal bedrijven in de legpluimveesector is in
1984-1992 gedaald van ruim 4.500 tot ruim 3.200. Dit ging gepaard met
een groei van het aantal legkippen van 31miljoen tot 34miljoen, waarbij
zich overigens de laatste jaren een stabilisatie voordoet. De ontwikkelingen in de veehouderij in de afgelopen jaren leidden per saldo tot een hogere veebezetting op debedrijven met weinig grond. Het aandeel van de
concentratiegebieden indetotaleveestapelisdaarbijniet afgenomen.
Milieu-effectenvandeagrarischeproduktie
Het aandeelvan de agrarische sector looptvoor de diversevormen van
milieuvervuiling sterk uiteen. In de aantasting van de ozonlaag en in de
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afvalberg isdit aandeelbijvoorbeeld gering,maar indeverzuring,de vermesting en in het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het relatief groot.
De agrarische sector maakt de laatste jaren op verschillende onderdelen
duidelijke vorderingen bijde terugdringing van de milieuvervuiling. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de uitstoot van ammoniak, die tussen 1985 en
1992met ruim 30%isverminderd. Het landelijke overschot aan stikstof is
sindsdien met 20à25%gedaald en dat van fosfaat metbijna 15%.Het gebruik vanbestrijdingsmiddelen ismet ongeveer eenkwart afgenomen. Bij
de uitstoot van CO2- die voor 80%voor rekening komt van de glastuinbouw -isdaarentegennogsteedssprakevaneentoename.
De vraag isof de vermindering van de milieubelasting door de agrarische sector snel genoeg verloopt om de vastgestelde doelstellingen voor
het jaar 2000 te halen. Voor wat betreft het toelaatbare fosfaatverlies per
hectare-dat nognietdefinitief isvastgelegd -isdaarvoor inelk geval een
veel snellere daling nodig dan in de afgelopen jaren. Realisatie van de nog zeer voorlopige - doelstelling inzake de aanvaardbare stikstofverliezen lijkt niet onmogelijk, maar vereist nogweleen forse inspanning. Voor
de ammoniakemissie geldt een reductiedoelstelling van 50% in 2000 ten
opzichte van 1980, die gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren
wel gehaald zal worden. Voor de verdergaande doelstellingen voor na
2000,die veel hogere kosten opleveren, ligt dat aanzienlijk moeilijker. De
doelstelling voor de CO2 uitstoot zal, bij voortzetting van de tendensen
van de afgelopen jaren, zeker niet gehaald worden. Wanneer de verminderingvan het gebruik vanbestrijdingsmiddelen zichtot 2000blijft voortzetten in het tempo van de afgelopen paar jaar zal de desbetreffende
doelstellingongeveerworden gerealiseerd.
Verschuivingeninlandbouwmilieubeleid
In het landbouwmilieubeleid tekenen zichenkelebelangrijke verschuivingen af. In de eerste plaats wordt meer het accent gelegd op doelvoorschriften in plaatsvan middelvoorschriften. In de tweede plaats wordt de
verantwoordelijkheid meer gelegd bij bedrijfsleven en ondernemers en
wordt het overheidsbeleid minder direct regulerend. In de derde plaats
wordt meer gewerkt met overeenkomsten tussen overheid en bedrijfsleven.Inhet afgelopen jaarwerden intotaalvijf van dergelijke zogenaamde
convenanten afgesloten. Tenslottekomen er meer financiële instrumenten
naast of in de plaatsvan voorschriften, waarbij vooral wordt gedacht aan
regulerende heffingen. Deze benadering, die voor de agrarische sector
verhoudingsgewijs hogekostenmetzichmeekanbrengen,verkeertoverigensnogvoornamelijk inhetdiscussiestadium.Deeersteconcretetoepassing lijkt te zullen plaatsvinden bij het mineralenbeleid, waar de
mineralenboekhouding in de toekomst het centrale beleidsinstrument
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wordt.Hetmetbehulpdaarvanvasttestellenmineralenoversçhot opbedrijfsniveau zalvolgensdevoornemenswordenbelastmeteenhogeheffing. Uit diverse studies valt af te leiden dat een heffing op het
mineralenoversçhot geen wondermiddel is, maar wel effectiever is dan
andere vormenvan heffingen. Vrijalgemeen wordt verwacht dat vooral
het ammoniakbeleid toteeninkrimpingvan deveestapel zalleiden,met
name in de concentratiegebieden. Over demate waarin de veestapel zal
(moeten)inkrimpenlopendemeningensterkuiteen.Omdieredenvertonenookderamingeninzakedeomvangvandeindetoekomstnoodzakelijkemestverwerkingscapaciteit eengrotediversiteit.Mestverwerking,die
wordtbeschouwd alshetsluitstukvanhetmestbeleid,lijktvooralvanwege de tegenvallende opbrengsten van de mestkorrels tamelijk kostbaar
voordeveehoudersteworden.
Prodüktieenprijsiwrming
Het totaleproduktievolume vandeNederlandse land-entuinbouw is
in 1992metruim5%toegenomen (tabel 1).Datwasaanzienlijk meer dan
indevoorgaandejaren.Deforseproduktiegroeiginggepaardmeteenbijna even grote daling van de gemiddelde opbrengstprijs. De produktiewaardeisdaardoornauwelijksgestegen.Binnendeakkerbouwwasvoor
allebelangrijke gewassensprakevaneenproduktietoename eneenprijsdaling.Vooral de prijzen van consumptie-aardappelen gingen sterk omlaag,namelijk met50%.Dezeprijsdaling staatnietlosvan de uitbreiding
van het aardappelareaal in de EG in de laatste jaren,nadateerdereen
Tabel1 Ontwikkelingvanvolumeenprijzenvandeland-entuinbouwproduktie
Produkt(-groep)

Waarde
(min.gld.)
1991
(v)

Mutatiesin'

'/o t.O.V..voorafgaande ijaar

volume

prijs

1990 1991 1992
(v)
«

1990 1991 1992
(v)
W

Akkerbouwprodukten
Melk»)
Vleeseneieren
Groentenenfruit
Snijbloemen
Potplanten
Overigesierteelt

3.110
8.550
13.880
5.170
3.880
2.190
1.630

4,6
-1,8
3,4
6,8
3,7
4,0
113

Totaal/gemiddeld

38.410

3,2

-4,7 9,0
-2,1 -1,0
2,9
1,5
1,7 26,0
1,9 5,0
7,3 4,4
0,0
72

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

5,5

-4,4

1,4

-4,0 -14,0
1,5
1,1
-1,6 -1,0
7,9 -17,5
6,8 -6,0
12 -3,9
2,4 3,0
12

-4,0

*)Zonderaftreksuperheffing.
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trendmatige dalingwas opgetreden. Sinds 1989zijn deprijzen van de akkerbouwprodukten gemiddeld meteenkwartgedaald.Behalvevan tomaten,sla en enkele vollegrondsgroenten nam deproduktie van alle soorten
groenten toe. Vooral de glasgroenten werden aanzienlijk goedkoper, gemiddeld bijna 20%. De fruitoogst is meer dan verdubbeld ten opzichte
van de door vorstschade zeer kleine oogst van 1991.De gemiddelde prijs
van het fruit ging met bijna 70% omlaag. De produktie van vrijwel alle
sierteeltprodukten nam verder toe.Alleen de bloembollenproduktie was
eenpaar procent kleiner dan in 1991.Bloemenenplantenwerden in doorsnee ongeveer 5%goedkoper, maar de prijzen van boomkwekerijprodukten en bloembollen gingen iets omhoog. De melkproduktie is opnieuw
enigszins verminderd, maar demelkprijs kwam eenprocent hoger uit.De
produktie van rundvlees, schapevlees en eieren was kleiner, terwijl die
van kalfsvlees, varkensvlees en pluimveevlees toenam. Rund- en kalfsvleeswerden duurder; de andere vleessoorten gaven prijsdalingen te zien
van2tot5%.Degemiddeldeeierprijs iszelfsmetmeer dan 10%gedaald.
In-enuitvoervanagrarischeproduktenen voedingsmiddelen
In 1992 werd voor 63,5 miljard gulden aan agrarische produkten en
voedingsmiddelen uitgevoerd, terwijl de invoer 37,3 miljard gulden bedroeg (tabel 2).Het agrarisch handelssaldo kwam dus uit op 26,2 miljard
gulden, wat iets lager was dan in 1991.In een periode van ruim 10jaar is
het agrarisch handelssaldo meer dan verdubbeld. Het positieve saldo in
de handel met andere EG-landennam in dieperiode toevan bijna 16miljard gulden tot ruim 26 miljard gulden. De agrarische handel met derde
landen vertoonde in het begin van de jaren tachtig nog een tekort van
meer dan 4miljard gulden, maar dat isinmiddels vrijwel verdwenen. De
belangrijkste bijdrage aan de toename van het agrarisch handelssaldo in
de afgelopen 10 jaar kwam voor rekening van de tuinbouwprodukten,
waarvanhethandelssaldogroeidevan5miljard gulden tot11 miljard gulden. Daarnaast leverde de voedings- en genotmiddelenindustrie een belangrijke bijdrage;ondermeerhetsaldovanbakkerswaren, aardappelprodukten,tabakswaren en tropische produkten zoals koffie en cacao,is aanzienlijk toegenomen. Het handelssaldo van de dierlijke produkten is
slechtsinbeperktemate gegroeid.
De lichte daling van het agrarisch handelssaldo in 1992 was volledig
een gevolg van volume-effecten: het volume van de agrarische invoer
nam toe met 8,5%en dat van de uitvoer met minder dan 4%(tabel 2).De
gemiddelde prijs van de invoer daalde met ruim 1,5% en die van de uitvoer met ruim 0,5%. Opvallend bijdeinvoerwasdesterke volumegroei
vanonder anderegroenten (+10%),snijbloemen (+18%),levende runderen
envarkens (+13%), rund- en kalfsvlees (+14%) enmargarine, vetten en
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Tabel2 Invoerenuitvoervanagrarischeproduktenin 1992
Waarde
(mrd. gld.)
wereld w.v.
uit
EG

Mutatiesin%ten opzichte van 1991
wereld

EG

volume

prijs

volume

prijs

Invoer
Akkerbouwprodukten
Tuinbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Overigeagrarischeprodukten

9,4
4,2
7,8
15,9

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

5,4
4,3
12,1
9,8

-1,8
-1,1
3,4
-4,1

3,9
5,6
12,8
14,9

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

Totaal

37,3

23,8

8,5

-1,7

10,1

-1,7

Uitvoer
Akkerbouwprodukten
Tuinbouwprodukten
Veehouderijprodukten
Overigeagrarischeprodukten

10,3
15,2
20,6
17,4

7,3
12,6
17,4
13,3

4,6
6,3
4,9
1,7

-0,4
-12,0
1,1
0,9

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

-0,9
-10,2
1,0
2,3

Totaal

63,5

50,5

3,8

-0,7

2,8

-0,5

oliën (+14%).Aan deuitvoerkant vieleensterkevolumetoename te signaleren bij veevoeder (+10%), verse groenten (+6%), levende runderen en
varkens (+43%) en pluimveevlees (+8%). De groei van de zuivelexport
bleef beperkt tot 3%en die van aardappelen en eieren liep terug met respectievelijk 7% en 4%. Opmerkelijk was dat de exportwaarde van tuinbouwprodukten voor heteerstsinds 1953eendalingtezien gaf.
De agrarische export ging in 1992voor bijna 80%naar EG-landen; aan
het begin van dejaren tachtig was dit circa 75%.Vooral de agrarische export naar de zuidelijke lidstaten is relatief sterk toegenomen. Toch blijft
Duitsland met een in de loop derjaren ongeveer stabiel aandeel van rond
30%veruit debelangrijkste afnemer. Vandegroepen landenbuiten deEG
gevendeEFTA-landenendelaatstepaarjaarookdeOosteuropese landen
een groeiend aandeel in deNederlandse agrarische export tezien, hoewel
de aandelen van deze groepen met respectievelijk 4,5%en 2,5%klein blijven. De relatieve betekenis van de VSen de Arabische landen als afnemersvanNederlandse agrarischeprodukten looptdelaatstejaren terug.
Resultatenvandelandboutosector
De opbrengstwaarde van de landbouw (akkerbouw en veehouderij)
was in 1991/92 nauwelijks hoger dan in het jaar daarvoor (tabel 3). Het
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volume onderging een kleine daling, terwijl de prijzen in doorsnee nagenoeg onveranderd bleven.Voorwatbetreft hetvolume deed zicheen vermindering voor bij melk,varkens,eieren en akkerbouwprodukten en een
toenamebijrund-, kalfs-,enpluimveevlees.Deprijzen in de kalvermesterijen de varkenshouderij gingen fors omhoog,terwijl zein de akkerbouw
en depluimveemesterij daalden en in de rundveehouderij ongeveer gelijk
bleven. De waarde van de non-factorkosten nam bij een iets kleiner verbruik met 1à 2%toe,onder meer door de hogere prijzen van veevoeder
en diensten. Het gevolg van deze ontwikkelingen was een geringe daling
van denettotoegevoegde waarde met 1%.Dewaarde van de factorkosten
ismet 1,5%gestegen,vooral door de hogere prijs van arbeid. Het volume
van de factorkosten verminderde en de rentetarieven gingen omlaag. Eén
en ander leidde ertoe dat de factorkosten voor 68%werden gedekt door
detoegevoegdewaarde.Datwasnauwelijks minder danin 1990/91.
In 1992/93 nam het volume van de landbouw, ondanks de kleinere
produktie van rundvlees en eieren, iets toe (tabel 3).De gemiddelde opbrengstprijs isechter met 6%gedaald. Dat kan vooral worden toegeschreven aan de forse prijsdalingen in de akkerbouw en de varkenshouderij.
Ook in de pluimveehouderij gingen de prijzen omlaag. Door deze gang
van zaken liep de totale opbrengstwaarde met ongeveer 5% terug. De
waarde van denon-factorkosten bleef vrijwel gelijk;de dalingvan dekostenvan hetveevoeder werd ongedaan gemaakt door onder andere hogere
uitgaven voor diensten.Het gevolgvan dezeontwikkelingen waseen forse teruggang van de toegevoegde waarde,namelijk met circa 15%.Bijiets
hogerefactorkosten leiddeditertoedat dezekostenvoor slechts55%werden gedekt door de toegevoegde waarde. Vooral in de akkerbouw en de
intensieveveehouderij liephetdekkingspercentage sterk terug.
Tabel3 Resultatenrekeningvandelandbouw(exclusieftuinbouw)
Waarde(miljoenenj guldens)

Mutatiesin%t.o.v .voorgaandjaar
prijs

volume
1990/91 1991/92 1992/93
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto-toegevoegde
waarde
Factorkosten
Totalekosten
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91/92
(v)

92/93
(r)

91/92
(v)

92/93

M

25.420
17.465

25.600
17.730

24.285
17.655

-1,5
-13

1,0
-0,5

2,0
3,0

-6,0
03

7.955

7.870

6.630

-1,0

4,5

0,0

-193

11.455
28.920

11.630
29.360

11.840
29.495

-1,5
-1.5

-03
-03

3,0
3,0

2,0
1,0

Het ziet ernaar uit dat inmiddels voor meer dan de helft verstreken
boekjaar 1993/94voordeakkerbouweenhersteltezienzalgevenenvoor
de varkenshouderij een verdere teruggang, terwijl de resultaten van de
melkveehouderijongeveergelijkzullenblijven.
Resultatenvandeglastuinbouwsector
De totale opbrengstwaarde van de glastuinbouw is in 1991met ruim
10%toegenomen tenopzichtevan 1990enkwamdaardoorvoorheteerst
bovenachtmiljard gulden(tabel4).Dezewaardestijgingwashetresultaat
vaneenvrijsterkegroeivanhetvolumeeneennogwatsterkereverbeteringvandegemiddeldeprijs,vooraldankzijdeongeveer10%hogereprijs
van glasgroenten. De non-factorkosten stegen met bijna 10%.In het bijzonderhetmeerdan 13%hogereenergieverbruik droeghieraanbij,maar
ookdeinzetvanduurzameproduktiemiddelennamvrijsterktoe.Denettotoegevoegdewaardegingdoordezeontwikkelingenmetruim12%omhoog, nadat ze in 1990al met 8à 9%was gestegen. De waarde van de
factorkosten gafeentoenamevan5%tezien.Hogerekostenvanarbeiden
eenuitbreiding vanhetingezettevermogen leverden daaraan debelangrijkstebijdragen, terwijl deaanzienlijk lagererentetarieven een dempend
effect hadden. De factorkosten werden door dit alles voor 92% gedekt
doordetoegevoegdewaarde.Datwaszespuntenhogerdanin1990.
In 1992was het beeld voor de glastuinbouw veel minder gunstig.De
volumegroeizettezichinhettotdusver minofmeergebruikelijke tempo
voort, maar de prijzen gingen in doorsnee met 10%omlaag. Dat kwam
vooralvoorrekeningvandebijna20%goedkopereglasgroenten;deprijsdalingvansnijbloemenenpotplantenbleefbeperkttoteenprocentofvijf.
Tabel4 Resultatenrekeningvandeglastuinbouwsector
Waarde
(mln.gld.)

Mutatiesin% fco.v,.voorgaandji iar
volume

1990 1991 1992
(r)

1990 1991

prijs
1992
(r)

1990 1991 1992
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

7.800 8.625 8.140
5.050 5.535 5.775

6,0
53

4,0
7,0

5,0
43

3,5
43

6 3 -10,0
0,0
23

Netto-toegevoegde
waarde

2.750 3.090 2.365

7^ -1,0

6,0

1,0

133 -28,0

Factorkosten
Totalekosten

3.210 3.365 3310
8.260 8.900 9.285

13
4,0

-1,0
2,0

93
63

43
6,0

03
2,0

53
2,0
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Deproduktiewaarde verminderde met 5%.Dewaarde van de non-factorkosten nam met 4 à 5%toe,geheel als gevolg van eengroter volume. De
netto toegevoegde waarde daalde met bijna een kwart. De factorkosten
stegen vooral door de duurdere arbeid opnieuw met 4 à 5% en werden
voorslechtstweederde gedekt door detoegevoegde waarde.
Voor 1993tekent zich een verdere verslechtering van de situatie in de
glasgroenteteelt af, terwijl voor de snijbloementeelt sprake isvan een stabilisatieenvoor depotplantenteelt vaneenbeperkt herstel.
Uitkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijven
Op de gemiddelde boerderij (akkerbouw en veehouderij) werd in
1991/92 een ondernemersinkomen behaald van bijna 52.000 gulden per
ondernemer. Dat was ongeveer 8% lager dan in 1990/91. Op de grotere
melkveebedrijven en op de grotere akkerbouwbedrijven daalde het gemiddelde ondernemersinkomen met 25 à 30% (tabel 5). Op de kleinere
melkveebedrijven was sprake van een stabilisatie,maar op de kleinere akkerbouwbedrijven deed zich een zeer sterke terugval voor en kwam het
inkomen opeen laagniveau. Ophet gemiddelde varkens-en pluimveebedrijf is het toch reeds tamelijk hoge inkomen in 1991/92 verder gestegen.
Die stijging kwam geheel voor rekening van de varkenshouderij, waar de
resultaten een historisch hoogtepunt bereikten. In de pluimveehouderij
gingen de resultaten omlaag ten opzichte van het uitzonderlijk hoge peil
van 1990/91.
De ramingen voor 1992/93 komen uit op een forse verdere daling van
het ondernemersinkomen op landbouwbedrijven, namelijk met ongeveer
een derde tot gemiddeld circa 35.000 gulden per ondernemer. Vooral de
akkerbouwbedrijven boekten bijzonder slechteresultaten;op de kleinere
Tabel5 Gemiddeldondernemersinkomenoplandbouwbedrijven(x1000guldenperondernemer)
Aantal
bedrijven
in 1991/92
Melkveebedrijven
- grotere
- kleinere
Varkens-enpluimveebedr.
- grotere
- kleinere
- grotere
- kleinere
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Ondernemersinkomen
1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93

23.200
9.270

86,3
47,6

90,5
37,9

61,5
18,9

47,1
19,2

56,0
21,0

7.150
2.400

16,3
10,0

123,4
42,3

103,8
30,5

122,7
54,1

37,0
10,0

8.920
1.500

44,5
13,3

83,0
24,9

69,7
11,7

48,8
4,7

6,0
-7,0

akkerbouwbedrijven was het gemiddelde ondernemersinkomen zelfs negatief (tabel5).Deondernemersinkomens van devarkens-enpluimveebedrijven gaven eveneens een scherpe terugval te zien, maar vanwege het
gunstige uitgangsniveau bleven zeduidelijk hoger dan op de akkerbouwbedrijven. De daling had vooral betrekking op de fokzeugenhouderij en
de leghennensector, maar ook in de varkensmesterij en de pluimveemesterij was sprake van een tamelijk sterke terugval in de resultaten. De ondernemersinkomens van de melkveebedrijven gaven een herstel met 10à
20%tezien.
Uitkomstenvan tuinbouwbedrijven
Hetjaar 1991leverde voor wat betreft deuitkomsten van de diverse typen tuinbouwbedrijven eengevarieerd beeld op:eenforsestijgingvoor de
glasgroentebedrijven en de bloembollenbedrijven, een beperkte verbeteringvoor desnijbloemenbedrijven, deboomkwekerijbedrijven ende fruitteeltbedrijven en een meer of minder sterke teruggang voor de
potplantenbedrijven, de champignonbedrijven en de opengrondsgroentebedrijven (tabel 6). Voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf werd een
ondernemersinkomen van bijna 89.000 gulden per ondernemer geregistreerd.Datwas9%hogerdanin1990.
Voor 1992 is het beeld minder gevarieerd, in die zin dat alle onderscheiden typen tuinbouwbedrijven een achteruitgang van de resultaten te
zien gaven, zij het in verschillende mate. De sterkste terugval deed zich
voor op de glasgroentebedrijven, waar het gemiddelde ondernemersinkomenzelfsnegatief was (tabel6). Dat was nognooiteerder gebeurd.Voor
Tabel6 Gemiddeldondernemersinkomenoptuinbouwbedrijven(x1000guldenperondernemer)
Aantal
bedrijven
in1991
Glastuinbouwbedrijven
metoverwegend:
-groenten
- snijbloemen
-potplanten
Opengrondsgroentebedrijven
Boomkwekerijbedrijven*)
Fruitteeltbedrijven
Bloembollenbedrijven
Champignonbedrijven

3.130
3.440
920
1.010
1.050
1.250
1.340
580

Ondernemersinkomen
1988

1989

1990

1991

1992

73,9
91,8
115,0
23,3
85,7
32,9
69,2
68,2

81,2
56,6
112,8
53,3
84,6
41,3
46,7
92,8

92,6
62,6
116,8
80,9
90,0
71,1
64,5
63,2

111,6
68,6
89,9
34,7
94,0
79,2
89,0
31,1

-23,0
42,0
60,0
29,7
16,5
76,9
0,9

*) 1988=1988/89enz.
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de snijbloemenbedrijven is een daling van het gemiddelde ondernemersinkomen geraamd van40%envoor depotplantenbedrijven een teruggang
van ruim 30%.Voorhetgemiddelde glastuinbouwbedrijf laatzicheen ondernemersinkomen van bijna 20.000guldenberekenen,wat voor dezebedrijven extreem weinig is. De resultaten van de opengrondsgroentenbedrijven gaven een beperkte teruggang te zien en bleven dus laag. Op de
fruitteeltbedrijven was sprake van een zeer sterke terugval,evenals op de
champignonbedrijven. Indezelaatstegroepwashetgemiddelde ondernemersinkomen ongeveer gelijk aan nul.Debeste resultaten werden in 1992
gerealiseerd doorde bloembollenbedrijven.
Inkomenenfinancieringvanlandbouwbedrijven
Insamenhang metdeteruglopendebedrijfsresultaten ishet gezinsinkomen uit bedrijf van het gemiddelde landbouwbedrijf in 1991/92 met ongeveer 5%gedaald tot ruim 67.000 gulden per ondernemer (tabel 7). Op
de akkerbouwbedrijven bedroeg dit inkomen gemiddeld ongeveer 52.000
gulden,op de melkveebedrijven circa56.000gulden en op devarkens- en
pluimveebedrijven ruim 120.000 gulden. Na bijtelling van de inkomsten
van buiten het bedrijf en na aftrek van de betaalde belastingen en volksverzekeringspremies resulteerde voor het gemiddelde landbouwbedrijf
eenbesteedbaar inkomen van 66.000gulden. Datwas ruim 10%lager dan
in 1990/91.Vanditinkomen konbijna 17.000guldenwordenbespaard tegen ruim 24.000 gulden in het voorgaande jaar. Door de lagere besparingen,die gepaard gingen methogere afschrijvingen, nam het totale bedrag
aaneigen financieringsmiddelen van degezamenlijke landbouwers af van
4,6miljard guldenin 1990/91tot4,4miljard gulden in 1991/92.Daarnaast
werd er per saldo ruim eenmiljard gulden meer geleend. Per bedrijf was
dit ongeveer 15.500gulden (tabel7). Ongeveer tweederde van de totale
Tabel 7 Inkomen, besparingeneninvesteringenvanhetgemiddeldelandbouwbedrijf(x1000guldenperondernemer)
1988/89

1989/90

1990/91

1991/92 1992/93

(0
Gezinsinkomenuitbedrijf
Totaalgezinsinkomen
Besteedbaarinkomen
Besparingen
Totaaleigenfinancieringsmiddelen
Toenemingvreemdvermogen
Bruto-bedrijfsinvesteringen*)
*)x1000guldenperbedrijf.
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71,0
85,1
74,4
28,4
62,0
7,4
75,8

96,2
111,5
101,6
53,2
90,6
-0,3
76,8

71,3
89,8
73,7
24,3
62,3
12,6
73,1

67,4
86,0
66,0
16,8
58,6
15,6
83,5

52,0
70,0
52,0
3,0

beschikbare middelen werd gebruikt voor investeringen inhetbedrijf, die
gemiddeld ruim 83.000gulden bedroegen. Dat was duidelijk meer dan in
de voorgaande jaren. Vooral in grond en melkquota werd meer geïnvesteerd,maar ookdeinvesteringen ingebouwen eninstallaties bleven ruimschootsoppeil.
Voor 1992/93 is het gezinsinkomen uit bedrijf van het gemiddelde
landbouwbedrijf geraamd op 52.000 gulden, dat wil zeggen bijna een
kwart lager dan in 1991/92 (tabel 7).Op het gemiddelde akkerbouwbedrijf was dit inkomen bijna 80%lager dan in 1991/92 en kwam het uit op
12.000gulden. Devarkens-en pluimveebedrijven zagen hun gemiddelde
ondernemersinkomen dalen van ruim 120.000 gulden tot naar schatting
43.000 gulden per ondernemer. Alleen op de melkveebedrijven vond een
stijging plaats en wel met ongeveer 10%tot gemiddeld ruim 60.000 gulden. De besparingen van de akkerbouwbedrijven en de varkens- en
pluimveebedrijven waren in doorsnee sterk negatief, maar die van de
melkveebedrijven gaveneenherstel tezien.
Inkomenenfinancieringvanglastuinbouwbedrijven
Het gezinsinkomen uitbedrijf van degemiddelde glasruinder isin 1991
met 7% gestegen ten opzichte van 1990 en kwam uit op 101.600 gulden
per ondernemer (tabel 8). Op de glasgroentebedrijven nam dit inkomen
toe van ruim 103.000 gulden tot bijna 120.000 gulden en op de snijbloemenbedrijven van bijna 81.000gulden tot 84.000gulden, terwijl het op de
potplantenbedrijven daaldevan ruim 115.000guldentotruim 106.000gulden. Doordat deneveninkomsten min ofmeer gelijk bleven endoordat de
betaalde belastingen fors toenamen, is het besteedbaar inkomen van alle
glastuinders in 1991 met slechts een paar procent gestegen. Van het gemiddeldebesteedbaar inkomenvanruim 93.000guldenwerd in doorsnee
Tabel8 Inkomen, besparingen en investeringen opglastuinbouwbedrijven (x 1000guldenper
ondernemer)

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

1988

1989

1990

1991

1992
(r)

100,9 .
113,7
86,6
31,0
97,8
38,2
167,0

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

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

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

32,0
47,0
24,0
-39,0

VxlOOOguldenperbedrijf.
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32.500guldenbespaard. Datwasevenveel alsin 1990.Door de hogere afschrijvingen namhetbeschikbarebedrag aaneigenmiddelen van de gezamenlijke glastuinders met ruim 100miljoen gulden toe tot in totaal bijna
1,5 miljard gulden. Daarnaast werd nog ongeveer 130miljoen guldenbijgeleend. Per ondernemer was dit bijna 11.000gulden, hetgeen aanzienlijk
minder was dan in voorgaande jaren (tabel 8).Het grootste deel van de
beschikbare middelen werd aangewend voor investeringen, die met gemiddeld ruim 150.000 gulden per bedrijf overigens meer dan 10% lager
waren dan in 1990.Vooral in installaties en glasopstanden werd minder
geïnvesteerd.
In 1992 is het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de glastuinders volgens voorlopige gegevens uitgekomen op 32.000 gulden per ondernemer. Dat is dus een daling met bijna 70%(tabel 8).Het besteedbaar
inkomen gaf een soortgelijke terugval te zien. Er werd gemiddeld bijna
40.000 gulden ontspaard. In het verleden zijn de besparingen in de glastuinbouw ookwel eens negatief geweest,maar nog nooit in die mate.Het
ziet er niet naar uit dat de uitkomsten in 1993beter zijn geweest. De glasgroentebedrijven hadden in 1992 te maken met een dieptepunt: het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer was 9.000 gulden
negatief, het besteedbaar inkomen was meer dan 20.000 gulden negatief
en er werd in doorsnee meer dan 80.000 gulden per ondernemer ontspaard. Op de snijbloemenbedrijven daalde hetbesteedbaar inkomen met
40% tot gemiddeld iets minder dan 50.000 gulden per ondernemer. Ook
hier waren debesparingen negatief enwelzo'n 12.000gulden.Op de potplantenbedrijven waren de besparingen nog wel positief, zij het dat het
gemiddeld bespaarde bedrag van 4.000 gulden per ondernemer zeer gering was. Het gezinsinkomen uit bedrijf van deze bedrijven is met 30%
verminderd totgemiddeld 75.000guldenper ondernemer.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Standaardbedrijfseenheid (sbe):
eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Enkele voorbeelden van
de sbe-1991:1ha wintertarwe =1,8sbe, 1ha suikerbieten =6,1sbe,1melkkoe =2,95sbe,
1 fokzeug =0,85sbe,1 ha stooktomaten =523sbeen 1 ha anjers onder glas =88sbe.
NederlandseGrootte-Eenheid(nge):
De nge is evenals de sbe een maatstaf voor de economische omvang van agrarische
bedrijven. De nge is echter niet gebaseerd op de netto-toegevoegde waarde, maar op de
bruto-standaard saldi per diersoort enper ha gewas.Debruto-standaard saldi (bss) worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De bss wordt in het kader van de EG-typologie zeer regelmatig herzien en is
uitgedrukt in ECU (lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang
niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bij een herziening zodanig aangepast
dat dereëleontwikkelingvan debruto-toegevoegde waarde voorhet gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. Enkele voorbeelden (op basis van de bss
van 1990): 1 ha wintertarwe = 0,85 nge, 1 ha suikerbieten = 1,83 nge, 1 melkkoe =
1,24nge, 1fokzeug = 0,26nge, 1ha stooktomaten = 151,37nge, 1ha anjers onder glas =
138,24nge.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid en van vermogen vastgelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. In deze kosten is geen vergoedingbegrepen voor bedrijfsleiding.
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het produktieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen).
Netto-toegevoegdewaarde(factoropbrengsten, sectorinkomen):
deopbrengstwaarde van deproduktie minusde non-factorkosten.
Netto-bedrijfsresultaat:
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten, waarbij
debeloning voorbedrijfsleiding niet alskostenpost inaanmerking isgenomen. Indien de
kosten worden berekend oppachtbasis (landbouw) wordt dit aangegeven.
Pachtbasis(pb):
uitgangspunt voordeberekeningvan derentabiliteit van landbouwbedrijven, waarbij
voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhouding) een bruto-pachtinrekeningisgebracht zoalsdiegeldt voorvergelijkbare pachtbedrijven.
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Arbeidsopbrengstvandeondernemer:
netto-bedrijfsresultaatvermeerderdmethetberekendeloonvandeondernemer.
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengstvandeondernemerplusdeniet-uitbetaaldevergoeding voor
bedrijfsvermogen enincidentele bedrijfsopbrengsten.
Gezinsinkomen uitbedrijf:
ondernemersinkomenplusberekendloonvanmeewerkende gezinsleden.
Totaalgezinsinkomen:
gezinsinkomen uitbedrijfplushetinkomenvanbuitenhetbedrijf.
Besteedbaarinkomenvoorgezinenbedrijf:
totaalgezinsinkomenminusbetaaldebelastingenen volksverzekeringspremies.
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