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Indezepublikatiewordt eenoverzicht gegevenvande
geraamdeontwikkelingvandeproduktie endetoegevoegdewaarde
vandegeheleagrarischesectorin1986.Voortswordt naderingegaanophetverloopvanproduktie enprijzenindeverschillende
sectorenalsmedeopderentabiliteits-en inkomensontwikkeling
vandebelangrijkstebedrijfstypen.Daarbijhebbendegegevens
vande (glas)tuinbouwbetrekking op1986,terwijlvoorlandbouwbedrijvenookprognosesvoor 1986/87zijnopgenomen.
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Woord Vooraf

Reedsvele jarenstelthetLEIInnovember prognosesopvan
debedrijfsuitkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvoor
het lopendeboekjaar.Daarnaastwordenongeveertegelijkertijd
ramingengemaakt vanderesultatenvanglastuinbouw-envanchampignonbedrijveninhetbijnaafgelopenkalenderjaar.Tenslotte
wordt sindsenkele jarendoorhetLEI-insamenwerkingmetde
DirectieAlgemeneZakenvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,het CentraalBureauvoordeStatistiekenhet CentraalPlanbureau-jaarlijkseenramingopgesteld vandetoegevoegdewaarde
vandeagrarischesector,eveneensbetrekkinghebbend ophetkalenderjaar.
Indezepublikatiewordt eensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijkste resultatenvandegenoemde ramingenen
prognoses.Dezeuitkomstenwordendaarbijookbezieninhet licht
vandeontwikkelingenvandeafgelopen jaren.

DeDirecteur,

DenRaag, januari 1987
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1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoelingvandezepublikatie isomeenbeeld teschetsen
vandeactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling inde
land-entuinbouw.Daartoegeefthoofdstuk2eenoverzicht vande
belangrijksteuitkomstenvanderamingvanhet inkomenvande
totaleagrarische sector in1986.Daarbijwordendezeuitkomsten
geplaatst inhet lichtvandeontwikkeling vandeafgelopenjaren.Inhoofdstuk3wordt eenbeeldgeschetst vandesituatievan
dediversesectorenofbedrijfstypen.
Deinhoud vandezepublikatieberust opeendrietalpijlers,
teweten:
- Deramingvandeproduktiewaarde endetoegevoegdewaarde
vandetotaleland-entuinbouwin 1986,diewordtgemaakt
tenbehoevevanhet BureauvoordeStatistiekvandeEG.
Deze ramingwordtopgesteld overeenkomstig het systeemvan
deopEG-niveaugeharmoniseerde landbouwrekeningen,welke
deeluitmakenvandeNationaleRekeningenzoalsdezehierte
landewordenopgesteld doorhetCentraalBureauvoorde
Statistiek.
- Deramingvandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijvenin1986,welkequasysteemaansluit bij
derapportageoverdeLEl-boekhoudbedrijven.Aandezeraming
isookeenafzonderlijke publikatiegewijd (PR24-86).
- DeLEI-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in1986/87,waarvaneveneenseen
afzonderlijkepublikatiebeschikbaar is(PR14-86/87).
Metname tussendeeerstgenoemde ramingendebeideandere
berekeningenbestaanvrijbelangrijkemethodologischeverschillen.Indebijlagewordendezeverschillen,alsmededeberekeningswijzevandeindezepublikatieopgenomenkengetallen,nader
uiteengezet.Detotaleinformatieuithetgenoemdedrietalonderzoekingen levert eenvrijgoed-zijhetglobaal-beeldopvan
deactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling vandeagrarischesectorinzijntotaliteit envandebelangrijkste sectoren
daarbinnen.

2. Produktie en inkomen van de totale land- en tuinbouw

2.1 Produktie
In 1986ishet produktievolumevandeNederlandse land-en
tuinbouw,nade stagnatie inhetvoorgaande jaar,weersterkgestegen;naar schattingmet 3à4%(tabel2.1).Inalledrie
hoofdsectorenwassprakevaneengrotere produktieomvang, zijhet
dathet uitbreidingspercentage uiteenliepvaneenprocent oftwee
indeveehouderij totmeerdan 10%indeakkerbouw.Indetuinbouwwerd devoordeze sectordelaatste jarenminofmeergebruikelijke toenamevaneenprocent ofvijf bereikt.
De sterkegroeivandeakkerbouwproduktie werd gerealiseerd
opeenietskleinerareaalenisdusgeheeleengevolgvanintensivering enhogerehectare-opbrengsten (vooralvangranenen
suikerbieten),dieweer samenhingenmet deverbetering vande
groeiomstandighedentenopzichtevan 1985.Deenigebelangrijke
uitzondering werd gevormd doordefabrieksaardappelen,waarvande
opbrengsten zo'n 15%lagerwaren,met alsgevolg dat voorde
totaleaardappelproduktie eenbeperktedalingmoestwordengeregistreerd.Binnendetuinbouwgavenalle belangrijke sectoreneen
duidelijke produktietoenametezien.Voordemeesteveehouderijsectoren geldthetzelfde,met alsuitzondering derundvleesproduktieendelegpluimveesector.Deforsevermindering vande
rundvleesproduktie hangt samenmet dedoordequotaregeling
veroorzaakte inkrimping vandemelkveestapel.Delichtedaling
vandeeierproduktie iseenreactieopdealgeruime tijd durende
crisis inde legsector.Opmerkelijk isdegroeivan6%inde
varkenshouderij,waarmee detotale toename tijdenshet tweejaren
durende regiemvandeInterimwetVarkens-enPluimveehouderijop
ruim 15%komt.
Zoalsgebruikelijk vertoonden deopbrengstprijzeneenuiteenlopend beeld,zijhet dat in1986deprijsdalingentochzeer
duidelijkoverheersen.Degemiddelde opbrengstprijsvanalleProduktengingnaar schatting danookmet ruim zesprocent omlaag.
Indeakkerbouwblevendeprijzen Indoorsnee bijnagelijk,doordathet effect vanhogere prijzenvanaardappelen enuienongeveerwerd gecompenseerd doordeaanmerkelijk lagerebietenprijzen
(tabel2.1).Deprijzenvan tuinbouwprodukten gaveneendalingte
zienvaneenprocent ofvijf,welkevooralvoor rekeningkwamvan
deglasgroenten,devollegrondsgroenten,het z.g.kleinfruiten
dechampignons.Deprijzenvanbloembollen envooralboomkwekerijprodukten gingenvolgensderaming omhoog.Degemiddelde prijs
vandedierlijke produktie isforsgedaald,gemiddeld met 7â8%.
Een sterkeachteruitgang deed zichvoorbijde prijzenvanvarkens en,voorhet tweedeachtereenvolgende jaar,vaneieren.Al8

Tabel2.1 Ramingbruto-produktiewaardeland-entuinbouw1986
(min.gld.)
Produktgroep

Waarde
1985

MutatieIn%
hoev. prijs

Waarde
1986
waarde

Akkerbouwprodukten,totaal 2555 +11,5 -1,5 +10
2810
w.o.:granen
459 +13
0 1)+13
5201)
aardappelen
901 -1,5 +14
+12,5 1010
suikerbieten
807 +27,5 -16
+7
860
uien
107
0 +18
+18
130
Tulnbouwprodukten,totaal 9180
9180
w.o.:groenten2)
3166
fruit
460
bloemenenplanten
3898
bloembollen
774
boomkwekerijprod.
490

+5,5
+7,5
+4,5
+6
+4
+5,5

-4,5
-13,5
-3,5
-2
+2
+5

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

2495
+ 1,5
Veehouder!jprod., totaal22495
1783
-10
w.o.:runderen
1841
kalveren
+ 1,5
varkens
6651
+6
1394
+3
slachtpluimvee
1431
eieren
-0,5
9038 3)+1
melk

-7,5
-11,5
-5
-13
-8
-14
-2,5

-6
21120
-20,5 1420
-3, 5 1780
-8
6130
-5
1320
-15
1220
-1, 5 89003)

Totaal-generaal

34230

+3,5 -6,5

-3

Bron :1985CBS,1986LEI-berekeningen.
1) Zonderrekeningtehoudenmetdemedeverantwoordelijkheidsheffing,waarvanhetbedraggeschatkanwordenop15min.
gld.
2) Incl•champignons.
3) Naaftrekvanmedeverantwoordelijkheidsheffingensuperheffingishetbedragin1985 8700min.gld.enin1986
naarschatting8540min.gld.
leenvoormelkbleefdeprijsdalingondanksdecrisisachtigeverschijnselenopdeEG-zuivelmarktbeperkttotruim2,5%(rekening
houdendmetdetebetalensuperheffing:eenkleine3%).
Eenenanderleiddevoordeakkerbouwtoteenvrijsterke
stijgingvandeproduktiewaardedieechternoglangniethet
niveauvandejaren1982-1984bereikte.Deproduktiewaardevan
detuinbouw,diedelaatstejarendievanmelkovertreft,bleef
vrijwelgelijk.Dievandetotaleveehouderijgafvoorheteerst
sinds1974eenforsedalingtezien.Aandezedalingdroegenalle
onderscheidenveehouderijsectorenbij,metdienverstandedathet

9230
2940
460
4050
820
540

33160

aandeelvandemelkproduktiehierinzeerbeperktwas (tabel2.1).
Doordeoverheersende betekenisvandeveehouderijisvoorhet
tweedeachtereenvolgende jaarookdeproduktiewaarde vandetotaleland-entuinbouwgedaald enwelmet ruim3%.In1985bleef
dedaling tenopzichtevan1984volgensvoorlopigecijfersbeperkt totongeveer1%.

2.2 Produktiemiddelen
Doorslaggevend voordeontwikkeling vandewaardevande
doordeagrarische sectoraangekochtegoederenendiensten(produktiemiddelen)isdegangvanzakenbijveevoeder,dat ongeveer
60%vandezepostomvat.Voor 1986iseengeringetoenamevanhet
veevoederverbruik geraamd (tabel2.2).Eendalingvanhetverbruikdeed zichvoorinderundveesectoralsgevolgvandeverdere inkrimpingvandemelkveestapelenvandegunstigevoederwinning.Deforseuitbreiding vandevarkenshouderijginguiterTabel2.2 Raming toegevoegdewaardeland-entuinbouw1985
(min.gld.)
Waarde
1985

Totalebruto-produktie
Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmest en
bestrijdingsmidd.

Waarde
1986
hoev. prijs waarde

34230 + 3 , 5

17900
10760
1930
1480

Bruto-toegevoegdewaarde 16330
Af:saldosubsidiesen
indirectebelastingen
saldoheffingenen
premies 1)
afschrijvingen

Mutatie in%

340
320
2300

Netto-toegevoegdewaarde 13370

-6,5

+1
+1,5
+2,5
- 1,5

-3

-8,5
-9
-31
5,5

33160

-7,5
-7,5
-29
-7
+1,5

16600
9940
1370
1380
16560

+10
+12,5
+4
+ 0,5

370
360
2390
13440

Bron:1985CBS;1986LEI-berekeningen.
1) Medeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelkenmedeverantwoordelijkheidsheffingopgraanenerzijdsenpremies
kleinemelkveehouders enkleinegraantelersanderzijds.
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aardgepaardmeteenminofmeerevenredige toenamevanhetvoederverbruik.Indepluimveesectorwashetvoederverbruik ongeveer
gelijkaandatvan1985.Vooralonderinvloedvanontwikkelingen
opdewereldmarkt gingdegemiddeldeveevoederprijsverderomlaag
enwelmet9%. Intweejaarisdezeprijsmetmeerdan15%gedaald.
Ookdemeesteandereproduktiemiddelenwerdengoedkoper.Dat
goldvooralvoorenergiedie,alsgevolgvandeveellageregasprljzen,meerdan30%inprijsdaalde.Daarstond eentoenamevan
hetverbruikmetenkeleprocenten tegenover (tabel2.2).Ook
kunstmestwerd,wellichtmedeonderinvloed vandegedaaldeenergieprijzen,goedkoper,terwijlhetverbruikervanongeveergelijk
bleef.Alleendeprijzenvanbestrijdingsmiddelenzoudenvolgens
debeschikbare informatie eenprocentofvijfzijngestegen,terwijlhetverbruikervanzouzijngedaald.Ookdenietafzonderlijk indetabelvermelde dienstengaveneengeringe prijsstijging tezien.
Het resultaat vanéénenanderwaseengeringevolumetoename
voorhet totaalvandeaangekochteproduktiemiddelen eneendalingvandegemiddeldeprijservanmet8à9%.Ditkomteropneer
datdegezamenlijke boerenentuindersin1986ruimeenmiljard
guldenminderaanproduktiemiddelenuitgavendaninhetvoorafgaandejaar.
2.3 Toegevoegdewaardeenresterend inkomen
Uithetvoorgaandevaltafteleidendathetvolumevande
bruto-produktie in1986ietssterkerisgestegendandatvande
aangekochte produktiemiddelen (resp.3,5%en1%).Daarnaast isde
prijsverhoudingvanopbrengstenenaangekochte produktiemiddelen
verbeterd evenals in1985.Beide factorensamenleiddentoteen
geringe stijgingvandebruto-toegevoegdewaardevandetotale
land-entuinbouwvannaarschatting ruim1%.Verondersteld is
datdesubsidies (waaronder rentesubsidies,maarnietbijvoorbeeld deWIR-premies)ietszijnverminderd endatdeindirecte
belastingen ietszijngestegen.Het (negatieve)saldovansubsidiesenbelastingennamdaardoormetenkele tientallenmiljoenen
guldens toe.Hetzelfdegeldtvoordedit jaarvoorheteerstafzonderlijk vermeldebedragenaanheffingen.Deze stijgingwerd
veroorzaakt doorhethogerebedragaansuperheffing endoorde
invoering vandemedeverantwoordelijksheffingopgraan.Aan
medeverantwoordelijksheffingopmelkwerdeenietslagerbedrag
betaald terwijlhet inhetkadervandekleine-melkveehoudersregeling ontvangenbedraggelijkwasaandatvan1985.Voordeafschrijvingen is,vooralopgrondvandewathogere investeringen
invoorgaande jaren,eenstijgingvan4%aangehouden.Hetresultaatvanêënenander iseenvrijwelgelijkblijvendenetto-toegevoegdewaarde (+0,5%).
Omdatdeinflatie in1986ongeveernihilwas-sommige
indexcijferswijzenzelfsopeenzekeredalingvanhetalgemene
11

prijsniveau-isdereële stijgingvandenetto-toegevoegdewaardeevengroot alsdenominale.Omdathet totaleaantalarbeidskrachtennaarschatting isgedaaldmet1,5%,isersprakegeweest
vaneenstijgingvandereëletoegevoegdewaardeperarbeidskracht meteenkleine2%tenopzichtevan1985.Deramingen,die
omgeven zijnmetvrijveelonzekerheden,wijzeneropdatdeverbetering inelkgevalonvoldoende isgeweest omdeteruggangmet
eenprocent ofvijf van1985weerongedaantemaken (tabel2.3).
Uitdenetto-toegevoegde waardemoetdoordeagrarische
ondernemers eenaantalbedrijfsuitgavenwordenbetaald,namelijk
loon,loonwerk,renteen(netto-)pacht.Het "resterend inkomen"
datdanoverblijft,komt ongeveerovereenmethet "gezinsinkomen
uitbedrijf"uithetbegrippenarsenaal vanhetLEI (ziebijlage).

Tabel2.3 Ontwikkeling netto-toegevoegdewaardeenresterend
inkomen
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Min,gld.

(v)

(v)

(v)

(r)

Netto-toegevoegde
waarde (bron:CBS)

9310118201309013200139301337013440

Betaaldefactorkosten 1)2)

3915 4255 4360 4210 4235 4370 4290

Resterend inkomen 2)

5395 7665 8730 8990 9695 9000 9150

Indexcijfers
Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
1979-1981=100

92

110

117

115

120

113

113

Idem,per
arbeidskracht 2)

92

112

119

117

123

116

118

Totaal resterend
inkomen,reëel,
1979-1981=1002)

87

115

127

128

136

123

125

Idem,perbedrijf 2)

87

117

131

134

143

132

136

1) Betaald loon,het factorkostenaandeel vanhet loonwerk,
betaalde renteplusbetaaldenetto-pacht.
2) SchattingLEI,herzienereeks.
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Vooral inde jaren 1979en 1980liephetaanrentebetaaldebedrag sterk,op,met alsgevolg dathet "resterend inkomen"indie
jaren nog sterkeronderdruk stond dande toegevoegdewaarde
(tabel2.3).Tussen 1981en1984ishet totalebedragaanbetaal7
de factorkosten vooral doordelagererentetarieven nauwelijks
meergestegen.Het resterend inkomengingdaardoor ongeveer
tweemaalzosnelomhoogalsdereëlenetto-toegevoegdewaarde.
Voor 1986iseenvrijwelgelijkbedrag aanbetaaldefactorkosten geraamd.Opgrond vandemeitellingsgegevensmoestworden
aangenomen dathet aantalbetaaldepersoneelsledenmetenkele
procenten isgestegen terwijl degemiddelde loonkosten perarbeidskracht eveneens omhoog gingen.Doordewathogerepachtprijzensteegookhet voorpachtbetaaldebedragmet enkeleprocenten.
Tegenoverdeopnieuwlagere rente-tarieven stond eenvrijsterke
vergroting vanhetaan leningenopgenomen bedrag,zodat debetaalde rente slechtsweinig verminderde.
Uiteindelijk resulteerde éénenandervolgensderamingin
eenbeperkte stijging vanhet resterend inkomen;namelijkmet
circa 1,5%.Omdat hetaantalbedrijvenvolgens demeitellingweer
met 1,5%daalde,zouditneerkomen opeenstijging vanhet reële
inkomen perbedrijfmet ruimdrieprocent.Daarmee isdedaling
vanruim 5%in1985dusnietgoedgemaakt.Deverbetering vanhet
reëleinkomen indeagrarische sector in 1986isongeveergelijk
aandieinandere sectorenvanhet bedrijfsleven.
Geconcludeerd magwordendatdeinkomensontwikkeling inde
land-en tuinbouwinhet afgelopen jaar inhet algemeen nietongunstig isgeweest.Ditgeldt inwezenookwanneermenhethuidigeinkomenspeil vergelijkt met datvanhetmiddenvandejaren
zeventig.Doorslaggevend daarbijwasdeprijsdaling vandeproduktiemiddelen,vooralvanveevoerenenergie enovereenlangere
reeksvan jarenookderente-tarieven.Ofdezegunstigetrend
zichzalvoortzetten enookindekomende jarendeprijzenvande
produktiemiddelen achter zullenblijvenbijdievandeopbrengsten,staat geenszinsvast.Het gunstige beeld vanhet laatste
jaaristrouwensniet vantoepassing opallesectoren.Zoalsin
devolgendehoofdstukken zalblijken loopt deontwikkeling vande
resultatenvansector tot sectorvrijsterkuiteen.
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3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordtaandacht besteed aandegangvan
zakenvoordeafzonderlijkesectorenenbedrijfstypen.Voorde
enesectorzijnmeergegevensbeschikbaar danvoordeandere;met
namevoordetuinbouwindeopengrondmoetwordenvolstaanmet
vrijsummiere informatie.Behalvevandegegevensvandesectorrekening (hoofdstuk2)wordt indithoofdstuk vooralgebruik
gemaaktvaninformatieontleend aande "Prognosevanbedrijfsuitkomstenopakkerbouw-enveehouderijbedrijvenin1986/87"en
aande "Ramingvandebedrijfsuitkomstenin1986vandeglastuinbouw-enchampignonbedrijven".
Benadruktmoetwordendatdebovengenoemdeprognosebetrekkingheeftophetboekjaardatlooptvanmei1986totenmet
april 1987.Vooralbijproduktendiesterkeprijsfluctuatiesvertonen (b.v.aardappelen)kanhetverloopvandeopbrengstwaarde
inhetboekjaar sterkafwijkenvandat inhetkalenderjaar,waarinimmerseendeelvandeoudeoogstwordt verhandeld.Deprognoseshebbenbetrekkingopeenperiodediepasvoorruimdehelft
isverstreken.Ditbrengtmetname tenaanzienvande"vrije"
produkteneenaanzienlijkematevanonzekerheidmet zichmee.Bij
deberekeningwordtuitgegaanvandeopbrengstprijzenindemaandenmeitotenmetoktoberenhetvoorderestvanhetboekjaar
verwachteverloopdaarvan.
Voorwatbetreftdeprognosesvan1986/87voorlandbouwbedrijvenenderamingenover1986voor tuinbouwbedrijvenwordenin
dithoofdstuk tweereeksencijfersgegeven.Bijdeeersteis,zoals sinds 1979gebruikelijk,voordebepalingvandevervangingswaardevanduurzame produktiemiddelen deWIR-premieopdenieuwprijsinminderinggebracht.Bijdetweedereekscijfersisdit
niethetgeval;daarwordtdeongecorrigeerde nieuwprijsalsvervangingswaarde aangehouden.Ditbetekentdatbijdetweedeberekeningswijze dekostenvanrenteenafschrijvingenhogerzijnen
hetnetto-bedrijfsresultaatenhetondernemersinkomennavenant
lager.Dezeverandering indeberekeningswijzehangtsamenmet
eenaanpassing inderegelsvandeWIR,waardoorhetsindsmei
1986nietmeermogelijk isommeerpremie teontvangendanmen
aanbelasting betaalt.DeteontvangenWIR-premie isdusafhankelijkvandehoogtevandetebetalenbelastingenenkannietmeer
beschouwdwordenalseenalgemeengeldendekortingopdeaanschaffingsprijsvanduurzame produktiemiddelen.Vandaardathet
LEI-bestuurheeftbeslotendesinds 1979gevolgdewerkwijzete
verlaten.Voorzover detebetalenbelasting,overenkelejaren
gespreid,toereikend Isvoorde teontvangenWIR-premie,zullen
dezeveranderingennietvaninvloed zijnophetbesteedbaarin14

komen,dusnaaftrekvande(netto-)betaalde belastingen.Opvele
agrarischebedrijvenzaldeWIR-premieechterhogerzijndande
tebetalenbelasting,zodatdoordeverandering vanderegelsvan
deWIRookhetbesteedbare inkomenomlaaggaat.

3.2 Akkerbouw
Het landelijkeareaalakkerbouwgewassen (exclusiefvoedergewassen)wasvolgensdemeitelling van1986ongeveer 1%kleiner
daneenjaartevoren.Hetareaalgroenvoedergewassen (vrijwel
geheelsnijmais)namweer toe,ditkeermet nietminderdan
20.000hectare,maardaarstondeenongeveerevengrotedaling
vandeoppervlaktegrasland tegenover.Evenminalsvoor 1985kan
dusvoorhetafgelopen jaarwordengeconstateerd datdesuperheffing toteensterkeuitbreiding bijdeakkerbouwgewassenheeft
geleid.Weldedenzichweeraanmerkelijkeverschuivingenvoor
binnenhetareaalakkerbouwgewassen.Waarschijnlijkvooralonder
invloed vandelagereprijzennamhetgraanareaalverderaf,ditmaalmetbijna 14.000hectare.Dithoudt indathetNederlandse
graanareaal sinds1980metongeveereenkwart isverminderd.Een
duidelijkeareaalvermindering deed zicheveneensvoorbijkoolzaad enbijzaaiuien.Ookhetareaalconsumptieaardappelen is
ietsgedaald,namelijk zo'n2500hectare (3,5%). Deoppervlakte
pootaardappelen namdaarentegenverder toe,enwelmetruim2,5%
totbijna35.000hectare.Eenrelatief sterkeuitbreidingvertoondedeoppervlaktesuikerbieten (+7200hectare)alsmededie
vanerwtenengraszaad.Hetareaal fabrieksaardappelenbleef
vrijwelgelijk.Erlijkteenverband tezijntussendeopbrengstprijzenvanoogst-1985endebeteeldeoppervlakte in1986.De
akkerbouwers telenvooreendeelkennelijknogsteeds"achterde
marktaan".
Nadematigehectare-opbrengstenvanhetvorige jaar,gaven
dezemedeonder invloedvandeinhetalgemeengunstigeweersomstandigheden,in1986vrijweloverdehele linieeenforsherstel
tezien.Deenigebelangrijkeuitzonderingwerdgevormddoorde
fabrieksaardappelenmet indoorsneebijna 15%lagereopbrengsten.
Bijdeconsumptie-enpootaardappelenbleefdestijgingvande
opbrengstenbeperkt totenkeleprocenten,maarbijsuikerbieten
(15%), granen(ca.20%)enpeulvruchten (indoorsnee40%)waren
destijgingspercentages veelhoger.Voorverschillende gewassen
werdennognooiteerderbereikteopbrengstniveaus gehaald,onder
meervoorwintertarwe (8000kg/ha)ensuiker (+9400kg/ha). Ook
bijdepeulvruchten,diedelaatste jarenmeerindeaandacht
staan,lijktdetechnischeontwikkeling toeteslaan,vooralinde
vormvannieuwerassen:tussen1960en1980wasdaarnauwelijks
sprakevaneenstijgingvandekilogramopbrengsten.In 1986kwam
degemiddeldeopbrengstvoorheteerstbovende5000kgperhectare,watzo'n80%hoger isdanhetgemiddeldepeilindetweede
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helft vandejarenzeventig.Behalvevooraardappelenenuien
leiddendehiervoorgenoemdeontwikkelingen voordebelangrijke
akkerbouwgewassen toteenvrijforsevergroting vandeproduktie
(suiker+27,5%engraan+13%). Deoogstvan consumptieaardappelen
daaldemet1,5à2%,dievanpootaardappelengafeenstijgingvan
6% tezienendievanfabrieksaardappelenkwambijna 15%lager
uitdanin1985.
Deprijzenvandeakkerbouwprodukten gaveneenuiteenlopend
beeld tezien,waarbijdievanaardappelenenuienonderinvloed
vandeproduktiedaling indeEGaanmerkelijkverbeterden.Voor
hetkalenderjaarkwamdeprijsstijgingvoorbeideproduktenop15
à 20%,opboekjaarbasiswordtdestijginggeschatop30à40%.
Tochblijvenzoweldeaardappelenalsdeuienprijzennog (ver)
achterbijhetgemiddeldepeilvandeafgelopentienjaar.De
gemiddeldegraanprijslaginhetkalenderjaar,zonderrekeningte
houdenmetdemedeverantwoordelijkheidsheffing,ongeveerophetzelfde peilalsin1985,maarkomt inhetboekjaarennaaftrek
vandieheffingduidelijk lageruit.DoordeveelgrotereproduktievanC-suiker zaldebietenprijsondankshethogeresuikergehalteaanzienlijkomlaag gaan (tabel2.1).Fabrieksaardappelenen

Tabel3.1 Rentabiliteit eninkomenvanlandbouwbedrijven
Boekjaar

Groterebedrijven

Kleinerebedrijven

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

Opbrengstenin%vandekosten
1983/84
1984/85
1985/86 (v)
1986/87 (p)
1986/87 (p)1)

124
95
85
97
(94)

91
89
91
93
(90)

87
87
88
88
(86)

97
78
69
79
(77)

72
72
71
73
(71)

73
72
72
72
(70)

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x1000gld.perbedrijf)
1983/84
1984/85
1985/86 (v)
1986/87 (p)
1986/87(p)1)

49,4
46,4

36,1
26,2

49,6
25,3

16,4
14,2

11,8
10,5

29
58

55
59

44
42

7
25

18
18

17
14

(53)

(54)

(37)

(23)

(16)

(11)

140,9
58,8

(v)=voorlopig
(p)=prognose
1) zonder rekening tehoudenmetWIR-premie,nietvergelijkbaarmetvoorgaande jaren
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pootaardappelentenslottegeveneenbeperkteprijsstijgingte
zien.Indoorsneeblevendeprijzenvanakkerbouwprodukten Inhet
kalenderjaar ongeveergelijk terwijlookvoorhetboekjaar
1986/87persaldoweinig veranderingwordtverwacht.Eenenander
zalernaarverwachting toelelden,datopdeakkerbouwbedrijven
Indekleigebiedendegeldelijke opbrengstenperhectarein
1986/87metnaarschatting 12%stijgentenopzichtevan1985/86,
vrijwelgeheelalsgevolg vanhogerehectare-opbrengsten.Opde
Veenkoloniale akkerbouwbedrijvenkomendegeldelijke opbrengsten
eenfractie lageruit.
De prijzenvandeproduktiemiddelengaan,afgezienvanhet
effect vandegewijzigdeverwerking vandeWIR,indoorsneeiets
omlaag.Vooralpootgoed,kunstmest enenergiewerdengoedkoper
terwijlookhet rentepercentage verderomlaagging.Deoverige
produktiemiddelengeveneenprijsstijgingmetenkeleprocentente
zien.Onderanderedoorhetgunstigeverloopvandeoogstgaatde
hoeveelheid produktiemiddelen perhectareenigszinsomlaag,met
alsgevolg datdetotalekostenperhectareIndoorsneeroet2à
3%dalen.Defeitelijkeopbrengsten/kostenverhoudlng zalopde
akkerbouwbedrijvenindekleigebiedendanookmet 10à12procentpuntenverbeteren,maarkomt ookvoordegroterebedrijven
- bijeenongewijzigdeberekeningswijze-nognietop100%(tabel
3.1).Opdekleinereakkerbouwbedrijvenindekleigebiedenblijft
hetnetto-bedrijfsresultaatsterknegatief.IndeVeenkoloniën
zullendebedrijfsresultatenvolgensdeprognoseweinigveranderentenopzichtevan1985/86.
Hetgemiddeldeondernemersinkomen vandeakkerbouwbedrijven
zalin1986/87inhet algemeenaanmerkelijkbovenhetzeerlage
peilvanhetvoorgaande jaarliggen (tabel3.2),maarnogwel
benedenhet inde jaren1981/82-1983/84bereikteniveau.Voor
degroterebedrijven indekleigebiedenwordt,afgezienvande
wijziging indeberekeningsmethode,eengemiddeldeverbetering
verwachtmetmeerdan30.000guldenenvoordekleinerebedrijven
met 15à20.000gulden.IndeVeenkoloniën zaldestijgingvan
hetondernemersinkomen indoorsneebeperktblijventotenkele
duizendenguldens.

3.3 Melkveehouderij
Demelkaanvoerwas inhetkalenderjaar 1986naarschatting
ongeveer 1%hogerdaninhetvoorgaande jaar.Doordeslechtere
marktsituatie gingdemelkprijsvoorheteerst sinds1970omlaag,
enwelmetruim2,5%.Daarbijisdannoggeenrekeninggehouden
metdesuperheffing,waarvoordegezamenlijkemelkveehoudersin
1986eennaarschatting 60miljoenguldenhogerbedragmoesten
afdragendanin1985.Daar staat eenverlagingmetcirca40
miljoenguldenvanhetbedragaanmedeverantwoordelijkheidsheffing tegenover.Doorberekening vandezeheffingen indemelkprijzenzoutoteendalingmet eenkleine3%hebbengeleid.
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Hethogerebedragaansuperheffing hingsamenmetdevrij
forseoverschrijdingenvandevoor 1985/86vastgesteldequota.
Oorzaken voordezeoverschrijdingzijn:degoedekwaliteit van
het ruwvoederendegunstiger verhouding tussenmelkprijsen
voederprijs,terwijlwellichteendeelvandemelkveehoudershad
gerekend opeenherhalingvandevoor 1984/85toegepastevereveningsregeling.
Voor 1986/87zietheternaaruitdatdemelkproduktie per
hectare licht zaldalen.Weliswaar zaldemelkproduktie perkoe
mededoordeuitstekendekwaliteitvanhet ruwvoederwaarschijnlijkweerforsomhooggaan (+4,5),maarhetaantalkoeienper
hectare zalnaarverwachting meteenhogerpercentagedalen.De
netto-melkprijs zalinhetboekjaarnaarschatting 2%achterblijvenbijdievan1985/86.Mededoordenaarschatting 7%lagere
veeprijzen zullendegeldopbrengstenperhectare5%lageruitkomen.
Daarstaat tegenoverdatdekostenperhectarewaarschijnlijkmet6à7%zullendalen,vooraldoor lagereprijzenvan
krachtvoeder (-7%),ruwvoeder,kunstmest enenergieendooreen
verlagingvandeingecalculeerde rentevoet.Daarnaastkandankzij
debetereweersomstandigheden inhetweideseizoen,dedaarmee
samenhangende uitmuntendekwaliteit vanhetruwvoederendegoede
snijmaisoogst,dekrachtvoergiftperkoegelijkblijvenofzelfs
dalen.
Eénenanderhoudt indatdebruto-produktiviteit in1986/87
metongeveer 1,5%zalverbeteren.Daarmeezoudetoenamevande
bruto-produktiviteit tijdensdegeldigheidsduur vandequotaregelinggemiddeld op1,3%perjaarkomen.Ditblijft slechts
weinig achterbijde1,5%per jaardieindetienjaardaarvoor
werdgerealiseerd.Degevreesdeernstigevertraging vandeproduktiviteitsgroei alsgevolg vandequotering valt totnutoedus
nogalmee;demelkveehouders zijnervrijgoed ingeslaagdhun
bedrijfsvoeringaanhetgewijzigderegiemaantepassen.Externe
factorenhebbenoverigenseenbelangrijke rolgespeeld bijhet
vrijgoedeproduktiviteitsverloop.Mededaarommagmenerniet
vanuitgaandatdezegunstige tendenszichdekomende jarenzal
voortzetten.Tegenoverdebeperktevertraging indeproduktiviteitsstijgingstond eenaanmerkelijkeverbetering vande
prijsverhouding tussenopbrengsten enkostenna1983/84;inde
tienjaardaarvoorwassprakevaneenverslechteringmetongeveer
tweepuntenperjaar,indejarendaarnagingdezeverhouding
slechtsmet0,5%per jaarachteruit.Hetgrootste deelvandeze
verbetering moetechterworden toegeschrevenaanexterne factoren
aandekostenkant (rentedaling,energieprijzen,dollarkoers,de
situatie opdewereldmarkt voorveevoedergrondstoffen e t c ) .
De inhetvoorgaandebeschrevenontwikkelingen resulteren
voorhetgemiddeldemelkveebedrijf in1986/87ineenverbetering
vandekosten/opbrengstenverhouding metongeveer tweepunten
(tabel3.1).Hetgemiddelde ondernemersinkomenzouopdegrotere
melkveebedrijvenvolgensderaming-afgezienvandeverandering
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inberekeningswijze-verder stijgenmetongeveer4000gulden,
enopdekleinerebedrijvenminofmeergelijkblijven.Voorwat
betreftderelatieveinkomensverbetering zijnerweinigverschillentussenderegio's.

3.4 Intensieve veehouderij
Het produktievolume vandetotale intensieveveehouderijis
in1986naar schattingmet4%toegenomen.Degemiddeldeopbrengstprijsging indezesectormet 11à12%omlaag,waarbijde
daling uiteenliepvan5%voormestkalveren tot13%voorvarkens
en14%vooreieren (tabel2.1).Deeierprijskwamdaarmeeruim
20% lageruitdanin1984.Ookvoorhetboekjaar 1986/87ziethet
er inhetalgemeennaaruitdatdeopbrengstprijzenindeintensieveveehouderijduidelijk lagerzullenliggendanin1985/86.
Alleendedalingvandeeierprijs zwaktaf,waardoordezeinhet
boekjaar7%lageruitkomt,dusduidelijkminderdaninhetkalenderjaar.
Aandekostenkantwordendeontwikkelingen gedomineerd door
deverderedalingvandevoederprijzen,dievoorhetboekjaar
neerkomen opeenverlagingvan6%voorvarkensvoeder enop9à
10%voor pluimveevoeder.Bijdezepercentages iservanuitgegaan
datdeprijsdaling inhetverdereverloopvanhetboekjaarsterk
zalafzwakken.Deprijsontwikkelingvandeoverigeproduktiemiddelengeeft ingrote lijnenhetzelfdebeeld tezienalsvoorde
grondgebondensectoren.
Voor1986/87zietheternaaruitdatdedalingvandevoederprijzen inhetalgemeenonvoldoendezalzijnomheteffectvan
delagereopbrengstprijzen tecompenseren,zulksintegenstelling
tot 1985/86.Derentabiliteit vandevarkenshouderijendepluimveemesterijzalnaarverwachting danookduidelijkachterblijven
bijdegunstige resultatenvanhetvoorgaande jaar.Voordevarkensfokkerijwordt-nogafgezienvandeverandering indeberekeningswijze -eendalingvandegemiddeldearbeidsopbrengst per
dierverwacht vanzo'n40%,voordevarkensmesterijeenhalvering
envoordekuikenmesterijeenachteruitgang metongeveereen
kwart.Voordelaatstgenoemde sectorblijvenderesultatenondanksdedaling tochopeenredelijk niveau,meteenomgerekende
arbeidsopbrengst vanzo'n60.000guldenvooreenarbeidskracht
diebijeenefficiëntebedrijfsopzeteenvolledigedagtaakheeft.
Voordebeidevarkenshouderijsectorenkomteendergelijkebenaderingopeenarbeidsopbrengst van35000à40000gulden.Deresultaten indevarkensmesterijzijndaarbijwatbeterdanindefokkerijomdatdemesterskunnenprofiterenvanaanmerkelijk lagere
biggeprijzen.Deresultatenvandelegpluimveehouderijzullen
naarverwachtingwel ietsaantrekken,maarblijven tochopeen
zeerlaagniveau.Vooreenarbeidskrachtmeteenvolledigedagtaakmoetmendenkenaaneenarbeidsopbrengst indeordevan
15000gulden.Ditbetekent dat 1986/87hetderdeachtereenvolgendejaarzalwordenmetslechteresultatenvoordezesector.
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Voordekalvermesterijwordengeenafzonderlijkeprognoses
opgesteld,maarhetbeeld datdebeschikbareglobale informatie
voor 1986/87oplevert isnietgunstig.Deprijzenvandevette
kalveren lagen indeperiodemei totenmetoktoberongeveer8%
lagerdaneenjaar tevoren.Weliswaarwarenookdenuchterekalverenenhetkalvervoeder watgoedkoper,maardeprijsdaling
daarvanwasminderdanvandeslachtkalveren.Opgrondhiervan
magmenaannemendatde resultaten indezesectorin1986/87nog
lager zullenuitkomendaninhetvoorgaande jaar.Devrijemesterszullendeze teruggang rechtstreeks ervaren,decontractmesters ineenlaterstadiumonderanderedoorlagerevergoedingenbijvernieuwingvandecontracten.

3.5 Glastuinbouw
Volgensvoorlopigegegevenswasdetotaleveilingomzetvan
glasgroenten in1986wat lagerdanin1985.Bijeenvrijwel
ongewijzigde oppervlaktenamhet produktievolume toemetnaar
schattingeenprocent ofzeven,hetgeenwijst opeenverdere
toepassing vanintensievere produktiemethoden (vooralsubstraatteelt).Degemiddeldeprijsvandeglasgroentengafeendaling
met eenprocentofacht tezien.Vandebelangrijke produkten
werdenalleenvleestomatenenpaprikaduurder,deprijzenvande
gewone tomatenenvanradijsblevenongeveergelijk,terwijl
komkommers enslaaanzienlijk inprijsomlaaggingen.OpdebedrijvenvanhetLEI-boekhoudnetbleef deopbrengst pervierkante
meter indoorsneevrijwelgelijk.
Hetkostenbeeld werd in1986geheelbeheerst doordesterk
gedaaldeaardgasprijs,waardoordeenergiekosten pervierkante
metermetongeveereenkwart omlaaggingen.Daarstondeen stijgingvandeoverigedirectekostentegenovermetvijfàzesprocent.Deze relatief sterke toenamehing inbelangrijkematesamen
metdeeerdervermelde ruimere toepassingvannieuwe intensieve
teeltmethoden diemeermateriaalvereisen enhogere opbrengsten
opleveren.Omdezelfde redenisookhetarbeidsvolumeopdeze
bedrijven toegenomen.Samenmeteenkleinestijgingvandeuurlonenleiddedittotenkeleprocentenhogerearbeidskosten.Dekostenvanrenteenafschrijving blijvenvrijwelongewijzigd.Het
gevolg vanéénenanderwaseendalingvandetotalekostenper
vierkantemetermeteenprocentofvier.Bijditcijfer isgeen
rekening gehoudenmetdeeffectenvandeinparagraaf 3.1 genoemdeaanpassing vandewijzewaaropdeWIRindeberekeningenis
betrokken.
Hetgevolg vandebovenvermelde ontwikkelingenwaseenverbetering vandeopbrengsten/kostenverhouding voorhetgemiddelde
glasgroentebedrijf metnaar schattingvierpunteneneenstijging
vanhetgemiddeldeondernemersinkomenvancirca42.000totongeveer57.000guldenperondernemer (afgezienvandewijziging in
deberekeningswijze,tabel3.2).Ondanksdezeverbetering ishet
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Tabel3.2 Rentabiliteit enondernemersinkomenvantuinbouwbedrijven
GlasSnijPotAlle
Champiggroente-bloemen-planten-glas- nonbebedrij- bedrij- bedrij- tuinb. drijven
ven
ven
ven
bedr.
Opbrengsten in%vandekosten
1983
1984
1985 (v)
1986 (r)
1986(r)1)

92
94
92
96

95
96
94
95

96
101
104
105

94
96
94
96

87
104
86
76

(93)

(92)

(102)

(93)

(73)

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x1000gld.perondernemer)
1983
1984
1985(v)
1986 (r)
1986 (r)1)

41,9
46,8
41,7
57,2
(«7,7)

56,4
59,3
49,5
55,0
(44,7)

38,6
63,6
82,4
89,3
(80,2)

47,7
54,6
48,5
59,0
(49,2)

17,9
87,1
23,7
-13,2
(-21,1)

(v)=voorlopig
(r)=raming
1) zonderrekening tehoudenmetWIR-premie,nietvergelijkbaarmetvoorgaandejaren.
resultaatvanhetdoorsneeglasgroentebedrijfin1986negatief
gebleven.Geletopdesterkuiteenlopende prijsontwikkelingzullenervoortsgroteonderlingeverschillen tussendebedrijven
zijngeweest.
De totaleveilingomzetvansnijbloemenisin1986volgens
voorlopigecijferseenpaarprocenthogeruitgekomendanin1985.
Degemiddeldeopbrengstprijsgingdaarbijomlaag.Vooralchrysanten,anjers,gerbera'sencymbidiumgaveneenduidelijkeprijsdaling tezien.Deomzetstijgingkomtdusvolledigvoor rekening
vandenaarschatting4%grotereaanvoer.Deze toenamewerdgerealiseerd opeenvolgensdemeitellingmetcirca2%uitgebreid
areaal,zodatdeproduktieperoppervlakte-eenheidmetenkele
procenten zouzijngestegen.
Voordegespecialiseerde snijbloemenbedrijvenuithetLEIboekhoudnet,dieeengewassenassortiment hebbendatenigszins
afwijktvanhettotalepakket,wordtgerekend opeendalingvan
deopbrengstenpervierkantemetermetongeveer4%.Dekostenontwikkelingopdesnijbloemenbedrijvenkwamvooreenbelangrijk
deelovereenmetdieopdeglasgroentebedrijven.Hetbelangrijk21

steverschijnselwaseendalingvandeenergiekostenmeteen
kleine30%.Dekostenvanrenteenafschrijvingenbleven,afgezienvandegewijzigdeberekeningsmethode,ongeveergelijk.De
loonkostenperuurgingenmetenkeleprocentenomhoog,maarde
arbeidsinzet isenigszinsgedaald,metalsgevolgdatdearbeidskostenpervierkantemetereenfractieverminderden.Vooralals
gevolgvanprijsstijgingengingendeoverigekostenmetenkele
procentenomhoog.Detotalekostenzijndooréénenandermet4à
5%gedaald.Het resultaatwas,afgezienvandegewijzigdeberekeningsmethode,eennauwelijksverbeterde opbrengsten/kostenverhoudingeneenstijgingvanhetgemiddeldeondernemersinkomenmet
eenprocentoftien(tabel3.2).
Deveilingomzet vanpotplantenzalin1986naarschatting
eenprocentofachthoger zijnuitgekomendaninhetvoorgaande
jaar.Deze toenamewashet resultaatvaneenongeveer 10%grotere
aanvoereneenenkeleprocentenlageregemiddeldeprijs.Detoenamevandeaanvoerwerdgerealiseerd opeen7à8%groterareaal.Dezecijferswijzeneropdatdeopbrengstenpervierkante
meterweinig zijnveranderd.VoordeLEI-boekhoudbedrijvenzijn
2%hogereopbrengsten pervierkantemetergeraamd.
Deontwikkelingvandekostenvertoondeongeveerhetzelfde
beeldalsopdesnijbloemenbedrijven.Alleende"overigekosten"
gaveneenstijgingvaneenprocentofzeventezien,onderandere
doorhogereafleveringskosten.Dedalingvandetotalekostenper
vierkantemeterbleef,afgezienvandewijziging indeberekeningsmethode,beperkt totminderdan1%.Hetresultaatwaseen
beperkteverdereverbetering vande opbrengsten-kostenverhouding,
diedaarmeeopeengunstig niveauisgebleven (tabel3.2).Voor
hetgemiddeldeondernemersinkomen iseenverbetering geraamdvan
ruim82.000totongeveer89.000gulden.
Deramingenvoordetotaleglastuinbouwkomenuitopeen
daling vandekostenmet31 4 % pervierkantemeter,vooralals
gevolg vandeveellageregasprijzen.Daarmeekwam (tijdelijk?)
eeneindaaneenlangeperiodevansterkstijgendekosten.Het
zietervoordekomende jarennaaruitdatdeproblemenmeeraan
dekantvandeopbrengsten zullen liggen.In1986leiddededruk
opdeopbrengstprijzentoteenachteruitgang vandegeldelijke
opbrengsten vanhetgemiddeldeglastuinbouwbedrijfmetongeveer
1,5%.Deopbrengsten-kostenverhouding isindoorsnee ietsverbeterd-afgezienvanwijzigingen indeberekeningsmethode-maar
bleefbeneden 100%,terwijlhetgemiddeldeondernemersinkomenmet
ongeveer 10.000guldenisgestegen (tabel3.2).

3.6 Overige tuinbouw
Devrije valvandebedrijfsresultatenvandechampignonbedrijvenheeft zichin1986voortgezet.Zoweldetotaleteeltoppervlaktealshetproduktievolume namenmet zo'n7%toe,hetgeen
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voordeproduktieneerkomtopeenverdubbeling sinds1979.Dedalingvandegemiddelde opbrengstprijsvandechampignonsheeft
zichin1986voortgezetenwelmetongeveer 14%(1985:ruim20%).
Devoordeindustriebestemdekwaliteitengavendesterkste
prijsdaling tezien.Detotaleproduktiewaarde ismet zo'nacht
procentgedaald.
VoordeLEI-bedrijven,dienauwelijksenigeproduktiegroei
teziengaven,iseendalingvandeomzetpervierkantemetergeraamdmetcirca 15%.Ookdekostenzijngedaald,maarslechtsmet
2à3%.Vooraldebrandstofkostengingenomlaag,maarook,afgezienvandegewijzigdeberekeningsmethode,dekostenvanrenteen
afschrijvingen.Ookdeanderekosten,zoalsarbeid,gavenper
vierkantemeterenigedaling teziendoordatbezuinigdwerdop
hetvolume.Het resultaat vanêënenanderwaseenforseverdere
verslechteringvandeopbrengsten-kostenverhouding enwelvan86%
tot76%.Hetgemiddeldeondernemersinkomen isvolgens'deraming
gedaald vanbijna24.000guldentotmin(!) 13.000gulden(tabel
3.2).Dermate slechteresultaten zijnvoordezesectornognooit
eerdergeregistreerd enhetzalduidelijk zijndatvoordecontinuïteitvandebedrijven eendergelijke situatieniet langmag
duren.
Deveilingaanvoervanopengrondsgroentenwasin1986naar
schatting zo'n10%groterdanin1985.Vooreendeelkwamdeze
stijging voorrekeningvandewintergroentenvanoogst 1985.Bij
demeitelling van1986bleekdeoppervlakte opengrondsgroenten
slechts 1%groter tezijndaneenjaartevoren,maardoorde
gunstigegroeiomstandigheden kwamdeproduktievanzomergroentennogalwathogeruit.Hetgroterevolumeginggepaardmeteen
forseprijsdaling dievoorhetkalenderjaar indoorsneenaar
schatting zalneerkomenopruim25%.Deproduktiewaardezoudus
met eenprocentofvijftienzijngedaald.Omdatdekostenwaarschijnlijk ongeveergelijk zijngeblevenmagmenaannemendatde
tochalzeermatigebedrijfsresultatenhetlaatstejaarnogverderonderdrukzullenhebbengestaan.
Detotale fruitoogstwasin1986aanzienlijk groterdanin
hetvoorgaande jaar:deappeloogst eenkleine40%endeaardbeienoogst eenkleine 30%.Deperenoogst bleefdaarentegeniets
achterbijdievan1985.Bovendienwasdekwaliteit inhetalgemeenaanzienlijkbeter.Voorhetkalenderjaar iseentoenamevan
het produktievolume geraamd vanenkeleprocenten (tabel2.1).Dat
cijferwordtoverigenssterkbeïnvloed doordekleineappeloogst
van1985.Hetzelfdegeldtvoordegemiddeldeopbrengstprijs,
waarvooropkalenderjaarbasiseendalingmet3â4%isgeraamd.
Dewaardevandefruitproduktieisin1986daardoorvrijwelgelijkgebleven.
Doordat in1986deappeloogst nietalleeninNederland,maar
ook inandereEG-landengroterwasdaninhetvoorgaandejaar,
stondendeprijzenonderdruk.Tochlagdeveilingomzet inde
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eerstemaandenvanhetnieuweseizoen(1986/87)hogerdaneen
jaar tevoren.Depereprijzenzijntotdusverrewathogerdanin
1985/86.Hetgevolg isdateind 1986deveilingomzet vanhardfruitongeveer 10%bovenhetniveauvanhetvoorgaande seizoen
lag.Het zieterechternaaruitdatdeopbrengstprijzenzullen
dalenzodathetdevraag isofdeproduktiewaarde overhethele
seizoenhogerzaluitkomendanin1985/86.Omdatdekostendoor
hetgrotereproduktievolume vermoedelijk enigszins zullenzijn
gestegen,tekent zichopditmomentvoorhetoogstjaar 1986/87
duszekergeenverbetering vanderesultatenafvoordefruitteeltbedrijven,dieookinhetvoorgaande jaaralmatigeuitkomstenteziengaven.
Deramingenvoordebloembollensector zijnbeheptmetgrote
onzekerheden.Hetareaalwasin1986volgensdemeitellingongeveer3,5%groterdanin1985,terwijldeindrukbestaatdatook
deopbrengstenperhectareenigszinszijngestegen.Deexportgegevens,waaropderamingvandeproduktiewaarde isgebaseerd
(tabel2.1),wijzenvoorhetkalenderjaar opeencirca4%grotere
hoeveelheid enindoorsnee eenfractiehogereprijzen.Deproduktiewaarde zoualduseenprocentofzeshogeruitkomen.Omdatde
kostenstijging naarmenmagaannemenbeperkt isgeweest,ziethet
ernaaruitdatdegunstigebedrijfsresultatenindezesectorin
het lopende jaarzekernietachteruit zullenzijngegaan.
Deschaarsegegevensvoordeboomkwekerijwijzeneropdat
hetafzetvolume in1986ruim5%bovenhetdoorvorstschadenegatiefbe'invloedeniveauvan1985zalhebbengelegen.Dooreenwat
groterevraag zijndeprijzenmeteenzelfdepercentageomhooggegaan,zodatvoordeproduktiewaarde eenstijgingvanruim10%
isgeraamd (tabel2.1).Aangeziendekostenstijging daarbijzal
zijnachtergebleven,wijstéénenandereropdatin1986een
(verdere)verbeteringvandebedrijfsresultatenvandeboomkwekerijenisopgetreden.
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Bijlage
Bijlage Samenhang enverschillen van de diverse kengetallen
Aan de hand van bijgaand schema worden indeze bijlage de belangrijkste
verschillen en overeenkomsten van de indeze publikatle vermelde kengetallen
besproken.De basisgegevens voor de raming van het sectorlnkomen (CBS,Nationale Rekeningen)worden grotendeels ontleend aanmacro-economische statistieken, zoals de CBS-Produktlestatistlek ende Statistiek van de Buitenlandse
Handel.De gegevens voor de raming en prognoses van debedrijfsuitkomsten van
het LEI zijn gebaseerd opactuele Informatie uit interne en externe bronnen.
Met deze Informatieworden de (voorlopige)uitkomsten vande circa 1500landen tuinbouwbedrijven van het LEI-boekhoudnet geactualiseerd. DeInvalshoek is
daarbij dushet bedrijf.Dit leidt opverschillende punten tot eenandere werkwijze dan bijdeNationale Rekeningen.
Een eerste verschil betreft de leveringen van het ene landbouwbedrijf aan
het andere.Dezeworden op bedrijfsniveau tot deopbrengsten gerekend maarmoeten op sectorniveau van de totale produktiewaardeworden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen tevoorkomen.Als spiegelbeeld hiervanworden inhetkader van
deNationale Rekeningen deagrarische grondstoffen slechts totde aangekochte
produktlemlddelen gerekend, voor zover ze zijngeïmporteerd ofeen industrieel
bijprodukt zijn.
Bij de berekening van deafschrijvingen gaat zowelhet CBSalshet LEIuit
van devervangingswaarde.De gehanteerde afschrijvingspercentages lopen echter
uiteen.Bovendien hield het LEI,althans tot enmet 1985resp.1985/86,rekening met deWIR, indiezindat deactuele nieuwprijswerd verminderd met de
gebruikelijke baslspremie ende gemiddelde klelnschaligheidstoeslag.Inde
praktijk kwam één enander er opneer dat deafschrijvingen volgenshet LEI per
bedrijf hoger zijndan volgens het CBS.
Met ingangvan 1986,respectievelijk 1986/87,heeft het LEIde sinds 1979
toegepaste werkwijze tenaanzien van deWIR verlaten enwordt weer de "normale"
nieuwprijs van de investeringsgoederen alsvervangingswaarde aangehouden.De
WIR-premiesworden dusniet meer Inmindering gebracht.Het gevolg isdat de
afschrijvingen (ende berekende rentekosten)hoger uitkomen ende verschillen
met het CBSop het punt van deafschrijvingen verder toenemen.Deze verandering
inberekeningswijze houdt verband met eenwijziging Inde regelsdie gelden
voor deWIR.Met Ingang van 1mei 1986 ishet namelijk niet meermogelijk om
WIR-premie teontvangen indevorm van eennegatieve belastingbetaling, maar
alleen nogmaaralseenaftrekpost vaneenpositieveaanslag.Dit betekent dat
deWIR niet meer eenalgemene enuniforme prijsverlaging van investeringsgoederen inhoudt endus dat denieuwprijs minus deWIR-premie nietmeer dealgemeen geldende vervangingswaarde is.Dedoor deagrariërsontvangen WIR-premies
worden nu inmindering gebracht opdebetaalde inkomstenbelasting.
De posten indirectebelastingen enkostprijsverlagende subsidieskomen bij
het LEIniet expliciet voor.De indirecte belastingen zijnvoor eendeelopgenomen onder de niet-factorkosten.De kostprijsverlagende subsidies zijn inde
LEI-methode voor eendeel rechtstreeks toegerekend aan deopbrengsten (dewaardevanhet lnterventiefruitwordt bijvoorbeeld doorhet LEIals een opbrengst
maar door het CBSals een subsidie beschouwd)of vormen een onderdeel van de
Incidentele opbrengsten (rentesubsidies).Laatstgenoemde opbrengsten worden
door het LEIbijde rentablliteitsberekenlng buiten beschouwing gelaten.
De onlangs openkele punten gewijzigde berekening van de betaalde factorkosten Inhet kader van het sectorlnkomen isgebaseerd opgeaggregeerde en
opgehoogde LEI-cljfers,zodat hierbij slechts sprake isvan één benaderingswijze.Bijdeopsomming van deverschillen dient ookvermeld teworden dat de
LEI-steekproef betrekking heeft opbedrijven groter dan70 standaardbedrijfseenheden.De agrarische bedrijven beneden dezegrens,met indoorsnee een lager
inkomen, zijn dusniet vertegenwoordigd.
Het resterend inkomen (denetto-toegevoegde waarde verminderd met debetaalde factorkosten),berekend per bedrijf isqua definitie vergelijkbaar met
het gezinsinkomen uit bedrijf volgens het LEI.Toch Ishet gezien de genoemde
verschillen inberekeningswijze niet verwonderlijk dat deniveausvanbeide
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Bijlage (le vervolg)

Schema Inkomens- en rentablllteitskengetallen
Nationale Rekeningen

LEI

Totale produktlewaarde
- Interne leveringen
Bruto-produktlewaarde

- Bedrijfsopbrengsten

- Aangekochte goederen en diensten
Bruto-toegevoegde waarde
- Afschrijvingen
Netto-toegevoegdewaarde
(tegen marktprijzen)
- Indirecte belastingen
+ Kostprijsverlagende subsidies
Netto-toegevoegde waarde
(tegen factorkosten)
- Betaald loon (+ loonwerk)
- Betaalde netto-pacht
- Betaalde rente
Resterend Inkomen

- Nlet-factorko8ten

Factoropbrengsten
Betaald loon (+ loonwerk)
Betaalde netto-pacht
Betaalde rente
Gezinsinkomen uit bedrijf
Berekend loon gezinsleden
Ondernemersinkomen
Incidentele opbrengsten
Saldo betaalde rente enberekende rente bedrijfsvermogen
Saldo betaalde pacht enberekende pacht
Arbeldsopbrengst ondernemer
Berekend loon ondernemer
Netto-bedrijfsresultaat

min ofmeer vergelijkbaar

kengetallen uiteenlopen.Vanwege deovereenkomst vandeaard vanbeidekengetallen ishet echteraannemelijk dat deontwikkeling vanhet resterend Inkomen
en vanhet gezinsinkomen uit bedrijf ongeveer parallel lopen.
Tot zover iserdus een zekere overeenkomst tussen debelde reeksenkengetallen.Het LEIgaat echter nog verder,namelijk dooreen beloning Intecalculerenvoor dedoor de ondernemer enzijngezin ingezette produktlefactoren en
komt op diemanier tot rentabillteitscljfers.Daartoeworden dedoor deondernemer en demeewerkende gezinsleden gewerkte urengewaardeerd tegenhet CAOloon,vermeerderd met de sociale lasten.Door dit bedrag inmindering tebrengen ophet gezinsinkomen uit bedrijf wordt het ondernemersinkomen, dat dus een
vergoeding voor de eigen arbeid,het eigenkapitaal ende eigen grond van de
ondernemer omvat,berekend. Voor debelangrijkste bedrijfstypen isdit weergegeven in tabel 3.1.
Voortswordt overhet inhet bedrijf belegde vermogen een rentevoet In
rekening gebracht.Deze Isgebaseerd ophet actuele rendement van staatsobligatieswaarop een correctiewordt toegepast inverband met de indeze rentevoet
begrepen Inflatievergoeding enerzijds endemet degeldontwaarding samenhangendevermogenswinsten anderzijds.Inafwijking vanhet voorgaandewordt voor
(kort)omlopend vermogen denormale rentevoet voor overeenkomstige kredieten
aangehouden zonder toepassing van genoemde correctie.Het saldovanhet aldus
berekende bedrag aan rente ende Inwerkelijkheid betaalde rentewordt be-
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Bijlage (2e vervolg)

schouwd als de in rekening tebrengen vergoeding voor het eigen vermogen vande
agrarische ondernemer.
Bijlandbouwbedrijven wordt -althans bijde onderhavige berekeningen als beloning devoor degrond de pachtprijs aangehouden (pachtbasis).Voor tuinbouwbedrijven wordt voor gepachte grond dewerkelijk betaalde pacht in rekening
gebracht terwijl voor het vermogen vastgelegd ineigen grond een rentevoet van
2,5%wordt ingecalculeerd. Bet saldo van deberekende kosten van degrond en de
werkelijk betaalde pacht vormt de berekende beloning van de eigen grond.
Na aftrek van de aldus berekende vergoeding voor eigen kapitaal en eigen
grond resteert dearbeidsopbrengst van deondernemer.Dezewordt verminderd met
het berekend loon van deondernemer. De dan resterende post wordt "netto-bedrijfsresultaat"genoemd. Inplaats van dit "netto-bedrijfsresultaat" zijnin
deze publikatievoor debelangrijkste groepen bedrijven de bedrijfsopbrengsten
(volgens LEI)gedeeld door de totalekosten (d.w.z.betaalde kosten plusberekende kosten voor de eigen produktiefactoren)opgenomen (zie tabel 3.1).De
aldus berekende verhouding geeft dus deontwikkeling van derentabiliteit van
debedrijven weer-
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