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Woord vooraf

Reedsvele jaren stelthetLEIinnovember prognosesopvan
debedrijfsultkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijven voor
het lopendeboekjaar.Daarnaast wordenongeveer tegelijkertijd
ramingengemaakt vanderesultatenvanglastuinbouw-envanchampignonbedrijven inhetbijnaafgelopenkalenderjaar.Tenslotte
wordt sindsenkele jarendoorhetLEI -insamenwerkingmetde
Directie Algemene ZakenvanhetMinisterievanLandbouw enVisserijihetCentraalBureauvoordeStatistiekenhet CentraalPlan
Bureau -jaarlijkseenraming opgesteld vandetoegevoegdewaarde
vandeagrarische sector,eveneensbetrekkinghebbend ophetkalenderjaar.
Indeze publikatiewordt een samenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijkste resultatenvandegenoemderamingenen
prognoses.Deze uitkomstenwordendaarbijookbezien inhet licht
vandeontwikkelingen vandeafgelopen jaren.

DeDirecteur,

DenHaag,januari 1985

IIJ.deVeer

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoelingvandeze publikatie isomeenbeeld teschetsen
vandeactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkelinginde
agrarische sector.Daartoe geefthoofdstuk2eenoverzicht vande
belangrijksteuitkomstenvanderamingvanhet inkomenvande
totaleagrarische sector in1984.Daarbijwordendezeuitkomsten
geplaatst inhet licht vandeontwikkelingvandeafgelopenjaren.Inhoofdstuk3wordt eenbeeld geschetst vande situatievan
dediverse sectorenofbedrijfstypen.Deinhoudvandezepublikatieberustopeendrietal pijlers,teweten:
- Deramingvandeproduktie entoegevoegdewaardevandetotale land-en tuinbouwin1984,diewordt gemaakt tenbehoevevanhetBureauvoordeStatistiekvandeEG.Dezeraming
wordtopgesteld overeenkomstig het systeemvandeopEGniveaugeharmoniseerde landbouwrekeningen,welkedeeluitmakenvandeNationaleRekeningen zoalsdezehiertelande
wordenopgesteld doorhetCentraalBureauvoordeStatistiek.Zoalsverderopnader zalwordenuiteengezet iserdit
jaarbijderamingvandebruto-produktie afgewekenvande
methodevandeNationaleRekeningen:bijenkeleakkerbouwProdukten isniet degeoogste,maardeverhandeldehoeveelheid aangehouden.
- Deramingvandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijven in1984,welkequa systeemaansluit bij
derapportage overdeLEI-boekhoudbedrijven.Aandezeraming
isookeenafzonderlijkepublikatiegewijd (PR24-84).
- DeLEI-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in1984/85,waarvaneveneenseen
afzonderlijke publikatiebeschikbaar is(PR 14-84/85).
Met name tussendeeerstgenoemde raming endebeideandere
berekeningenbestaanvrijbelangrijkemethodologischeverschillen.Indebijlagewordendezeverschillen,alsmededeberekeningswijzevandeindezepublikatieopgenomenkengetallen,nader
uiteengezet.De totaleinformatieuithetgenoemdedrietalonderzoekingen levert eenvrijgoed -zijhetglobaal -beeldopvan
deactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling vandeagrarische sector inzijntotaliteit envandebelangrijkste sectoren
daarbinnen.

2. Produktie en inkomen van de totale l a n d - en tuinbouw

2.1 Produktie
In1984nam Inallebelangrijke sectorenvandeland-en
tuinbouwdeproduktie toe,behalve indedoordewijzigingvan
het zuivelbeleid getroffenmelkveehouderijenindekalvermesterij.Hoewel deweerssituatie nietoptimaalwas-vooraldeoogst
vanenkeleakkerbouwprodukten ondervond vrijveelvertraging als
gevolg vaneen zeernatte septembermaand -kwamhet produktievolume van deakkerbouw -envollegrondstuinbouwprodukten in1984
aanmerkelijk hogeruit dandekleineoogst van1983.Bijeenongeveer 5%groterareaal (excl.snijmais)namdegeoogstehoeveelheid akkerbouwprodukten tenopzichtevandevorigeoogst toemet
bijna 20%.De inhetkalenderjaar 1984afgeleverde hoeveelheid
nam toemet bijna 12%(tabel 2.1).Voor detuinbouwprodukten is
een produktiegroei vanca.3%geraamd, terwijlhetvolumevande
dierlijke produktie nauwelijks toenam (+ 1%).Dealsgevolgvan
de superheffing voorhet eerst sinds1964opgetredendalingvan
demelkproduktie vond haar tegenwicht ineenweervrij sterkgestegen produktievanvarkensvlees,pluimveehouderijproduktenen
rundvlees.Het resultaat vaneenenanderwaseenbescheidenproduktiegroeivoor degehele land-entuinbouwvanvolgensderaming 2,5%.Bijdeberekening vandit cijfer is,inafwijkingvan
debijhetCBSgebruikelijkewerkwijze,uitgegaanvandeinhet
kalenderjaar verkochtehoeveelhedenaardappelen enuien.Degeoogste hoeveelhedenvanaardappelen enuienwaren resp.23en
circa40%groter danin1983.Incombinatiemet degemiddelde
prijsstijging -diebetrekking heeft ophetkalenderjaar -voor
aardappelenvan6à7%envooruienvan60à70%,zoudendeze
volumemutaties tot zodanigonwerkelijkewaardestijgingen hebben
geleid,dathet devoorkeur leekteverdienenomdeaangegeven,
totdusverre ongebruikelijke,maarooktheoretischbetere,berekeningswijze toetepassen.Zou zijnuitgegaanvandegeproduceerdehoeveelheden,dan zoudegroeivanhet totaleproduktievolumevandeagrarische sector zijnuitgekomenop3%.
De prijsontwikkelingvertoonde eenuiteenlopend beeld.Inde
akkerbouwsectorwas,ondanksdehoge prijzenvanaardappelenen
uienvandeoudeoogst,nauwelijks sprakevanenige prijsverbetering.De prijzenvandenieuweoogstvandeze z.g.vrijeProduktenwarennamelijk aanzienlijk lager.Indetuinbouwwasde
prijsontwikkeling gunstig;voorvrijwelalleonderscheidenproduktgroepen trad eenreëleprijsverbetering op,waarbijgroenten
en fruit dekroon spandenmet resp.10%en12%.Het laatste cijferheeft vooreenbelangrijk deelbetrekRingopdeoudeoogst.
Indedierlijke sectorging eenprijsherstelvoordemeestein-

Tabel2.1 Ramingbruto-produktiewaardeland-entuinbouw1984
(min.gld.)
Waarde
1983

Mutatiein%
hoev.

Waarde
1984
prijs waarde

Akkerbouwprodukten,totaal 3200 +11,51) +0,5 +12
3580
w.o.:granen
670 +5
-10,5 -6
630
aardappelen
1390 + 9 1) +6,5 +16
1620
suikerbieten
690 +25
-13
+9
750
uien
135 -1 1) +65
+63,5 220
Tuinbouwprodukten,totaal 7780 +3
2760 +1,5
groenten
500 -9
fruit
3200 +5,5
bloemenenplanten
640 +1
bloembollen
400 +2
boomkwekerijprod.

+7
+10
+12
+4,5
+5
+2

+10
+11,5
+2
+10
+6
+4

8530
3080
510
3530
675
415

Veehouder!jprod., totaal 21770 + 1
2030
w.o.:runderen
1735
kalveren
5590
varkens
1170
slachtpluimvee
1365
eieren
9420
melk2)

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

+2
-1
-7,5
+7,5
+14
+12
-2

22160
2010
1600
6020
1330
1520
9230

Totaal-generaal

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

32750 +2,5

+2,5 +4,5 34270

Bron:1983CBS,1984LEI-berekeningen.
1) Zietekst.
2) Zonderaftrekmedeverantwoordelijkheidsheffing.
tensieve-veehouderijproduktengepaardmetlagereprijzenvoor
rund-enkalfvlees.Voordemelkprijsis,afgezienvandeverhogingvandemedeverantwoordelijkheidsheffing,eengeringestijginggeraamdenvoorhettotaalvandedierlijkeprodukteneveneens.Degemiddeldeprijsstijgingvooralleland-entuinbouwproduktenkwamzodoendeopca.2,5%,ietsmeerdanin1983en
ongeveerevenveelalshetinflatiepercentage.
Zowelvoordeakkerbouw-alsvoordetuinbouwproduktenleiddedegeschetstegangvanzakentoteenaanzienlijkhogereproduktiewaarde(tabel2.1).De.waardestijgingvandedierlijke
produktenbleefbeperkttotenkeleprocentenendetotalewaarde
vandeagrarischeproduktengingin1984volgensdezeramingmet
ongeveer4,5%omhoog.Ditwasmeerdanin1983-toendestijging
volgensvoorlopigecijferszo'n3%bedroeg-maarminderdande
gemiddeldetoenamesinds1975,dieop6à7%perjaaruitkwam.

2.2 Produktiemiddelen
Volgensderamingishetvolumevandeaangekochtegoederen
endienstenin1984nietofnauwelijksgestegen(tabel2.2).Van
groteinvloedhieropishetveevoeder,datbijnatweederdevan
hettotaalvoorzijnrekeningneemtenwaarvooreenvolumedaling
van2%isgeraamd.Ditwerdvooralveroorzaaktdoorhetaanzienlijklagereverbruikvanrundveevoederinhetbijzonderinde
zomerperiode,voorenerzijdsalsgevolgvandesuperheffingen
anderzijdsalseenreactieophetbuitengewoonhogeverbruikin
1983.Inhetkalenderjaarishetverbruikvanrundveekrachtvoeder
naarschattingmeteenprocentof10gedaald,terwijlhetverbruikvanvarkens-enpluimveevoedermetenkeleprocententoenam.
Voordeoverigeproduktiemiddeleniseenbeperktestijginggeraamd.Daarbijvaltopdatvoorheteerstsinds1979weereen
toenemingvanhetaardgasverbruikwerdgeregistreerd.Ditwas
vooraleengevolgvanlageretemperatureninhetvoorjaar.Het
gelijkblijvenvanhetverbruikvanproduktiemiddelenwijst,in
combinatiemetdetoenamevanhetgeproduceerdevolume,opeen
gunstigeontwikkelingvandeproduktiviteit.
Tabel2.2 Ramingtoegevoegdewaardeland-entuinbouw1984
(min.gld.)
Waarde
1983
Totalebruto-produktie

Mutatiein%
Waarde
—
1984
hoev. prijs waarde

32750 +2,5 +2,5 +4,5 34270

Aangekochtegoederen
endiensten
17030
0
+3
w.o.:veevoeder
17010 -2
+2
energie
1600 +2
+10
kunstmesten
bestrijdingsmidd. 1440 + 3
+3,5

+3
0
+12

17540
10710
1795

+6,5

Bruto-toegevoegdewaarde 15720

+6,5

Af:Subsidiesen
indirectebelastingen(saldo)
Afschrijvingen

+13
+5

540
2110

Netto-toegevoegdewaarde 13070
Bron:1983CBS;1984LEI-berekeningen.
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+6,5

1530
16730

610
2210
13910

Degemiddeldeprijsstijgingvandeproduktiemiddelen liep
met3%ongeveer indepasmet zoweldeinflatiealsdeopbrengstprijzen.Deprijsverhoudingisdusweinigveranderd.Eenforse
prijsstijgingwerd geregistreerdbijdepostenergie,hetgeen
voornamelijkvoorrekeningkwamvandehogeregasprijs.Inde
loopvanhet jaarzijndeprijzenvanveevoeder,vooralrundveevoeder,nogalgedaald,maardoorhetrelatiefhogeuitgangsniveauinhetbeginvanhet jaarkwamdegemiddeldeprijstochiets
hogeruitdanin1983.Bijdeoverige produktiemiddelenbleefde
prijsstijgingbeperkt totenkeleprocenten.
Eenenanderleiddeertoedatdewaardevandeaangekochte
produktiemiddelennaar schattingmetca.0,5mrd.guldentoenam
(+3%).Hettotalebedragvan17,5mrd.guldenkomtovereenmet
ruim50%vandebruto-produktie.
2.3 Toegevoegdewaardeenresterend inkomen
Indevorigeparagraaf isaangegevendatdehoeveelheid produktiemiddelen pereenheid produkt in198A indoorsneeietsis
gedaald,terwijldeprijsverhouding nauwelijksisverslechterd.
Hetgevolgwaseenaanmerkelijke stijgingvandebruto-toegevoegdewaarde,welkevoorlopigwordtgeschatopca.6,5%.Wanneerbij
hetberekenenvandevolumeverandering vanaardappelenenuiende
CBS-methodewasgevolgd -hetgeenookgedaanwordt doorhetBureauvandeStatistiekvandeEG -zoude stijging zelfsop8,5%
zijnuitgekomen.Deverzamelpost subsidiesenindirectebelastingenwerd in1984nog sterkernegatiefdanInhetvoorgaande,
jaar,hetgeenvooraleengevolgwasvandehogeremedeverantwoordelijkheidsheffingopmelk.Overigensmoetopgemerktwordendat
hetverloopvandezepostmoeilijk isteschatten.Deafschrijvingen zijn5%hogergeraamd.Hetresultaatvaneenenanderwas
datdenetto-toegevoegde waardetegenfactorkosteneveneensmet
6,5%omhoogging (tabel2.2).
Tussen1976en1980isdereëletoegevoegdewaardevande
agrarische sector -dusnacorrectievoordeinflatie -voortdurendgedaald (tabel2.3).In1981en1982tradeen sterkherstelop,gevolgd dooreenlichteteruggang in1983.In1984deed
zichweereenverbeteringvoor,dietotgevolghad datdereële
toegevoegdewaardeperarbeidskracht indeland-entuinbouw
volgensderamingvoorheteerstweerhoger isdanin1973.
Uitdenetto-toegevoegdewaardemoetdoordeagrarischeondernemerseenaantalbedrijfskostenwordenbetaald,namelijk
loon,renteennetto-pacht.Vooral indejaren1979en1980liep
hetaanrentebetaaldebedrag sterkop,metalsgevolgdathet
"resterend inkomen"indie jarennogmeeronderdrukkwamte
staandandetoegevoegdewaarde (tabel2.3).Het "resterendeinkomen"komtongeveerovereenmethet "gezinsinkomenuitbedrijf"
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Tabel2.3 Ontwikkeling netto-toegevoegdewaardeenresterend
inkomen
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
(Min.gld.)
(v)

(v)

(v)

Netto-toegevoegde
waarde
9760 9230 931011770131201307013910
Betaalde factorkosten 1)2)
Resterend inkomen 2)

3080 3480 3960 4305 4450 4160 4205
6680 5750 5350 7465 8670 8910 9705

(Indexcijfers)
Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
1975-1977-100

94

85

80

95

101

99

103

Idem,per
arbeidskracht 2)

97

89

85

103

111

109

114

Totaal resterend
inkomen,reëel,
1975-1977=1002)

88

72

63

83

91

92

98

Idem, perbedrijf

92

77

69

93

104

106

113

1) Betaald loon,het factorkostenaandeelvanhet loonwerk,
betaalderenteplusbetaaldenetto-pacht.
2) SchattingLEI.

uithetLEI-begrippenarsenaal (vgl.bijlage).Vooral in1982nam
het resterend inkomen relatief sterk toedoordat debetaaldefactorkostenongeveer gelijkbleven, terwijldetoegevoegdewaarde
duidelijk steeg.In 1983gingendebetaalde factorkostenzelfs
omlaag,geheelalsgevolgvanlagererentebetalingen.Voor1984
isslechtseengeringe stijgingvoor dezebetalingen geraamd,
namelijkvanongeveer 1%.Hetgrootstedeelvandeze stijging
werd veroorzaakt dooreen toenemingvandedooragrariërsafgeslotenleningen.Het resterend inkomenishierdoornogwat sterkergestegen dandenetto-toegevoegdewaarde.
Het geheeloverziendemoetwordenvastgesteld dathetkalenderjaar 1984uit inkomensoogpunt voordeagrarische sectorals
geheelvrijgunstig isverlopen.Ditgeldtdanvoorhet algemeen
gemiddelde;uit hetvolgende hoofdstuk zalblijkendat eraanzienlijke verschillenwaren tussendediversebedrijfstakken.
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(r)

3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Inhetvorigehoofdstuk isingegaanopdeinkomensontwikkelingvandeagrarische sector inzijntotaliteit.Indithoofdstukwordt aandachtbesteed aandegangvanzakenindeverschillende sectorenen/ofbedrijfstypen.Voordeene sectorzijn
meergegevensbeschikbaardanvoordeandere;metnamevoorde
tuinbouwindeopengrondmoetwordenvolstaanmetvrijsummiere
informatie.Behalvevandegegevensvande sectorrekening (hoofdstuk2)wordt indithoofdstukvooralgebruikgemaaktvaninformatieontleend aande "Prognosevanbedrijfsuitkomstenopakkerbouw-enveehouderijbedrijvenin1984/85"enaande "Ramingvan
debedrijfsuitkomstenin1984vandeglastuinbouw-enchampignonbedrijven".
Benadruktmoetwordendatdebovengenoemde prognosebetrekkingheeftophetboekjaarmei1984totenmetapril 1985.Met
namebijproduktendie sterkeprijsfluctuatiesvertonen(b.v.
aardappelen)kanhetverloopvandeopbrengstwaarde inhetboekjaar sterkafwijkenvandieinhetkalenderjaar,dat immersvoor
eendeelbetrekking heeftopdeoudeoogst.De prognoseshebben
betrekking opeenperiodedie pasvoor ruimdehelft isverstreken.Ditbrengtmetname tenaanzienvande"vrije"produkteneen
aanzienlijkematevanonzekerheidmet zichmee.Bijdeberekening
wordtuitgegaanvandeopbrengstprijzen indemaandenmei toten
metoktoberenhetvoorderestvanhetboekjaarverwachteverloopdaarvan.
3.2 Akkerbouw
Het totaleareaalakkerbouwgewassen (exclusief snijmais)was
in1984bijna5%groterdaninhetvoorgaande jaar.Bijgranen
vond eenkleine teruggangvanhetareaalplaats,evenals-voor
hetvierde jaarinsuccessie -bijfabrieksaardappelen.Vooral
peulvruchten (+38%)ensuikerbieten (+10%)gaveneenareaalstoename tezien.Dehectare-opbrengstenwareninhetalgemeen
nietalleenaanzienlijk hogerdanin1983,maar lagenveelalook
duidelijkbovenhetgemiddelde peilvandeafgelopen jaren.Voor
enkele produkten (tarwe,consumptie-enfabrieksaardappelen)werdenderecords zelfsgeëvenaard ofovertroffen;vooraldegemiddeldeopbrengstvandewintertarwevan7.900kgperhectarewas
opmerkelijk.Deopbrengstenwaren inhet zuidwesteneninhet
middenvanhet land inhetalgemeenhogerdanindenoordelijke
akkerbouwgebieden.
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Intabel2.1 komenvooraardappelenenuiendehogereopbrengsten niettotuitdrukking,aangeziendevolumemutatiesvan
resp.+ 9en-1%betrekkinghebbenopdeinhetkalenderjaarafgezettehoeveelheden.Degeoogstehoeveelhedenwaren,zoalsreeds
werdvermeld,respectievelijk23enca.40%hoger.
Deeerdergenoemde prijsstijgingenvooraardappelenenuien
zijnvolledig toeteschrijvenaandejzeerhogeprijzenvande
oudeoogst.Deprijzenvandenieuweoogst,dusvoor1984/85,
zullennaarverwachting aanzienlijk lageruitkomen:consumptieaardappelen -65%enuienbijna -80%tenopzichtevan1983/84.
Ookdegemiddelde graanprijsgingomlaagalsgevolgvaneengrotereoogsteneenverzwakking vanhetinterventlebeleid.Dehoge
suikerproduktiebrachtmeedaterditjaarintegenstelling tot
vorig jaar,weer -zeergoedkope -C-suikerwerd geproduceerd,
metalsgevolgeenaanzienlijk lagerebietenprijs.Gemiddeldgenomenwordtvoordeopbrengstprijsvandeakkerbouwprodukten in
1984/85eendalingmetruim30%verwacht tenopzichtevanhet
hogeniveauvanhetvoorgaandejaar.
Deze scherpeprijsdalingwerd inhetalgemeen slechtsgedeeltelijkopgevangendoorde stijgingvandehectare-opbrengsten.Hetgevolgwasdatdegeldelijkeopbrengsten perhectarein
doorsneemet 15à20%terugliepen.Erdeden zichinditopzicht
groteverschillenvoor:voorhet zuidwestelijkenhetcentrale
kleigebied komtdeprognoseuitopeenteruggangvan30%,voor
hetnoordelijkekleigebied opeendalingvan5%envoorde
Veenkoloniën -waardegemiddeldeopbrengstprijsdankzijdenauwelijkslagere fabrieksaardappelprijsveelminder terugliepdan
elders -wordt zelfseenverbeteringvaneenprocentof5verwacht.
Deprijzenvandeproduktiemiddelenondergingeninhetalgemeen slechtseenbeperkte stijging.Debelangrijksteuitzonderingenhieropwarende pootaardappelen,dieaanzienlijk duurder
werden,ende rente,dieomlaagging.Daardoorgingdegemiddelde
prijsvandeproduktiemiddelen tochnogmet4à5%omhoog.In
combinatiemeteenongeveer2%lagerverbruikresulteerdeditin
een stijgingvandegemiddeldekostenperhectarevanca.2%.
Eenenander leidt toteenforsedalingvandeuitkomsten
vandeakkerbouwbedrijventenopzichtevanhetindoorsneegunstige jaar1983/84.Derentabiliteitvandegrotereakkerbouwbedrijvenwordtvoorheteerst sinds1979/80weernegatief,terwijl
hetgemiddeldeondernemersinkomennaarverwachting zaldalenvan
140.000gulden totminderdan60.000gulden(tabel3.1).Opde
kleinerebedrijven zijndetendensenovereenkomstig,zijhetop
eenongunstiger niveau.Erdoenzichaanmerkelijkeverschillen
voor tussendediversegebieden:de sterkstedalingvandeinkomensdoet zichvoorinhetcentralekleigebied -datdaardoor
waarschijnlijkvoorheteerstdelaagsteplaatsopdeinkomensladdervandevieronderscheidenakkerbouwgebieden zalinnemen-en
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inhet zuidwesten.Inhetnoordelijkekleigebied,dat zichopeen
aanzienlijk lageruitgangsniveaubevond,blijftdeachteruitgang
beperkt;hetgemiddeldondernemersinkomendaaltdaarvan89.000
tot63.000gulden.Deveenkoloniale akkerbouwvormteengunstige
uitzondering;hetgemiddeldeondernemersinkomenzalnaarhetzich
laataanzienongeveer20.000guldenhogeruitkomen.
3.3 Melkveehouderij
Hetkalenderjaar 1984begonvoordemelkveehouderijvrij
ongunstig:eenkrapperuwvoedervoorraad,hogekrachtvoederprijzen
eneenmelkproduktie perkoe,dieduidelijk lagerwasdaneen
jaartevoren.Met ingangvanhetweideseizoenhad eenverbetering
kunnenoptreden;eenherstelvanderuwvoederproduktie eneendalingvandekrachtvoederprijzen.Doordereedslangdreigende
ingrijpendewijzigingvanhet zuivelbeleidwaartoe inaprildoor
deEGwerdbesloten,bleef ditherstelechterachterwege.Op
grond vanditbesluitmoetdeNederlandsemelkproduktie in
1984/85ruim6,5% lager zijndaneenjaartevoren.Indeloopvan
1984werd eenbegingemaaktmetdezeaanpassing,dieerinresulteerdedatoverhetkalenderjaardetotalemelkplasongeveer4%
kleinerwasdanover1983.Deindruk isdathetaantalmelkkoeien,dat inhetbeginvanhet jaarongeveer2,5%groterwas
daneenjaar tevoren,ietsminder isafgenomendandemelkproduktie, zodatdemelkproduktie perkoeenigszins zouzijngedaald.
Voorhetheleboekjaar 1984/85wordtuitgegaanvaneen1%lagere
melkgift.Het zieternaaruitdatdevereiste produktiedaling
ookdaadwerkelijkwordtgerealiseerd, zodatdeNederlandse veehouders(vrijwel)geen superheffing zullenbehoeven tebetalen.
Zowelinhetkalenderjaar 1984alsinhetboekjaar1984/85
blijftdemelkprijsnagenoeg onveranderd.Ditwasniethetgeval
metderundveeprijzen,dievoorhetboekjaarongeveer8%lager
zullenuitkomen,eenpercentagedatoverigenstegendeachtergrondvandeaanvankelijke zeer sombereverwachtingen,als"niet
tegenvallend"kanwordengekarakteriseerd.Delagereprijswordt
nietgecompenseerd dooreenhogereproduktie:deextrauitstoot
("omzet")wordt immersongedaangemaaktdooreeninkrimpingvan
deveestapel (negatieve "aanwas")diebovendienooktegeneen
lagere prijsmoetwordengewaardeerd.Detotalepost "omzeten
aanwas"komtdanookgemiddeld zo'n20%lageruit.
Tegenover dezeongunstige gangvanzakenaandeopbrengstenkant stondenpositieveontwikkelingenaandekostenkant.Inde
eersteplaatsdedalingvandekrachtvoederprijzen,die inhet
voorjaarbegonen zichondanksdeduurderwordendedollarinde
loopvanhet jaarvoortzette.Debelangrijksteoorzaakvande
daling isdegrotereoogstvanverschillende akkerbouwprodukten
indeVSendedaaruitvoortvloeiende lageregrondstoffenprijzen.
Daarnaastheeftde forseverminderingvandevraagwaarschijnlijk
geleid toteenverscherpteconcurrentie tussendemengvoederleveranciers,hetgeeneveneenstotlagereprijzenleidt.Deverschil15

leninprijsdaling tussenrundveevoeder (- 15%),varkensvoeder
(-5%) enpluimveevoeder (- 1%)zijninditverband opmerkelijk.
Bijdemeesteoverigekostenpostendeed zicheenprijsstijging
van3à4%,metalsbelangrijksteuitzondering de-gedaalderentevoet.
Eenenanderheeft totgevolgdatde bruto-produktiviteit
vandemelkveebedrijvenin1984/85naar schatting2,5%lager
uitkomt danin1983/84.Daar staattegenover datdegemiddelde
prijsvandeproduktiemiddelen 2%sterkerdaaltdandievande
opbrengsten.Heteindresultaat isdatvolgensdeprognose zowel
deopbrengsten-kostenverhoudingalshetgemiddeldeondernemersinkomenindemelkveehouderijongeveergelijkblijft (tabel3.1).
Dezeconstateringgeldt inzijnalgemeenheid vooralleonderscheidenregio's.
3.4 Intensieve veehouderij
Ondanksdelichteteruggang indekalvermesterijgafdetotaleintensieve-veehouderijproduktiein1984,nade stagnatiein
hetvoorafgaande jaarweereenaanzienlijevolumegroei tezien.
De stijgingvanca.3,5%kwamvooralvoorrekeningvandevarkenshouderij,terwijlookdelegpluimveesectormet eenuitbreidingvan6%een substantiëlebijdrage leverde (tabel2.1).Ookde
prijsontwikkelingwasnietonbevredigend,zodatdetotaleproduktiewaardemet ruim6%omhooggingendaardoorweer ruimschoots
bovende10miljard guldenkwam.
Voor1984/85 isuitgegaanvaneenprijsstijgingvandeopbrengstenindevarkenshouderijvan4%,ongeveerevenveelalsde
verbetering inhetkalenderjaar 1984.Zoalseerdervermeld,komt
devoederprijsca.5%lageruit.Hetgevolg iseenaanmerkelijke
verbeteringvanderesultatenindeze sector.Degemiddeldearbeidsopbrengst perfokzeug zalvolgensdeprognoseuitkomenop
350gulden,tegen230guldenin1983/84.Pergemiddeld aanwezig
mestvarken zaldearbeidsopbrengst stijgenvanhetlage peilvan
10guldentotca.50gulden.Ondanksdezeverbetering zullende
bedrijfsuitkomstenvandetotalevarkenshouderijnaarverwachting
nognietkostendekkend zijn.
Bijdeeierprijzen isereengrootverschil tussendemutatiesopkalenderjaarbasis(+5,5%)enopboekjaarbasis (- 6%).De
verklaring isgelegenindehogeeierprijzenvanheteerstehalfjaarvan1984,toendeze zichmeerdan20%bovenhet lagepeil
vandeeerstehelftvan1983bewogen.Inde tweedehelftvan1984
lagendeprijzen6% lagerdanindeovereenkomstige periodevan
1983.Gegevendenagenoeg ongewijzigdevoederprijsligteendalingvandebedrijfsuitkomstenindeze sectorvoordehand.Voor
hetboekjaar 1984/85komt de teverwachtengemiddeldearbeidsopbrengst perleghenuitop80cent,tegen150centin1983/84.
Dekuikenmesterijgeefteengunstigerbeeld tezien.In
1984/85zaldegemiddeldeopbrengstprijsnaarverwachting5%hogeruitkomendanin1983/84.Samenmetdeminofmeer stabiele
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Tabel3.1 Rentabiliteit enondernemersinkomen
Opbrengstenin %
van dekosten 1)

83/
84

84/
85

(v)

(P)

104
94

123
90

95
89

78,0
48,8

91

86

85

84
76

83
75

89
74

75

74

81/
82
Grotere
bedrijven:
-akkerbouw
106
-melkveeh.
94
-gemengd,
overw.rundv. 92
Kleinere
bedrijven:
-akkerbouw
-melkveeh.
-gemengd,
overw.rundv.

1981

Glasgroentebedrijven
Snijbl.bedr.
Potpl.bedr.

97
94
102

Alleglastuinbouwbedr.

96

Champignonbedrijven

82/
83

Gemiddeld ondernemersinkomen(x 1000gld.
per ondernemer)

89

1) Landbouwbedrijve

81/
82

83/
84

84/
85

(v)

(P)

71,0
52,7

140
43

56
44

43,7

42,5

28

31

79
72

35,9
22,2

23,5
20,6

40
20

22
21

73

73

19,3

13,5

13

14

982 1983

1984

1981

1982

1983

1984

24,1
38,3
61,4

41,9
56,4
38,6

55,4
62,2
52,3

87
92
101

92
95
96

(r)
96
97
99

54,2
39,6
71,5

91

94

97

50,1

93

87

108

82/
83

(r)

27,7

34,6

37,5

47,7

17,9

58,0

98,4

pachtbasis.

ertoedatdegemiddeldearbeidsopbrengst
voederprijsleidtdi
geleverd gewicht zal stijgenvanhetzeer
per1.000kilograma
guldentotca.120gulden.Natweeongunstimagereniveauvan12
kuikenmesterijdaardoorbijnaweereenkosge jarenbereiktde
tendekkend resultaat
Voordekalvermii sterijwordtgeenprognoseopgesteld.Inhet
opbrengstprijzenongeveer5%benedenhet
kalenderjaar lagend
niveauvan1983.Aan
heteindvanhetjaarwashetprijsverschil
opgelopen tot10à
Daar stond tegenoverdatdeprijzenvan
1 i%
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denuchterekalveren -eenbelangrijkekostenpost vandeze sector
-meerdan20%lagerwaren.Medegelet opde stijgingvandeoverigekosten,diewaarschijnlijkenkeleprocenten zalbedragen,
magwordenaangenomen dat deresultatenvandekalvermesterijin
1984/85lager zullenuitkomendan inhetvoorafgaande jaar.Toen
bedroeg dearbeidsopbrengst perkalfgemiddeld 85gulden (1982/83
80gulden).Opgemerkt zijdateenverslechtering vanderesultatenindemestkalverensector slechtstendele totuitdrukking
komt inlagere inkomstenvoordekalvermesters,vanwege hetgrote
aandeelvanhet producerenop (loonmest-)contract.
3.5 Glastuinbouw
Ondankshetongeveer 1%kleinereareaalnamdeproduktievan
glasgroenten in1984met naar schatting 2%toe.Deze cijferswijzenopeengunstigeontwikkeling vandeproduktie pervlerkante
meter.De landelijkeveilingomzet voorglasgroentenwasin1984
ongeveer 10%hoger daninhetvoorgaande jaar.Degemiddeldeopbrengstprijs isdusca.8%gestegen;vooral tomaat,paprikaen
aubergine leverdenhieraan eenbelangrijkebijdrage.Medevanwege
dehogere produktie pervierkantemetereneenkleine toenamevan
degemiddelde bedrijfsoppervlakte zullendetotaleopbrengsten
perbedrijfnaar schattingmet 13%zijngestegen.
De prijzenvandemeeste produktiemiddelen stegenmet 3à
4%.Hieropwaren tweeuitzonderingen: rente -dieenigszinsdaalde -enaardgas,dat 15%duurderwerd.Bovendien steeghetgasverbruik perbedrijfmet zo'n6%, zodatdetotalebrandstofkosten
weermetmeerdan20%omhoog gingen.De totalekostenstijgingper
bedrijfkwamuitca.9%. Incombinatiemetdehogereopbrengsten
leiddedit toteenverbetering vandeopbrengsten/kostenverhoudingmet4punten (tabel3.1).Het gemiddeldeondernemersinkomen
ging relatief sterkomhoog enkwamvolgensderaming opruim
55.000gulden.
De landelijkeomzet van zowel snijbloemenalspotplantenis
in1984met 10à11%gestegen.Inbeidegevallen leverdenvolumegroeienprijsstijging eenminofmeergelijkebijdrage.Vooral
devolumegroei bijde snijbloemenwasopmerkelijk,mede inhet
licht vande zeerbeperkte (1%)areaalsuitbreiding.Voordetotaleopbrengsten (inclusief berekende aanwasvan plantopstanden
etc.)isvoorde snijbloemenbedrijveneenwaardestijging van8%
aangehouden envoordepotplantenbedrijvenvan12%.Aandekostenkant komt hetbeeld opbeidebedrijfstypensterkovereenmet
datvandeglasgroentebedrijven.De totalekostenstijgingvoorde
snijbloemenbedrijvenisgeraamd opgemiddeld ca.6%enopdepotplantenbedrijvenopongeveer8%.Inbeide sectorentrad derhalve
eenverbetering vanderentabiliteit op,zijhetdatdekosten
volgensderaming nognietwordengedektdoordeopbrengsten (tabel3.1).Hetgemiddelde ondernemersinkomenvande snijbloemen-
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bedrijven gaat volg eis de raming met een kleine 6.000 gulden
van ruim 62.000gulden per ondernemer en
omhoog tot een bedrak
>edrijven stijgt met ca. 14.000 gulden tot
dat op de potplanten
»er52.000 gulden.
een bedrag van ongev
hal tot gevolg dat de opbrengsten/kostenverhouEen en ander
astuinbouw stijgt van 94%in 1983 tot naar
ding van de totale
schatting 97%in1 L98i Het gemiddelde bedrijfsresultaat is dus
n dekkingspercentage van 97%is sinds de
nog negatief,maar e
slechts één keer eerder voorgekomen (in
oliecrisis van 1973
reili satie niet slechter uitvalt dande raming
1975). Wanneer de
stuinbouwdus eenvan de beste jarenvan het
zou 1984voor de gla
afgelopen decennium :ijngeweest.
3.6 Overige tuinbouw
Ook de champigninbedrijven behaalden in 1984 aanzienlijk
betere resultaten.Voor het eerst sinds 1978werden de kosten
overtroffen door de opbrengsten (tabel 3 . 1 ) .Naast (en ondanks?)
een aanzienlijke stiiging van het produktlevolume -per bedrijf
circa 7% -ging de gmiddelde opbrengstprijsmet meer dan20%
omhoog. Een prijsdal ng tegen het eind van het jaar kon daarin
geen verandering mee•brengen. De stijging van demeeste kostenfactoren bleef beperkt tot 2,5à 4%; de totale kostenstijging per
bedrijf wordt geraamd op gemiddeld ca.2,5%.Dit is aanzienlijk
minder dan toeneming van de opbrengsten, die zo'n 30%beliep. De
opbrengsten-kostenve'houding kon hierdoor met 21 punten verbeteren en het gemiddelde ondernemersinkomen nadert volgens de raming
het bedrag van 100.000gulden (tabel 3 . 1 ) .Ten opzichte het zeer
schamele resultaat van het voorgaande jaar isdit een ruimschootse vervijfvoudiging.
De ramingen wijzen erop dat de totale verkochte hoeveelheid
vollegrondsgroenten in 1984 slechtsweinig hoger was dan in 1983.
De geoogste hoeveelheid nam, evenals inde akkerbouw het geval
was, wel aanmerkelijk toe.Een en ander ging gepaard met hoge
prijzen in de eerste helft van het jaar,gevolgd door een beperkte daling in de tweede helft.Het eindresultaat is waarschijnlijk
voldoende om de,naar zich laat aanzien, beperkte kostenstijging
op te vangen. Dit zou inhouden dat het herstel van de resultaten
van de vollegrondsgroenteteelt,dat zich in 1983 reeds voordeed,
in het kalenderjaar 1984 is gecontinueerd.
Tabel 2.1 vermeldt voor 1984een 9% lagere fruitaanvoer en
een 12%hogere prijs.Beide cijfers hebben betrekking op het kalenderjaar en staan dus sterk onder invloed van de kleine oude
oogst. De fruitoogst van 1984was overigens naar schatting niet
veel groter dan die van 1983:appelen 7%meer, peren 5%minder.
Vanwege dewat sterkere toename in andere EG-landen staan de
prijzen van de nieuwe oogst toch onder druk.De resultaten van de
fruitteeltbedrijven waren in 1983/84 aanzienlijk beter dan in het
voorafgaande jaar; erwerd in doorsnee een positief bedrijfsresultaat behaald. Voor 1984/85moet,vooral als gevolg van lagere
prijzen op een daling worden gerekend.
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DegeraamdewaardevandebloembollenproduktiewasIn1984,
bijeennauwelijksgestegen produktievolume,ongeveer 6%hoger
dan in1983.Deze raming ismeerdandievoorandere sectoren
behept met groteonzekerheden.Aannemelijk isdat dekostenstijgingminder isgeweest dandeverbeteringvandeopbrengsten,zodat opeenverbetering vandebedrijfsresultatenindeze sector
magworden gerekend.
Deboomkwekerij lijkt ervolgensdebeschikbare gegevensin
1984ingeslaagd tezijnomenigszinsuithetdal teklimmen,
waarindeze sector zichalenkele jarenbevond.Inhet laatste
jaarwaaroverdefinitieve cijfersbekend zijn,1982/83,warende
opbrengsten gemiddeld ongeveer 20%lagerdandekosten.In
1983/84heeft zichwaarschijnlijkenigherstelvoorgedaan.Degeraamdeopbrengstenstijging van4%in1984 (tabel2.1),welke
vooralkonwordengerealiseerd dankzijeen stijgendeexport,zou
geleid kunnenhebben tot eenbeperkteverbetering vandeopbrengsten-kostenverhouding. Dekostenstijging zalnamelijk,naar
menmagaannemen,beperkt zijngebleven tot2à3%.
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Bijlage Samenhang enverschillen van dediverse kengetallen

Aan dehand van bijgaand schemaworden Indezebijlage de belangrijkste
verschillen enovereenkomsten vande indeze publikatlevermelde kengetallen
besproken.De basisgegevens voor de raming van het sectorlnkomen (CBS,Nationale Rekeningen)worden grotendeels ontleend aanmacro-economische statistieken, zoalsde CBS-produktiestatistlekende Statistiekvan de Buitenlandse
Handel.De gegevensvoor de raming en prognoses vande bedrijfsultkomstenvan
het LEI zijn gebaseerd op actuele informatie uit interne en externe bronnen.
Met deze informatieworden de (voorlopige)uitkomsten van decirca 1500 landen tuinbouwbedrijven van hetLEI-boekhoudnet geactualiseerd. De invalshoek is
daarbij dushet bedrijf.Dit leidt opverschillende punten tot een anderewerkwijze dan bijdeNationale Rekeningen .
Een eerste verschil betreft de leveringen vanhet ene landbouwbedrijf aan
het andere.Deze worden op bedrijfsniveau tot deopbrengsten gerekend maarmoetenop sectorniveau van de totale produktiewaardeworden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen tevoorkomen.Als spiegelbeeld hiervanworden inhet kader van
deNationale Rekeningen de agrarische grondstoffen slechts tot de aangekochte
produktiemiddelen gerekend, voor zover ze zijn geïmporteerd.
Bijde berekening van de afschrijvingengaat zowel het CBS alshetLEIuit
van de vervangingswaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentageslopen echter
uiteen. Bovendien houdt het LEI rekening met deWIR, indie zin dat de actuele
nieuwprijswordt verminderd met de gebruikelijke basispremie en de gemiddelde
kleinschaligheidstoeslag.Inde praktijk komt een enander eropneer dat de
afschrijvingen volgenshet LEI perbedrijf enkele duizenden guldens hoger zijn
dan volgenshet CBS.
De posten indirecte belastingen enkostprijsverlagende subsidieskomen bij
het LEIniet expliciet voor.De indirectebelastingen zijnvoor eendeel opgenomen onder de nlet-factorkosten.De kostprijsverlagende subsidies zijn inde
LEI-methode voor een deel rechtstreeks toegerekend aan deopbrengsten (dewaardevanhet interventiefruit wordt bijvoorbeeld door het LEI alseen opbrengst
maar door het CBS alseen subsidie beschouwd)of vormen eenonderdeel vande
incidentele opbrengsten (rentesubsidies).Deze opbrengsten worden doorhet LEI
bijde rentabilitelt8berekening buiten beschouwing gelaten.
De berekening van de betaalde factorkosten inhet kader van het sectorlnkomen isgebaseerd op geaggregeerde enopgehoogde LEI-cijfers, zodat hierbij
slechts sprake isvan éénbenaderingswijze.Bij deopsomming van de verschillen
dient ook vermeld teworden dat deLEI-steekproefbetrekking heeft op bedrijven
groter dan 70 standaardbedrljfseenheden.De agrarische bedrijven beneden deze
grens,met indoorsnee een lager inkomen, zijndusniet 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 deniveausvan beide
kengetallen uiteenlopen.Vanwege de overeenkomst van de aard van beidekengetallen Ishet echter aannemelijk dat deontwikkeling vanhet resterend inkomen
envan het gezinsinkomen uit bedrijf ongeveer parallel lopen.
Tot zover iser dus een zekere overeenkomst tussende beide reeksen kengetallen.Het LEI gaat echter nog verder,namelijk door eenbeloning Inte calculeren voor dedoor de ondernemer en zijn gezin ingezette produktiefactoren, en
komt op diemanier tot rentabiliteitscijfers.Daartoeworden dedoordeondernemer en demeewerkende gezinsleden gewerkte uren gewaardeerd tegenhet CAOloon,vermeerderd met de sociale lasten.Door dit bedrag inmindering tebrengen ophet gezinsinkomen uit bedrijf wordt het ondernemersinkomen,dat duseen
vergoeding voor de eigen arbeid, het eigenkapitaal en deeigen grond van de
ondernemer omvat, berekend.Voor de belangrijkste bedrijfstypen isdit weergegeven in tabel 3.1.
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Schema inkomens-enrentabiliteitskengetallen
Nationale Rekeningen

LEI

Totale produktlewaarde
- Interne leveringen
Bruto-produktiewaarde

- Bedrijfsopbrengsten

-Aangekochte goederen en diensten
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

- Niet-factorkosten

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
Arbeidsopbrengst ondernemer
Berekend loon ondernemer
Overschot

min ofmeer vergelijkbaar
Voortswordt overhet inhet bedrijf belegde kapitaal een rentevoet in
rekening gebracht.Deze isgebaseerd op het actuele rendement van staatsobligatieswaarop een correctiewordt toegepast inverband met de indeze rentevoet
begrepen inflatievergoeding enerzijdsendemet degeldontwaarding samenhangendevermogenswinsten anderzijds.In afwijking vanhet voorgaande wordt voor
(kort)omlopend vermogen de normale rentevoet voorovereenkomstige kredieten
aangehouden zonder toepassing vangenoemde correctie.Het saldovanhet aldus
berekende bedrag aan rente ende Inwerkelijkheid betaalde rentewordt beschouwd alsde in rekening tebrengen vergoeding voor het eigenvermogen van de
agrarische ondernemer.
Bij landbouwbedrijven wordt -althans bijde onderhavige berekeningen als beloning devoor de grond de pachtprijs aangehouden (pachtbasis).Voor tuinbouwbedrijven wordt voor gepachte grond dewerkelijk betaalde pacht in rekening
gebracht terwijlvoor het vermogen vastgelegd ineigen grond een rentevoet van
2,5%wordt ingecalculeerd. Het saldo vande berekende kosten van de grond en de
werkelijk betaalde pacht vormt de berekende beloning vande eigen grond.
Na aftrek van de aldusberekende vergoeding voor eigen kapitaal eneigen
grond resteert de arbeidsopbrengst vande ondernemer.Dezewordt verminderd met
het berekend loon van deondernemer.De dan resterende post wordt voorde landbouwbedrijven "netto-overschot" envoor tuinbouwbedrijven "ondernemersoverschot"genoemd. In plaatsvan deze "overschotten" zijn deze publikatie voor de
belangrijkste groepen bedrijven debedrijfsopbrengsten (volgensLEI)gedeeld
doorde totalekosten (d.w.z.betaalde kosten plusberekende kostenvoor de
eigen produktiefactoren)opgenomen (zie tabel 3.1).De aldusberekende verhouding geeft dusde ontwikkeling vanhet bedrijfsresultaat weer.
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