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ReedsvelejarenstelthetLEI innovemberprognosesopvan
debedrijfsuitkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvoor
het lopendeboekjaar.Daarnaastwordenongeveer tegelijkertijd
ramingengemaaktvanderesultatenvanglastuinbouw-envanchampignonbedrijven inhetdanbijna afgelopenkalenderjaar.Tenslottewordt doorhetLEI- insamenwerking metdeDirectie
AlgemeneZakenvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,het
CentraalBureauvoordeStatistiek enhetCentraalPlanbureaujaarlijks eenraming opgesteldvandetoegevoegdewaardevande
agrarische sector,eveneens betrekking hebbend ophetkalenderjaar.
Indezepublikatiewordt eensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijkste resultatenvandegenoemde ramingenenprognoses.Dezeuitkomstenwordendaarbij ookbezien inhet lichtvan
deontwikkelingenvandeafgelopenjaren.

Dedirecteur,

DenHaag,februari 1989

,/J.deVeer

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoeling vandezepublikatie isomeenbeeld te schetsen
vande actuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling inde
land-entuinbouw.Daartoe geefthoofdstuk 2eenoverzicht vande
belangrijkste uitkomstenvande raming vanhet inkomenvandetotale agrarische sector in1988.Daarbijwordendezeuitkomsten
geplaatst inhet lichtvandeontwikkeling vandeafgelopenjaren. Inhoofdstuk 3wordt eenbeeld geschetst vande situatievan
dediverse sectoren ofbedrijfstypen.
De inhoud vandezepublikatie berust opeendrietal pijlers,
teweten:
De ramingvandeproduktiewaarde ende toegevoegdewaarde
vandetotale land-entuinbouw in1988,diewordt gemaakt
tenbehoevevanhet Bureauvoorde StatistiekvandeEG.
Deze ramingwordt opgesteld overeenkomstig het systeemvan
deopEG-niveau geharmoniseerde landbouwrekeningen, welke
deeluitmakenvandeNationale Rekeningen zoalsdezehierte
landeworden opgesteld doorhetCentraal Bureauvoorde
Statistiek.
De raming vandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijven in 1988,welke qua systeem aansluit bij
de rapportage overdeLEI-boekhoudbedrijven.Aandeze raming
isookeenafzonderlijkepublikatie gewijd1).
DeLEI-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in 1988/89,waarvan eveneens eenafzonderlijke publikatie beschikbaar is2).
Vooral tussendeeerstgenoemde raming endebeide andereberekeningen bestaanvrij belangrijkemethodologische verschillen.
IndeBijlageworden dezeverschillen, alsmededeberekeningswijzevande indezepublikatie opgenomen kengetallen, naderuiteengezet.Detotale informatieuit hetgenoemde drietal onderzoekingen levert eenvrijgoed -zijhetglobaal -beeld opvande
actuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling vandeagrarische
sector inzijngeheel envandebelangrijkste sectorendaarbinnen.

1)

2)

Boers,A.;Raming vandebedrijfsuitkomsten in 1988vande
glastuinbouw- enchampignonbedrijven.Periodieke Rapportage
24-88.
Droge,H.enK.J. Poppe;Prognosesvandebedrijfsuitkomsten
opakkerbouw- enveehouderijbedrijven in1988/89.Periodieke
Rapportage 14-88/89.

Produktie en inkomen van de t o t a l e
l a n d - en tuinbouw

2.1 Produktie
In1988 is,evenals in1987,hetproduktievolumevande
totaleNederlandse land-entuinbouwvolgensvoorlopige gegevens
een fractiegedaald (tabel 2.1).In 1986wasernog sprakevan
eenvrij sterkegroeivanbijna5%. Inhetafgelopenjaargafvan
devierhoofdsectoren alleendetuinbouweengroeivanhetproduktievolume tezien,enwelmet 2à3%procent.Voordeze sector
isdathetminofmeergebruikelijke percentage. Inde akkerbouw
werd heteffectvaneenbeperkteareaalstoename (bijna5000hectareof0,8%)overtroffendoordatvande indoorsnee kleinere
hectare-opbrengsten. Doordeaanscherping vandemelkquotering is
hetproduktievolume inderundveehouderij verderteruggelopen.
Onder invloedvanmestwetgeving enslechtebedrijfsuitkomstenis
ookhetproduktievolume vande intensieveveehouderij ietsafgenomen.
Tegenoverdealvermelde beperkte toenamevanhetareaal
akkerbouwprodukten (exclusief groenvoedergewassen)stond eenverderedaling vandeoppervlakte grasland engroenvoedergewassen,
enwelmet 1% (ruim 12500hectare).Vooraldeoppervlaktetuinbouwgewassen indeopengrond namrelatief sterktoe,namelijk
metbijna4,5% (bijna4000hectare).Hettotale geregistreerde
areaal cultuurgrond (inclusief braakland)verminderdemet ruim
2500hectare (0,1%).
Binnendeakkerbouwnamhetproduktievolume vandegranen
vrij sterk toe,geheel alsgevolgvandetoenamevanhet areaal
metbijna 12%.Bijaardappelenging eenenkeleprocenten kleinere
oppervlakte gepaardmeteenditodalingvandegemiddeldehectare-opbrengsten. Debeperktedaling vandesuikerproduktie
(tabel 2.1)washet resultaatvan ietshogere hectare-opbrengsten
eneenwathogersuikergehalte enerzijdseneenenigszins kleiner
areaal anderzijds.Bijdekleinere akkerbouwgewassen ging grosso
modoeenforse inkrimpingvanhetareaal (zieookpar. 3.2)
gepaardmet inhetalgemeen hogere hectare-opbrengsten.
Binnendetuinbouwsector deed zicheennoemenswaardigeproduktiegroeivoorbij bloemenenplanten (ruim5%)enboomkwekerijprodukten (eveneens zo'n 5%). Daarnaast ishet produktievolume
vanglasgroenten,alsmedevanchampignons ietstoegenomen,terwijl zich indeoverige takkenvantuinbouweenstagnatie ofeen
lichtedaling voordeed (tabel2.1).
Demelkproduktiewas,rekening houdendmet een iets lager
vetgehalte, in1988ruim3%kleinerdaneenjaareerder.De
daling vandemelkproduktie ging gepaardmet eenkleinegroeivan
deproduktievan runderen (slachtingen enmutatie veestapel).Van
deandereproduktierichtingen indedierlijke sectorgaf alleen

«

•o
«u

O.I f-»^%

o on o o

m o co<oo o

eno»tnm -*
•M
O
O*

momoo o

CNO O O O

•*-o o ©<
-* «-H**tn o»

O*O Oio co
•o

«
o

o <oo o o

I

«

mo m m o

« D N t n o o o
m m m ^ m
N ^ O N -*
<N
—l

m O N u i N ^
I A N N
m O COm O*
o H o> co co n
o m M
m »O O * * - H
N (O 4 Ut N O
f - -tf f 9 O CO C4 H
OfO
«*
O H CO
CO - * * * - H - «

<t CO O *0 m
O es o* © co
f«. - * © r-. - *

S •* H
H N n
r-» - * »o *o - H ~*
a - » - * N ( o «
o> n
4

CM

s

o o o mo o

-H

O-4-Oroc*
S f N < 0 « ( N
o> m o o n
CM
-*

H «o co H i n n
• * N m «0 H »
N o ^ a co m
o» c*
en

CO O N
m tn o
en en »*
o H co

co ~* m
-H -H o
en <o M
^ - * o »

H C D
r*» m ro
in N N
o> H m

M O H
o e'm N
H H

« n c o e> • * N
O» O - * -H CM
m o i H c n M
O -^ *0 -H -H

O

SS
ee

•o
9
O
XI
e

"S

CN

B
»
B
<tj
•
»
-s
M
•P
O.
-n
B
B -H
H i 4J e « h
ca o * H v ^H o
eg h 9
H i
« a>i e o i
O
«M « XI »

ä
I
D.X1
' B a u
B
o
•H
3
3
•O

*> •
»
3
O
x>
B
•rf

I
h
t»
>
••
•
O

S»

e s^

I C
h O O
CO ~4 H
> jO £ ,

i l
O
O
.O

«9 - H
CO CQ
4J 3
O -H
+> O

«->
<H
h
<H
TJ

*

2

« o>
••-»*-'
•rf
h e *-s
C9«-H
•o >
3 TJ JX
O f l H
x: 3 »
v u e
s

o

o
xi
« B
•
c « pi «
> kl B > B
s « e «
«0 • J * -H U
> H II 3 «
« o m -H -H
-H j i > o. œ
*> o

Si

co *d
O 3
-* O n B
J3 B 0)
o
« v B I
oo a
U
00 O. CL

ffl *>

«ce«

r* «H a) J3
00 C J3 o
a s u m

C U <D CU
CD
i-l *H
eo *a w —i
o c o o
-* o c c
M M M
C
O
eq w « s m

depluimveemesterij eenkleineuitbreiding te zien.De
varkenshouderij maakte pasopdeplaatsen inde kalvermesterij
endepluimveesector liepdeproduktie terug.
Deprijsontwikkelingvertoonde hetgebruikelijke uiteenlopende beeld. Indeakkerbouwdeed zich,behalvevoorgranen,een
prijsherstel voor. Indetuinbouwwas sprakevanhogere prijzen
voor fruit alsmedevoor bloemenenplanten.Bij de laatstemoet
worden aangetekend dat alleende snijbloemen duurderwerden;de
prijzenvanpotplanten blevenongeveergelijk.Deprijzenvan
bloembollen, van (glas)groenten enboomkwekerijproduktengingen
volgensde raming omlaag.Fersaldowashetgemiddelde prijspeil
indetuinbouw in1988nauwelijks lagerdandatvan1987.
Voordeprijzenvandemeeste dierlijke produkten begonzich
inde loopvan 1988eenherstel aftetekenen.Degrootste stijging onderging demelkprijs;als logischgevolg vandedrastische
produktievermindering (tabel 2.1).Daarnaast gavendeprijzenvan
runderen envettekalveren eenherstel tezien.Deprijzenvan
varkens, slachtpluimvee eneierenkwamengemiddeld overhetjaar
lageruit dan in 1987.Vooral doordatmelk inhetgeheelvande
dierlijke produktie eenbelangrijke plaats inneemt, zijnde prijzen indeze sector indoorsnee ietsomhoog gegaan.
Het resultaat van eenenanderwasdat degemiddelde opbrengstprijsvanalle land-entuinbouwprodukten in 1988weer
ietsomhoog ging. Indevoorafgaande driejaarhad zicheen
voortdurende daling voorgedaan.Datwasookhet gevalmetde
totaleproduktiewaarde, dievan 1984tot 1987met 6% isgedaald,
maar in1988stabiel bleef (tabel 2.1).De stijging vandeproduktiewaarde indeakkerbouw bleef beperkt tot eenpaarprocent,
waardoor het bedrag duidelijk achter bleef bijhet niveauvan
1982-1984, toengemiddeld vooreenbedrag vanongeveer 3,3
miljard guldenwerd geproduceerd. Volgens de raming heeft de
waardevande tuinbouwproduktie, die sinds 1984met bijna 20%is
toegenomen,voorhet eerst degrensvan 10miljard guldenoverschreden. Deproduktiewaardevande intensieveveehouderij bleef
daar,met opnieuweendaling van 6à7%,duidelijk onder.Deproduktiewaarde vande rundveehouderij gaf eenduidelijke stijging
te zien,maar lagtochnog benedenhet niveauvan 1986endedrie
daaraanvoorafgaande jaren.

2.2 Produktiemiddelen
Doorslaggevend voordeontwikkeling vandewaarde vande
doorde agrarische sectoraangekochte goederen endiensten
(produktiemiddelen) isdegangvan zakenbijhetveevoeder,dat
bijna 60%vandeze post omvat.Voor 1988 iseen lichtedaling van
hetveevoederverbruik geraamd. Ditwashet resultaat vaneen
substantiële vermindering vanhetverbruikvan rundveevoeder, een
stabilisatie bijvarkensvoeder eneenbeperkte toename bijpluim-
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Tabel 2.2

Raming toegevoegde
(min.
gld.)

waarde land- en tuinbovnr

Waarde inmin.gld.

1986 1987 1988
(v) (v) (r)

1988

Index1988 in%
t.o.v.1987
hoev. prijswaarde
(r)
(r) (r)

Totale bruto-produktie 34101 3259032602

99,3 100,7 100,0

Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmest

16547 16048 15991
9842 9471 9467
1409 1270 1278
1039 915 843

98,1
98,0
95,0
95,0

Bruto-toegevoegde
waarde

17554 16542 16610

Af: saldo subsidiesen
indirectebelastingen
saldoheffingen en
premies
afschrijvingen
Netto-toegevoegde
waarde

357

371

101,6
102,0
106,0
97,0

99,6
100,0
100,7
92,2

100,4

400

108,0

345

289

150

2450

2510

2585

48,0
103,0

14402 13372 13475

100,8

Bron: 1986en 1987CBS; 1988LEI-berekeningen.
1) Medeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelken
medeverantwoordelijkheidsheffingenopgraan enerzijds
envergoeding geschorstemelkquotaanderzijds.

veevoeder.Onder invloedvandedroogte indeVSendedaaruit
voortvloeiende hogerewereldmarktnoteringen voor grondstoffen
ging dekrachtvoederprijs,voorhet eerst sinds 1984,met enkele
procenten omhoog (tabel 2.2).Ookenergie (grotendeels aardgas)
die in 1986en 1987sterk inprijswasgedaald, is in 1988weer
wat duurdergeworden.Daar stond tegenover dat erdankzij de
zachtewinternogalwatminder aardgaswerd verbruikt, zodatde
totale energierekening nauwelijksveranderde.
Deprijzenvandeoverigeproduktiemiddelengaven slechts
beperktewijzigingen tezien.Voorhetvolume ervangeldt hetzelfde,metuitzondering vankunstmest,waarvande aangekochte
hoeveelheidmet eenprocent ofvijfverminderde.
Eenenander leidde ertoedat het totalevolume vandeaangekochte produktiemiddelen ietsomlaag ging (tabel 2.2).Dege-

il

middelde prijs ervan ismet naarschatting zo'n 1,5%gestegen.
Per saldo hebbendegezamenlijke boerenentuinders in 1988ongeveer evenveel uitgegevenvooraangekochte produktiemiddelen dan
in 1987enaanzienlijkminder dan indejaren 1984,1985en
1986.

2.3 Toegevoegde waarde enresterend inkomen
Uit hetvoorgaande valt afte leidendatdeprijzenvande
aangekochte produktiemiddelen in 1988 ietsmeer zijngestegendan
deopbrengstprijzenvande land-entuinbouwprodukten. Aande
andere kant ishetvolumevandeopbrengsten nauwelijksminder
gedaald dandatvandeproduktiemiddelen. Dit laatstewijst erop
dat deproduktiviteitsverbetering beperkt isgebleven.Het resultaat van eenenanderwasdatvolgensdeze raming debruto-toegevoegdewaarde vande land-entuinbouw in1988vrijwel gelijkis
gebleven aandievan 1987.De raming dieeenjaargeledenwerd
opgesteld voor 1987kwamoverigens ookuit opeen stabilisatie
tenopzichtevan 1986,maardevoorlopige cijfersvanhet CBS
wijzen opeenduidelijke vermindering (tabel2.2).
Verondersteld isdat in 1988dekostprijsverhogendebelastingen (inclusiefmestheffingenetc.)ietszijngestegen endat
de subsidies (ondermeer rentesubsidie)ongeveergelijk zijn
gebleven.Het (negatieve)saldovanheffingen enpremiesgaat
fors omlaag; enerzijdsdoordat erkleinere bedragen aansuperheffing enmede-verantwoordelijkheidsheffing opmelkwerden
betaald, anderzijds doorde in1988uitbetaalde vergoeding voor
geschorstemelkquota.Voordeafschrijvingen iseen stijging van
3%aangehouden, dievooral samenhing met hogere prijzenvanduurzame produktiemiddelen.
Na aftrekvanaldeze bedragen resteert de netto-toegevoegde
waarde,die in 1988 ietshoger lijkt tezijnuitgekomen danin
1987.De inflatie in 1988wordt opongeveer éénprocent geschat.
Voor het totale arbeidsvolume inde land-entuinbouw isopbasis
vanmeitellingsgegevens eenvermindering met 1à 1,5%geraamd.
Een enanderkomt dusneeropeenvrijwel gelijkblijvenvande
reële netto-toegevoegde waarde perarbeidskracht; dusnauwelijks
enig herstel nadevrij forsedaling in 1987 (tabel2.3).
Deagrarische ondernemersmoetenuit de netto-toegevoegde
waarde eenaantal bedrijfsuitgavenbetalen,namelijk loon, loonwerk, rente en (netto-)pacht:de zogenaamde betaalde factorkosten.Het resterend inkomendat danoverblijft, komtmin ofmeer
overeenmet "hetgezinsinkomen uit bedrijf"uit het begrippenarsenaalvan het LEI (zie bijlage).
In 1988washet aan rente betaalde bedrag (ruimtweemiljard
gulden)een fractie lagerdan in 1988,maar zijndebetaalde
loonkosten endenetto-pacht volgensde raming ietsgestegen.Bij
de betaalde rentewerd het effectvande ietslagere rentetarie-

12

Tabel 2.3

Ontwikkeling netto-toegevoegde
inkomen

waarde en

resterend

1982 1983 1984 1985 1986 19871988
(v) (v) (r)
Inmiljoenenguldens
Netto-toegevoegde
waarde (bron:CBS)

13090 13200 14070 13515 14400 13370 13470

Betaaldefactorkosten 1)2)

4370 4215 4245 4365 4485 4595 4620

Resterend Inkomen2)

8720 8985 9825 9150 9915 8775 8850
Indexe ijfers ,1979- -1981 - 100

Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
Idem,per
arbeidskracht 2)
Totaal resterend
inkomen,reëel',
Idem,perbedrijf
1)
2)

2)

117

116

121

114

121

112

112

120

117

123

116

124

116

117

127
132

128
134

137
144

125
133

135
146

119
131

119
133

Betaald loon,het factorkostenaandeelvanhet loonwerk,
betaalde renteplusbetaaldenetto-pacht.
SchattingLEI.

venvrijwel ongedaangemaaktdoordetoenamevanhet totale
geleende bedrag.Het totaalbedrag aanbetaalde factorkostenis
ietsomhoog gegaan (tabel 2.3).Doorde stijging vandetoegevoegdewaarde ishet totale resterend inkomen in1988een fractie
hogeruitgekomendan inhetvoorafgaande jaar.Doordeop1%
geraamde inflatie enerzijdsendevermindering vanhetaantal
bedrijvenvolgensdeLandbouwtellingtussenmei 1987enmei 1988
met ruim 1,5%anderzijds,ginghetgemiddelde reële inkomenper
bedrijfvolgensdeze raming ietsomhoog.
Opwat langere termijn bezienkanwordenvastgesteld datde
inkomens indeagrarische sector,dierond 1980opeenlaagniveau lagen,zichtussen 1980en 1984geleidelijk hebbenhersteld.
Sinsdien doenzichvoornamelijk fluctuatiesvoorrond eentrendmatig stabiel blijvend peildatoverigens,inreële termen,ruim
eenderdehoger ligtdandat inhetmiddenvandejaren zeventig.
Bijdeze algemene constatering pastdekanttekening dat erbinnen
het tamelijkneutrale totaalbeeld enkele sectoren zijnwaarde
inkomensontwikkeling (veel)tewensenover laat,zoals inhet
volgende hoofdstuk zalblijken.
13

3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt aandacht besteed aandegang vanzakenvoordeafzonderlijke sectoren enbedrijfstypen.Voordeene
sector zijnmeergegevens beschikbaardanvoordeandere;met
namevoordetuinbouw indeopengrondmoetwordenvolstaanmet
vrij summiere informatie.Behalve vandegegevensvandesectorrekening (hoofdstuk 2)wordt indit hoofdstukvooral gebruikgemaakt van informatie ontleend aandeopbladzijde 7genoemde LEIpublikaties.
Benadrukt moetworden dat deprognosesvoor akkerbouw-en
veehouderijbedrijvenbetrekking hebbenophet boekjaar dat loopt
vanmei 1988tot enmet april 1989.Vooral bijproduktendie
sterke prijsfluctuatiesvertonen (bijvoorbeeld aardappelen)kan
hetverloop vandeopbrengstwaarde inhet boekjaar sterk afwijken
vandat inhetkalenderjaar,waarin immers eendeelvandeoude
oogstwordt verhandeld. Deprognoseshebbenbetrekking op eenperiode diepasvoor ruimdehelft isverstreken.Dit brengt vooral
tenaanzienvande "vrije"produkten eenaanzienlijke matevan
onzekerheid met zichmee.Bijdeberekening wordt uitgegaanvan
deopbrengstprijzen indemaandenmeitot enmet oktober enhet
voorde restvanhet boekjaarverwachteverloop daarvan.
Voorwat betreft deuitkomsten over 1986/87voor landbouwbedrijvenworden indithoofdstuk twee reeksen cijfers gegeven.Bij
de eerste is,zoals sinds 1979gebruikelijk, voordebepaling van
devervangingswaarde vanduurzame produktiemiddelen deWIR-premie
opdenieuwprijs inmindering gebracht.Bijdetweede reeks cijfers isdit niet het geval;daarwordt deongecorrigeerde nieuwprijs alsvervangingswaarde aangehouden.Dit betekent dat bijde
tweede berekeningswijzedekostenvan rente enafschrijvingen
hoger zijnenhet netto-bedrijfsresultaat enhetondernemersinkomennavenant lager.Dezeverandering indeberekeningswijze
hangt samenmet eenaanpassing inde regelsvandeWIR,waardoor
het namei 1986nietmeermogelijkwasomméérpremie teontvangendanmenaanbelasting betaalde.De teontvangenWIR-premie
wasdusafhankelijkvandehoogtevandetebetalen belastingen
enkonnietmeer beschouwd worden alseenalgemeen geldende
korting opdeaanschaffingsprijsvanduurzame produktiemiddelen.
Vandaar dat het LEI-bestuurheeft besloten de sinds 1979gevolgde
werkwijze teverlaten. Zoalsbekend isper 29februari 1988de
WIR-basispremieopnulgesteld endeWIR-regelingdus grotendeels
beëindigd.
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3.2 Akkerbouw
Dealtientallenjarenoptredende inkrimpingvanhetgraanareaal isdelaatste tweejaaromgeslagen ineenuitbreiding:in
1987metruim6.000hectare, in1988metmeerdan20.000hectare
(bijna 12%). Inhetlaatstejaarwerdvooraldeoppervlakte
zomergerst enhaver relatief sterkvergroot.Metuitzonderingvan
develdbonenwerddeoppervlaktevanalle andere belangrijkeakkerbouwgewassen ingekrompen,waarschijnlijkvooral onder invloed
vandeslechteprijzen inhetvoorafgaande seizoen.Bijsuikerbieten speelt vanzelfsprekendhetquotastelsel eenrol.
Deopbrengstenperhectarevertoonden eenuiteenlopend
beeld.Voorgranen lagenzeindoorsnee ongeveerophetzelfde
peilalsin1987,deopbrengstenvandemeeste soorten peulvruchtenenhandelsgewassen alsmededievanuienwaren hoger,maardie
van aardappelen inhetalgemeen lager.Daarbijwashetverschil
met 1987bijconsumptie-aardappelen envooral pootaardappelen
groterdanbijfabrieksaardappelen. Debietenopbrengstwasnauwelijkshoger,maarwellaghetsuikergehalte bovendatvanvorig
jaar.
Deprijzenvangranenenfabrieksaardappelenvanoogst-'88
warenwat lagerdandievaneenjaartevoren;deprijzenvande
andere belangrijke akkerbouwprodukten lagennogalwathoger.
Consumptieaardappelen vandenieuwe oogst zijn ruim30%duurder,
maardesondanks zietheternaaruitdatdeze prijzen benedenhet
gemiddeldevandelaatstejaren blijven.Bijdepootaardappelen,
diemeerdan60%duurderwerden,wasdatwelhetgeval.
Gemiddeld isvoordeprijzenvanakkerbouwproduktenvan
oogst-'88eenstijgingvan15%geraamd.Voorhetkalenderjaar
1988bleefdestijging, zoalsvermeld, beperkt toteenprocentof
zes (tabel 2.1)doordat dezeprijsmutatievooreendeel betrekking heeft opdeoogstvan1987.Deprijzenvandemeeste produktiemiddelen blijven in1988/89gelijkofgaanmethoogstenseen
paarprocent omhoog.Alleenvoorderente ismeteendaling gerekend.Dat laatste leidt ertoedatdeproduktiemiddelen opdeakkerbouwbedrijven gemiddeld ietsgoedkoperworden.Doordelagere
opbrengstenperhectare gaat debruto-produktiviteitmet4à5%
omlaag.
Het uiteindelijke resultaatvaneenenander iseenverbeteringvandeopbrengsten-kostenverhouding ophetgemiddelde akkerbouwbedrijf meteenprocent oftien.Opdekleinere bedrijven
blijft deverbetering vanderesultaten achterbijdieopdegrotere bedrijven (tabel 3.1).Hetgemiddelde ondernemersinkomenvan
degrotere akkerbouwbedrijven, datin1987/88negatiefwas,zal
volgensdeprognose in1988/89opzo'n25.000gulden uitkomen.
Voordekleinere bedrijven iseenverbetering vanruim6.000tot
ruim 14.000guldenvoorzien.Deverbetering geldt nietvoorde
akkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën; daar treedt een(verdere)
achteruitgang vanrentabiliteit eninkomenop.Voorwatbetreft
dekleigebieden blijvenderesultatenvande akkerbouwbedrijven
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Tabel 3.1

Rentabiliteit

Boekjaar

en inkomen van

landbouwbedrijven

Grotere bedrijven

Kleinere bedrijven

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

akker-melk- gem.
bouw vee
rundv.

Opbrengsten inXvandekosten
1984/85
1985/86
1986/87

1)

1986/87
2)
1987/88 (v)2)
1988/89 (p)2)

95
85
100

89
91
94

87
88
88

78
73
86

72
72
74

72
68
71

97
78
86

91
94
99

86
86
89

84
68
72

72
75
79

69
66
71

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x1000gld.per bedrijf)

1)

55,0
24,2
67,0

46,3
55,7
68,0

28,2
37,5
41,0

24,0
11,9
36,0

15,4
19,4
26,0

18,1
5,5
8,0

1986/87
2)
1987/88 (v)2)
1988/89 (p)2)

57,8
-1,0
25,0

58,8
69,0
81,0

36,7
38,0
46,0

31,6
6,2
14,0

22,7
30,0
35,0

4,2
5,0
12,0

1984/85
1985/86
1986/87

(v)=voorlopig
(p)=prognose
1) na aftrekWIR-effect, schatting tervergelijking metvoorgaandejaren.
2) zonder rekening tehoudenmet deWIR, niet vergelijkbaarmet
voorgaandejaren.
inhet noordenvanhet land,vooral alsgevolg van lagereopbrengsten, achterbijdievandeandere gebieden.Ook in 1987/88
wasdat alhet geval.Ondankshet herstel blijven de inkomens in
de akkerbouw in 1988/89 duidelijk aande lagekant.De bedrijfsreserveringen zullenookopdegrotere bedrijven opnieuw negatief
zijn,hetgeen betekent datdeze inde afgelopenvijfjaar slechts
éénjaar (1986/87)positief zijngeweest, en zelfstoennogmaar
amper. De akkerbouw zit dusnog steeds inhetdal.

3.3 Melkveehouderij
Zoals reedsvermeld washetvolumevandemelkproduktiein
het kalenderjaar 1988zo'n3à3,5% lagerdan in 1987,terwijlde
melkprijsmet 61 7 % omhoog ging (tabel 2.1).Devoorhet boek-
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jaar 1988/89opgestelde prognosegeeftongeveerhetzelfde beeld
te zien.Daarbij isdandevergoeding voorhetgeschorstemelkquotumniet indemelkprijsbegrepen,maaralsafzonderlijkeopbrengst geboekt.Voordeoverigeopbrengstenvandemelkveebedrijven-vooral omzet enaanwasvanrundvee- isuitgegaanvan
eengelijkblijvendprijsniveau,metalsgevolg datdeprijzenvan
alleopbrengsten samen in1988/89 indoorsneemet 7%omhooggaan.
Voordeprijsontwikkelingvandeproduktiemiddelengeldt in
hoofdzaakhetzelfde alsbijdeakkerbouwbedrijven. Deenige,maar
welbelangrijkedissonant isdekrachtvoederprijs,waarvoorna
eenjarenlange daling,eenstijgingvan 10%isgeraamd. Gemiddeld
stijgendeprijzenvandeproduktiemiddelen in1988/89met 1,5%.
Onder invloedvande lageremelkproduktie endedaarmeegepaardgaandeverdere inkrimping vandemelkveestapel gaande
vastekostenperkilogrammelkomhoog,hetgeenzichuit ineen
opnieuw ietsgedaalde bruto-produktiviteit.Daarbij isdan,gegevende stijgende krachtvoerprijzenendegunstige ruwvoedersituatie, rekening gehoudenmet eenlichtedaling vanhetkrachtvoederverbruik perkoe.
Heteffectvandegunstigeontwikkeling vandeprijsverhouding isaanzienlijkgroterdandatvandeongunstigeproduktiviteitsonwikkeling.Deopbrengsten-kostenverhouding vandegrotere
melkveebedrijven verbetert in1988/89daardoor,naarhetzich
laataanzien,met4à5%.Degroteremelkveebedrijven realiseren
in1988/89nognetgeenkostendekkende exploitatie (tabel3.1),
maarhet ziet erwel naaruitdat zehetbeste resultaat behalen
sinds 1972/73.De resultatenvandekleinere melkveebedrijven
ondergaaneveneenseenverdereverbetering.Voordegroteremelkveebedrijven iseenstijgingvanhetgemiddelde gezinsinkomenmet
ongeveer 10.000guldengeraamd,voordekleineremet zo'n5.000
gulden.Watbetreftdematevan inkomensverbetering opgespecialiseerdemelkveebedrijven zijnerslechtskleine regionale
verschillen.Ookdeuitkomstenvandegemengde bedrijvenmet
rundvee ondergaan in1988/89 eenverbetering (tabel 3.2),maar
dezewordtvooralopdegroterebedrijvenvandittypegetemperd
doordeslechte resultatenvandevarkenshouderij.

3.4 Intensieve veehouderij
Zoalsvermeld inparagraaf 2.1 isdeproduktiewaardevande
intensieveveehouderij inhetkalender 1988metongeveer 6,5%
gedaald,vooral alsgevolgvan lagereprijzen.Alleendeprijs
vanvettekalveren ging ietsomhoog (tabel2.1).
Voorhet boekjaar 1988/89tekent zichechtereen lichtherstelafvandeprijzen indezesector.Alleenvoor slachtkuikens
iseenbeperkte prijsdaling (-2%) voorzien,maarvoordevarkensmesterij,devarkensfokkerijende legpluimveehouderij worden
respectievelijk 3%,5%en4%hogere opbrengstprijzenverwacht.
Het ziet erechternaaruitdatheteffecthiervan grotendeels
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ongedaanwordt gemaakt doordeprijsstijging vanhetvoeder,die
voordevarkens-endepluimveehouderij op6à7%wordt geraamd.
Voordeoverige kostengeldt ongeveerhetzelfde alsbijdemelkveebedrijven.
Het resultaat van eenenander isdat indevarkensfokkerij
deuitkomsten in 1988/89nauwelijksmindernegatief worden.De
metveel onzekerheden omgevenprognose komtuit opeen gemiddelde
negatieve(!)arbeidsopbrengst perfokzeugvan 100gulden tegen
120guldennegatief in1987/88.Voordevarkensmesterij wordt een
nog net positieve arbeidsopbrengst geraamd, namelijkvan 5gulden
permestvarken tegen 15gulden in1987/88.Degemiddelde arbeidsopbrengst inde legpluimveehouderij,die in1987/88ongeveer 1,90
guldenper leghenbedroeg, zalnaarverwachting ietsstijgen,
maar blijftvrij laag.Voordeslachtpluimveesector, die inde
jaren 1985/86-1987/88 vrijgunstige resultaten boekte,wordt een
sterke teruggang verwacht, namelijk eenarbeidsopbrengst van
slechts30guldenper 1000kgafgeleverd gewicht,tegen 110
gulden inhetvoorafgaande jaar.
Voorde resultatenvandekalvermesterijwordt geen afzonderlijke prognose opgesteld. In1987/88 lagendeuitkomsten in
deze sector opeen zeer laagniveau.Het isonzekeroferin
1988/89 eenverbetering zaloptreden.Welvertonen de opbrengstprijzenvanvettekalverenvooral de laatstemaanden eenopgaande
lijn.Aandeandere kantworden ookdenuchtere kalveren steeds
duurder, terwijldeprijsvankalvermelk eveneens fors isaangetrokken.Dat laatstewashetgevolg vanhetverdwijnen vande
Europese voorradenvanmagere-melkpoeder.Hoe éénenanderper
saldo zaluitpakken isnog zeeronzeker,maar eenbeperkt herstel
van de resultatenvandekalvermesterij lijkt niet geheeluitgesloten.

3.5 Glastuinbouw

Glasgroententeelt
De landelijke veilingomzetvanglasgroentenwas in 1988ongeveer 52kleinerdan in 1987.Degeproduceerde hoeveelheid was
eenpaarprocent groter,bij eenongeveer eenhalf procent
kleinere oppervlakte glas.Behalvevoorpaprika gingendeprijzen
voor alle belangrijke glasgroenten omlaag, indoorsneemet 6à
7%.Perbedrijf iseenomzetdaling geraamd van ongeveer3%.
Voordekosten iseen stijging van 2%geraamd. De prijzen
vandemeeste produktiemiddelen gingen ietsomhoog, alleende
rentetarieven daaldenvangemiddeld 7% in1987tot 6% in 1988.De
sterkste prijsstijging (7%)deed zichvoorbij aardgas,datvooral inhet eerstekwartaalvan 1988nogalwat duurderwasdanin
1987,maardaarnaweergoedkoperwerd.Dankzij dezachtewinter
werd erechter ook 7%minder brandstof verbruikt, zodat de totale
energierekening gelijk bleef.Het volumevan deduurzame produk-
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Tabel 3.2

Rentabiliteit
drijven
1)

Jaar

en ondernemers inkomen van tuinbouwbe-

GlasSnijPotAlle
Champiggroente-bloemen-planten-glas- nonbebedrij- bedrij- bedrij- tuinb. drijven
ven
ven
ven
bedr.
Opbrengsten in%vandekosten

1985
1986
1987 (v)
1988 (r)

90
93
108
102

90
95
101
100

101
105
100
100

91
95
103
101

83
76
92
97

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x1000gld.perondernemer)
1985
1986
1987 (v)
1988 (r)

32,8
47,4
111,8
92,0

36,5
58,6
86,7
84,6

78,8
93,7
83,8
82,1

40,0
57,1
98,1
87,8

15,9
-11,7
48,9
65,5

(v)=voorlopig
(r)=raming
1) zonderrekening tehoudenmetWIR-premie,nietvergelijkbaarmetvoorgaandejaren.

tiemiddelenen inminderematedatvanarbeid,namooktoe.De
dalingvandeopbrengsten endebeperkte stijging vandekosten
resulteerden ineengeraamde achteruitgang vandeopbrengstenkostenverhouding met 6procentpunten (tabel3.2).Desondanks
bleef hetgemiddelde glasgroentenbedrijf,dat in1987eenzeer
goed resultaat behaalde,ook in1988inde "zwarte"cijfers.Het
gemiddelde ondernemersinkomenzalgedaald zijnvan ruim 110.000
guldentot ruim90.000gulden.

Snijbloementeelt
De landelijkeproduktiewaardevan snijbloemenwas in1988
ruim 7%groterdan inhetvoorgaande jaar.Deze stijgingwasvoor
hetgrootstedeel eengevolg vaneengroterproduktievolume,maar
ookdegemiddelde opbrengstprijsging omhoog,namelijkmet 2à
3%.Devolumegroeiwerdgerealiseerd opeen 1,5%grotereoppervlakte.
DoordatdebedrijvenuithetLEI-rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek eenenigszins afwijkend gewas-assortiment hebben,blijftde stijgingvandeopbrengstenopdeze bedrijvenwat
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achter bijde landelijke ontwikkeling.Voordeze bedrijven iseen
stijgingvan debedrijfsopbrengstenmet 1,5%geraamd.
Aandekostenkant wijkt het beeldvoordesnijbloemenbedrijven openkeleonderdelen afvandatvoordeglasgroentenbedrijven,maarde totalekostenstijging (+22)ishetzelfde.Ondermeer
doorhetverschil inhet seizoenpatroon vanhetgasverbruikgingen de energiekosten opdesnijbloemenbedrijvenmet 5%omlaag,
terwijl ze,zoalsvermeld, opdeglasgroentebedrijven gelijkbleven.Dekostenvan rente enafschrijving stegenwatminder danop
deglasgroentenbedrijven,maardievanarbeidwatmeer, evenals
deoverige kosten.Doordat dekosten eenfractie sterker stegen
dandeopbrengsten isdeverhouding tussendietweevolgensde
raming ietsachteruitgegaan enwerd in 1988eenprecieskostendekkend resultaat bereikt (tabel 3.2).Voorhetgemiddelde ondernemersinkomen iseendalingmet enkele duizendenguldensgeraamd
tot circa 85.000gulden.

Potplantenteelt
Volgensde landbouwtellingwasdeoppervlakte potplanten
onderglas inmei 1988weerongeveer 8%groterdaneenjaareerder. Insamenhang daarmee namookdegeproduceerde hoeveelheid
opnieuwvrij sterktoe.Deveilingomzet wasongeveer 10%groter
dan in 1987.Ditwasvolledig eengevolg vaneengrotere aanvoer,
aangezien degemiddelde opbrengstprijsgelijk bleef.Minofmeer
parallelmet deze landelijke ontwikkelingen isdeproduktiewaarde
opdepotplantenbedrijvenuit hetLEI-onderzoek in1988gemiddeld
met zo'n4%toegenomen.
Voordekosten iseenongeveer evengrote stijging geraamd.
Weliswaarvielen ookopdepotplantenbedrijvende energiekosten
nogalwat lageruit (-6%),maardaar stond eenduidelijke stijging bijde andere categorieën tegenover.Datwasdanvooral een
volume-kwestie; zowelvandeduurzame produktiemiddelen, alsvan
arbeid enoverige produktiemiddelen namde ingezette hoeveelheid
pervierkantemetermet enkeleprocenten toe.Het resultaat van
dit alles isdat de raming voor 1988uitkomt opeenprecies kostendekkende exploitatie voorhet gemiddelde potplantenbedrijf,
waarmee de situatievan 1987werd bestendigd (tabel 3.2).Ookhet
gemiddelde ondernemersinkomenzounauwelijks omlaag zijngegaan
en isvoor 1988geraamd opcirca 82.000gulden.

Totale

glastuinbouw

Deduidelijke teruggang vande resultaten indeglasgroententeelt endevrijwel gelijkblijvende uitkomsten inde snijbloementeelt en indepotplantenteelt, leidden tot eenbeperkte
achteruitgang vande resultatenvandetotale glastuinbouw in
1988.Voor deverhouding van opbrengsten enkosten iseendaling
geraamd van twee procentpunten,maardesondanks behaalde hetge-
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middelde glastuinbouwbedrijfvolgensderaming van kostendekkende
exploitatie (tabel 3.2).Het gemiddelde ondernemersinkomenis
naar schatting met ongeveer 10.000guldengedaald van 98.000
gulden tot eenkleine 88.000gulden.Ondanksdebeperkte teruggang kanwordenvastgesteld datdeglastuinbouw het afgelopen
jaar opnieuwgunstige resultaten heeft behaald.

3.6 Overige tuinbouw

Champignonteelt
Volgens deLandbouwtellingvanmei 1988wasdemet champignonsbeteelde oppervlakte ruim4,5%groterdaneenjaar tevoren.
De landelijke produktie lijktmet een ietskleinerpercentage te
zijn toegenomen. Deafzet vond plaatstegen eenruim 3%hoger
prijspeil. In 1987warendechampignonprijzenmetmeerdan20%
gestegen,naeen forsedaling ineerderejaren.
De opbrengstenstijging perbedrijf isgeraamd opongeveer
8%,terwijl de stijging vandekostenbeperkt bleef tot 2,5%.De
prijsontwikkelingvandeproduktiemiddelenvertoonde ingrote
lijnenhetzelfde beeld alsdie indeglastuinbouw.Wat betreftde
volumekant bleef de ingezette hoeveelheid arbeid ongeveergelijk,
terwijl dehoeveelheid compost etc.met eenprocent ofvijftoenam.Het resultaat van eenenander isdatdeverhouding vanopbrengsten enkostenvolgens de ramingmet ongeveervijf procentpuntenverbeterde.Nietteminkonnoggeenkostendekkende exploitatieworden gerealiseerd (tabel 3.2).Datwasvoorhet laatst
het geval in1984.Hetgemiddelde ondernemersinkomen isvolgens
de raming gestegenvan circa 49.000gulden in 1987tot circa
65.000gulden in 1988.Geconcludeerd kanwordendat het in1987
krachtig ingezette -enzeernoodzakelijke -herstel vande
resultaten indechampignonsector zich inhetjaardaaropheeft
voortgezet.

Vollegrondsgroenteteelt
Volgens devoorlopigeuitkomstenvandeLandbouwtelling was
deoppervlakte vollegrondsgroenten inmei 1988bijna 9%groter
dan inmei 1987.Daarmeewasde inkrimping, die zich inhetvoorafgaande jaarvoordeed, weergrotendeels ongedaan gemaakt. Door
devrij kleine aanvoerenvanwintergroenten vanoogst-1987en
doorwat lagere hectare-opbrengsten leidde deze areaalsuitbreiding niet tot eengrotere aanvoeropdeveilingen inhet kalenderjaar 1988.Er iswaarschijnlijk zelfs sprakegeweest vaneen
ietskleinere aanvoer, die inhet algemeen tegenniet ofnauwelijkshogere prijzen konworden afgezet. Deveilingomzetweek in
1988dan ook slechtsweinig afvandievanhetvoorgaandejaar.
In 1986behaalden devollegrondsgroentenbedrijven slechte
resultaten, hetjaardaaropvolgde eensterkherstel.Gelet opde
stagnerende omzet enerzijds ende-naarmenmag aannemen21

beperkte kostenstijging anderzijds,tekent zichvoorhetjaar
1988weer eenteruggang inde resultaten af.Het ziet erechter
naaruit datdezebeperkt zalblijven.

Fruitteelt
Inmei 1988washet fruitareaalvrijwel ongewijzigd tenopzichtevan eenjaar eerder.Deappeloogst van 1988waswat groter
dandekleine oogstvan 1987,maardeperenproduktiebleef sterk
achter.Voorhetkalenderjaar -deels oogst-1987,deels
oogst-1988- iseenvolumedaling van zo'n52geraamd (tabel2.1).
Degemiddelde prijsging echternogalwat omhoog, opkalenderjaarbasismet 13à 14%.Het ziet erechternaaruit dat, ondanks
dehogeperenprijzen,detotale fruitoogstvan 1988tegeneenwat
lageregemiddelde prijszalmoetenworden afgezet.
In 1986,het laatste oogstjaarwaarvoor definitievegegevens beschikbaar zijn,behaalden defruitteeltbedrijven slechte
resultatenmet eengemiddeld ondernemersinkomenvannog geen
25.000gulden.De ramingvoor 1987kwamuit opeen enigszins
beter,maarnogniet florissant, resultaatmet eengemiddeld
ondernemersinkomenvan zo'n35.000gulden.Gelet opdevrijongunstige prijsvorming tekent zichvoorhet oogstjaar 1988weer
eenteruggang af.
Boomkwekerij
Inmei 1988washet areaal boomkwekerijgewassen volgensde
Landbouwtelling 4à5%groterdan in1987.De exportgegevens voor
1988wijzenopeenongeveerevengrotetoenamevanhetproduktievolume (tabel 2.1).Deopbrengstprijzenvande boomkwekerijProdukten zijnechterweerwat omlaag gegaan.
In 1986/87 behaalden deboomkwekerijen indoorsnee eengoed
resultaat,met eengemiddeld ondernemersinkomen vanmeerdan
100.000gulden.Devoorlopige inzichtenvoor 1987/88 en 1988/89
wijzen opeenbeperkte teruggang.Toch lijkende resultaten in
deze takvan tuinbouwook inhet lopende boekjaar nogvrij gunstig tezijn.
Bloembollen
Na tussen 1983 en 1987met ruim 15%te zijnuitgebreid,
bleekhet areaal bloembollen volgensdeLandbouwtelling vanmei
1988niet verdertezijntoegenomen.Deop exportstatistieken
gebaseerde ramingenvandeontwikkeling vandeproduktiewaarde,
wijzenvoor 1988danookopeenkleinevolumevermindering eneen
ietsgrotere prijsdaling (tabel 2.1).Vooraldebollenvande
nieuwe oogst brengenminderop.
In 1986,het laatstejaarwaarover definitieve cijfers
bekend zijn,behaalden debloembollenbedrijven inhet algemeen
gunstige resultaten.Het ondernemersinkomen kwam toenuitop
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gemiddeld ongeveer 87.000gulden. In 1987ondergingen deresultatenonder invloedvan stagnerende prijzen en ietsstijgende kosteneenbeperkte teruggang.Het ziet ernaaruit dat dezedaling
zich in 1988enigszinsversterkt heeftvoortgezet, zodatde
resultatenvandebloembollenbedrijvenduidelijkmindergunstig
zijndaneenpaarjaargeleden.
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Bijlage
Bijlage. Samenhang enverschillen vande diverse kengetallen
Aan de hand van bijgaand schema worden indeze bijlage de belangrijkste
verschillen en overeenkomsten van de indeze publikatie vermelde kengetallen
besproken. De basisgegevens voor de raming van het sectorinkomen (CBS,Nationale Rekeningen)worden grotendeels ontleend aanmacro-economische statistieken, zoals de CBS-Produktiestatistiek ende Statistiek van de Buitenlandse
Handel. De gegevens voor de raming en prognoses van de bedrijfsuitkomsten van
het LEI zijn gebaseerd op actuele informatie uit interne en externe bronnen.
Het deze informatie worden de (voorlopige)uitkomsten van de circa 1500 landen tuinbouwbedrijven van het LEI-boekhoudnet geactualiseerd. De invalshoek is
daarbij dus het bedrijf. Dit leidt opverschillende punten tot-een andere werkwijze dan bij de Nationale Rekeningen.
Een eerste verschil betreft de leveringen van het ene landbouwbedrijf aan
het andere. Deze worden op bedrijfsniveau tot de opbrengsten gerekend maarmoeten op sectorniveau van de totale produktiewaarde worden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen tevoorkomen. Als spiegelbeeld hiervan worden inhet kader van
de Nationale Rekeningen de agrarische grondstoffen slechts tot de aangekochte
produktiemiddelen gerekend, voor zover ze zijn geïmporteerd of een industrieel
bijprodukt zijn.
Bij de berekening van de afschrijvingen gaat zowel het CBS als het LEI uit
van de vervangingswaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages lopen echter
uiteen. Bovendien hield het LEI,althans tot enmet 1985, resp. 1985/86, rekening met deWIR, indie zin dat de actuele nieuwprijs werd verminderd met de
gebruikelijke basispremie en de gemiddelde kleinschaligheidstoeslag. In de
praktijk kwam één en ander er op neer dat de afschrijvingen volgens het LEI per
bedrijf hoger zijn dan volgens het CBS.Met ingang van 1986, respectievelijk
1986/87, heeft het LEI de sinds 1979 toegepaste werkwijze ten aanzien van de
WIR verlaten enwordt weer de "normale"nieuwprijs van de investeringsgoederen
als vervangingswaarde aangehouden. DeWIR-premies -die inmiddels grotendeels
zijn afgeschaft (zie par. 3.1)-worden dus niet meer inmindering gebracht. Het
gevolg isdat de afschrijvingen (ende berekende rentekosten)hoger uitkomen en
de verschillen met het CBS op het punt van de afschrijvingen verder toenemen.
De door de agrariërs ontvangen WIR-premies worden door het LEI nu inmindering
gebracht op de betaalde inkomstenbelasting.
De posten indirecte belastingen en kostprijsverlagende subsidies komen bij
het LEI niet expliciet voor. De indirecte belastingen zijn voor een deel opgenomen onder de niet-factorkosten. De kostprijsverlagende subsidies zijn inde
LEI-methode voor een deel rechtstreeks toegerekend aan de opbrengsten (de waarde van het interventiefruit wordt bijvoorbeeld door het LEI als een opbrengst
maar door het CBS als een subsidie beschouwd)ofvormen een onderdeel van de
incidentele opbrengsten (rentesubsidies).Laatstgenoemde opbrengsten worden
door het LEI bij de rentabiliteitsberekening buiten beschouwing gelaten.
De onlangs op enkele punten gewijzigde berekening van de betaalde factorkosten inhet kader van het sectorinkomen isgebaseerd op geaggregeerde en
opgehoogde LEI-cijfers, zodat hierbij slechts sprake isvan één benaderingswijze. Bij de opsomming van de verschillen dient ookvermeld teworden dat de
LEI-steekproef betrekking heeft op bedrijven groter dan 70 standaardbedrijfseenheden. De agrarische bedrijven beneden deze grens,met indoorsnee een lager
inkomen, zijn dus niet vertegenwoordigd.
Het resterend inkomen (denetto-toegevoegde waarde verminderd met de betaalde factorkosten), berekend per bedrijf isqua definitie vergelijkbaar met
het gezinsinkomen uit bedrijf volgens het LEI.Toch ishet gezien de genoemde
verschillen in berekeningswijze niet verwonderlijk dat de niveaus van beide
kengetallen uiteenlopen. Vanwege de overeenkomst van de aard van beide kengetallen ishet echter aannemelijk dat de ontwikkeling van het resterend inkomen
en van het gezinsinkomen uit bedrijf ongeveer parallel lopen.
Tot zover iser dus een zekere overeenkomst tussen de beide reeksen kengetallen. Het LEI gaat echter nog verder, namelijk door een beloning in te calculeren voor de door de ondernemer en zijn gezin ingezette produktiefactoren en

24

Bijlage (le vervolg)

Schema inkomens-en rentabiliteitskengetallen
Nationale Rekeningen
Totale produktiewaarde
- Interne leveringen
Bruto-produktiewaarde
- Aangekochte goederen endiensten
Bruto-toegevoegde waarde
- Afschrijvingen
Netto-toegevoegde waarde
(tegen marktprijzen)
- Indirecte belastingen
+ Kostprijsverlagende subsidies
Netto-toegevoegde waarde
(tegen factorkosten)
- Betaald loon (+ loonwerk)
- Betaalde netto-pacht
- Betaalde rente
Resterend inkomen

UI
-Bedrijfsopbrengsten

-Niet-factorkosten

Factoropbrengsten
-Betaald loon (+ loonwerk)
-Betaalde netto-pacht
- Betaalde rente
Gezinsinkomen uit bedrijf
- Berekend loon gezinsleden
Ondernemersinkomen
- Incidentele opbrengsten
- Saldo betaalde rente en berekende rente bedrijfsvermogen
- Saldo betaalde pacht en berekende pacht
Arbeidsopbrengst ondernemer
- Berekend loon ondernemer

Netto-bedrij fsresultaat
- min ofmeer vergelijkbaar

komt op die manier tot rentabiliteitscijfers. Daartoe worden de door de ondernemer en demeewerkende gezinsleden gewerkte uren gewaardeerd tegen het
CAO-loon, vermeerderd met de sociale lasten. Door dit bedrag voor wat betreft
de meewerkende gezinsleden inmindering te brengen op het gezinsinkomen uit
bedrijf, wordt het ondernemersinkomen berekend dat dus eenvergoeding voor de
eigen arbeid, het eigen kapitaal en de eigen grond van de ondernemer omvat.
Voor de belangrijkste bedrijfstypen isdit weergegeven in tabel 3.1 en tabel
3.2.
Voorts wordt over het in het bedrijf belegde vermogen een rentevoet in rekening gebracht. Deze isgebaseerd op het actuele rendement van staatsobligaties waarop een correctie wordt toegepast inverband met de indeze rentevoet
begrepen inflatievergoeding enerzijds endemet de geldontwaarding samenhangende vermogenswinsten anderzijds. In afwijking van het voorgaande wordt voor
(kort)omlopend vermogen de normale rentevoet voor overeenkomstige kredieten
aangehouden zonder toepassing van genoemde correctie. Het saldo van het aldus
berekende bedrag aan rente en de inwerkelijkheid betaalde rente wordt beschouwd als de in rekening te brengen vergoeding voor het eigen vermogen van de
agrarische ondernemer.
Bij landbouwbedrijven wordt - althans bij de onderhavige berekeningen -als
beloning voor de grond 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
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2,51wordt ingecalculeerd. Het saldovande berekende kostenvan de grond ende
werkelijk betaalde pacht vormt de berekende beloning Van de eigen grond.
Ha aftrekvan de aldus berekende vergoeding voor eigen kapitaal en eigen
grond resteert de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Deze wordt verminderd met
het berekend loonvan de ondernemer. De dan resterende post wordt "netto-bedrijfsresultaat" genoemd. Inplaatsvan dit "netto-bedrijfsresultaat" zijn in
deze publikatie voor de belangrijkste groepen bedrijven de bedrijfsopbrengsten
(volgens LEI)gedeeld door de totale kosten (d.w.z.betaalde kosten plus berekende kosten voor de eigen produktiefactoren)opgenomen (zie tabel 3.1).De
aldus berekende verhouding geeft dus de ontwikkeling van de rentabiliteit van
de bedrijven weer.
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