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Indezepublikatiewordt eenoverzicht gegevenvande
geraamde ontwikkeling vandeproduktie endetoegevoegdewaarde
vandegehele agrarische sector in1985.Voortswordt naderingegaanophetverloopvanproduktie enprijzen indeverschillende
sectorenalsmedeopderentabiliteits-en inkomensontwikkeling
vandebelangrijkste bedrijfstypen.Daarbijhebbendegegevens
vande (glas)tuinbouwbetrekking op 1985,terwijlvoor landbouwbedrijven ookprognosesvoor 1985/86zijnopgenomen.

Produktie indelandbouw/Bedrijfsuitkomsten/Inkomenssituatiein
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Woord vooraf

Reedsvele jarenstelt hetLEIinnovemberprognoses opvan
debedrijfsultkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvoor
het lopendeboekjaar.Daarnaast wordenongeveertegelijkertijd
ramingengemaakt vanderesultaten vanglastuinbouw-envan champignonbedrijven inhet bijnaafgelopenkalenderjaar.Tenslotte
wordt sindsenkele jarendoorhetLEI-insamenwerkingmetde
Directie Algemene ZakenvanhetMinisterievanLandbouw enVisserij,het CentraalBureauvoordeStatistiekenhetCentraalPlanbureau-jaarlijks eenraming opgesteld vandetoegevoegdewaarde
vandeagrarische sector,eveneens betrekkinghebbend ophetkalenderjaar.
Indezepublikatiewordt eensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijksteresultatenvandegenoemde ramingenen
prognoses.Dezeuitkomstenwordendaarbijookbezieninhet licht
vandeontwikkelingenvandeafgelopen jaren.

DeDirecteur,

DenHaag, januari 1986

Jf_

/j J.deVeer

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoelingvandezepublikatie isomeenbeeld teschetsen
vandeactuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling inde
land-en tuinbouw.Daartoegeeft hoofdstuk 2eenoverzicht vande
belangrijkste uitkomsten vanderamingvanhet inkomenvande
totaleagrarische sector in1985.Daarbijwordendezeuitkomsten
geplaatst inhet lichtvandeontwikkeling vandeafgelopen jaren.Inhoofdstuk 3wordt eenbeeld geschetst vandesituatievan
dediverse sectoren ofbedrijfstypen.
Deinhoud vandezepublikatieberust opeendrietalpijlers,
teweten:
- Deramingvandeproduktie entoegevoegdewaardevandetotale land-entuinbouwin1985,diewordtgemaakt tenbehoevevanhetBureauvoordeStatistiekvandeEG.Dezeraming
wordt opgesteld overeenkomstig het systeemvandeopEGniveaugeharmoniseerde landbouwrekeningen,welkedeeluitmakenvandeNationaleRekeningen zoalsdezehier telande
wordenopgesteld doorhet CentraalBureauvoordeStatistiek.
- Deramingvandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijven in1985,welkequasysteemaansluit bij
de rapportage overdeLEI-boekhoudbedrijven.Aandezeraming
isookeenafzonderlijke publikatie gewijd (PR 24-85).
- DeLEl-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in1985/86,waarvaneveneenseen
afzonderlijke publikatiebeschikbaar is(PR 14-85/86).
Met name tussendeeerstgenoemde raming endebeideandere
berekeningenbestaanvrijbelangrijkemethodologischeverschillen.Indebijlagewordendezeverschillen,alsmededeberekeningswijze vandeindezepublikatie opgenomenkengetallen,nader
uiteengezet.Detotale informatie uithetgenoemde drietalonderzoekingen 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
In1985ishetproduktievolumevandetotaleland-entuinbouwnaarschatting slechtsmet 1,5%toegenomen (tabel2.1).Zowelindeakkerbouwalsindedierlijke sector ishetvolume
nauwelijksgewijzigd, terwijl zichvoordetuinbouwprodukten een
vrijsterkegroeivancirca4%voordeed.Hetgelijkblijvenvan
hetvolumevandeakkerbouwproduktie washet resultaat vaneen
geringe toenamevanhetareaal (+0,5%,excl.snijmais)enerzijds
en inhetalgemeen lagerehectare-opbrengsten anderzijds.Een
uitzondering vormdendeaardappelen,dieietshogereopbrengsten
teziengaven.Vooraldegraanoogst bleefdoorhetnattezomerweeraanzienlijk achterbijhet recordniveauvan 1984.Inde
meeste takkenvantuinbouwnamdeproduktie in1985toe;uitzonderingenhieropwarendefruitteelt endeboomkwekerij,diebeide
nogalwat schadeopliependoordestrengevorst indeeerste
maandenvanhet jaar.Indemeesteveehouderijsectorenwassprake
vaneenbeperkteproduktievermindering.Alleendepluimveemesterijenvooraldevarkenshouderijgaveneenduidelijkeproduktieuitbreiding tezien.Indevarkenshouderijwerd hethoogste
groeipercentage sindshetbeginvandejarenzeventigwerdbehaald.Eenopmerkelijkverschijnsel inhet jaarwaarindeInterimwet-dietendoelheeft eenverdereverscherping vande
mestproblematiek eenhalt toe teroepen-vankrachtwas.Voor
melk (- 2%), rundvlees (- 7%)enkalfsvlees (- 4%)hingdeproduktiedaling vooralsamenmet dein1984vankracht gewordensuperheffing.
Zoalsgewoonlijkvertoondendeopbrengstprijzen eenuiteenlopend beeld,maarerwaren tenopzichtevan1984meerdalingen
dan stijgingen.Degemiddelde opbrengstprijs vandetotale landentuinbouwproduktie gingnaar schattingdanookmet 2à3%omlaag.Indeakkerbouwdaaldenvooraldeprijzenvanaardappelen
enuien sterk,waarbijdievandenieuweoogst-deaangegeven
prijsmutatieheeft betrekking opdeinhetkalenderjaar verkochte
hoeveelheden-nogwat lagerwarendandievandeoude.Indoorsnee liependeprijzenvandeakkerbouwprodukten inhetkalenderjaarmet 25à30%terug.Deprijzenvan tuinbouwprodukten bleven
gemiddeld ongeveer gelijk,waarbijdefruit envooral champignons
eendalende prijs teziengavenendeoverigeproduktgroepeneen
gelijkblijvende of ietsstijgende (tabel2.1).Ookdegemiddelde
prijsvandedierlijke produkten isnauwelijksverbeterd.De
sterkstedalingdeed zichvoorbijeieren (- 8%),degrootste
stijgingbijrundvlees (+ 5,5%). Deprijzenvandeoverigedierlijke produkten zijnweinig veranderd.
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Tabel2.1 Ramingbruto-produktlewaardeland-entuinbouw1985
(min.gld.)
Produktgroep

Waarde
1984

Mutatiein%
hoev.

Akkerbouwprodukten,totaal 3805 -0,5
w.o.:granen
624 -20
aardappelen
1814 +8
suikerbieten
771 -3
uien
256 -7
Tuinbouwprodukten,totaal 8620 + 4
w.o.:groenten1)
3048 + 3
fruit
513 0
bloemenenplanten 3528 + 6
bloembollen
726+6
boomkwekerijprod.
462 -4
Veehouderijprod., totaal 22235 +1
w.o.:runderen
2200 -7
kalveren
1530 -4
varkens
6070 +9
slachtpluimvee
1320 +3,5
eieren
1495 -2
melk2)
9180 -2
Totaal-generaal

34660 + 1 , 5

Waarde
1985
prijs waarde

-27,5 -29,5
-6
-24,5
-44
-39,5
0
-3
-75
-76,5

2690
471
1095
748
60

0
+4
8960
-1,5+5
3092
-12
-12
451
+2
+8
3814
+1,5 +7,5 781
+7
+2,5 475
1
5,5
2,5
1
0
8
1,5

+2
-2
-1.5
+10
+3,5
-10
-0,5

2,5 -1

Bron:1984CBS,1985LEI-berekeningen.
1) Incl.champignons.
2) Naaftrekvanmedeverantwoordelijkheidsheffingensuperheffingishetbedragin1984 8930min.gld.enin1985
naarschatting8808.

Vooraldoordeveellagereprijzenkwamdeproduktiewaarde
vandeakkerbouw in1985meerdaneenmiljardguldenlageruit
daninhetvoorafgaande jaar.Daarentegenzettedewaardegroei
vandetuinbouwproduktie zichmeteenstijgingvanongeveer4%
verdervoort.Dedierlijkeproduktiegafeenwaardestijgingvan
ongeveer2%tezien,vooraldoordegangvanzakenindevarkenshouderijen,inminderemate,depluimveemester!j.Persaldo
is-voorheteerstsinds1974-detotalewaardevandeland-en
tuinbouwproduktievolgensderaminggedaald,zijhetslechtsmet
1%.Daarbijmoetbedachtwordendatdeinflatietegenwoordigveel
lagerisdandestijds.

22640
2150
1500
6685
1365
1348
9133
34290

2.2 Produktiemiddelen
Doorslaggevend voordeontwikkeling vandewaardevande
doordeagrarischesectoraangekochtegoederenendiensten(produktiemiddelen)ishetveevoeder,datbijna60%vandezepost
voorzijnrekeningneemt.Voor 1985iseentoenamevanhetveevoederverbruikmet 5%geraamd (tabel 2.2),welke stijgingten
dele istoeteschrijvenaanhetherstelvanhet rundveevoederverbruik inde (natte)zomer-dat in1984uitzonderlijklaagwas
-maarvooralaandeuitbreidingvandevarkenshouderij,welke
uitdeaardderzaakgepaard gaatmeteenbijnaevenredige toenamevanhetvoederverbruik.Tegenoverhetgrotereverbruikstond
eenonderinvloedvandemondiale overproduktievanakkerbouwproduktenendelageredollarkoers sterkgedaaldevoederprijs
(- 9%).Doorhet toegenomengasverbruik indestrengewinterkomt
het totaleenergieverbruik enkeleprocentenhogeruit,maarde
gemiddeldeprijservanisvoorheteerstsindstienjaarniet
gestegen.Metuitzonderingvankunstmest,dievanwegedewisselendemarktsituatievrijsterkeprijsschommelingenteziengeeft,
werdendeoverigeproduktiemiddelen slechtsenkele procenten
duurder.

Tabel2.2 Raming toegevoegdewaarde land-entuinbouw1985
(min.gld.)
Waarde
1984

Totalebruto-produktie
Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmesten
bestrijdingsmidd.
Bruto-toegevoegdewaarde
Af: Subsidiesen
indirectebelastingen (saldo)1)
Afschrijvingen
Netto-toegevoegdewaarde

34660

Mutatie in%

Waarde
1985
hoev. prijs waarde

+1,5

-2,5

-1

17700
10950
1850

+ 4
+ 5
+ 3

- 4,5
-9

1450

+ 4

+8

16960

530

0

34290

- 0,5
- 4,5
+3

17580
10460
1905

+12

1630

- 1,5

+19

630

2230

+2

2275

14200

-3

13800

Sron: 1984CBS;1985LEI-berekeningen.
1)Inclusiefmedeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelk.
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16705

Eenenander resulteerde ineen4%grotervolume eneen4,5%
lageregemiddelde prijsvandeaangekochte produktlemlddelenen
dusIneenkleineverminderingvandewaarde.Hetverloopvande
bruto-produktie enerzijds envandeaangekochte produktlemlddelen
anderzijdswijst inderichtingvaneenongunstigeproduktiviteitsontwikkeling.Dithingvooral samenmetdetoenamevanhet
verbruikvanveevoeder enenergie.Deprijsverhouding vanopbrengstenenproduktlemlddelen isvolgensderaming enigszins
verbeterd.

2.3 Toegevoegdewaardeenresterend inkomen
Delichteverbetering vandeprijsverhouding was onvoldoende
omhet effectvandetoegenomenhoeveelheid produktiemiddel per
eenheid produkt tecompenseren endebruto-toegevoegde waardevan
detotaleland-entuinbouwisdaardoorenigszinsgedaald (tabel
2.2 ) .Verondersteld Isdatdesubsidies (waaronderrentesubsidies)in1985ietszijngedaald endatdebelastingen (onderanderewaterschapslasten)ongeveer evenredigmet deinflatiezijn
gestegen.Degrootstebijdrageaandestijgingvandeindetabel
vermelde postwerd geleverd doorde indeloopvan1985betaalde
superheffing opmelk (circa 120miljoen gulden).Daartegenover
stond eenbeperktedaling (van+ 250tot+ 200miljoengulden)
aanmedeverantwoordelijkheidsheffing.Hetgevolgwaseenrelatief
sterke stijgingvandepost subsidiesenindirecte belastingen.
Voordeafschrijvingeniseenstijginggeraamd gelijkaanhet
inflatiepercentage.Het resultaatwaseendalingvandenettotoegevoegdewaarde (tegenfactorkosten)metnaar schatting3%
(tabel2.3).
Rekening houdendmet deinflatieenmetdevermindering van
hetaantalarbeidskrachten,diegeschat isopietsminderdan1%,
komt ditneeropeendalingvandereële toegevoegdewaardeper
arbeidskracht metongeveer 4%.Destijgingdiezichinditopzichtvanaf 1980hadvoorgedaan,naeenvoortdurende teruggang
sindshetmiddenvandejaren zeventig,heeft zichdusniet
voortgezet.
Uitdenetto-toegevoegdewaardemoetdoordeagrarischeondernemers eenaantalbedrijfsuitgavenwordenbetaald,namelijk
loon,renteen(netto-)pacht.Vooral Inde jaren 1979en1980
liephetaanrentebetaalde bedrag sterkop,metalsgevolgdat
het "resterend inkomen"indie jarennogsterkeronderdrukstond
dande toegevoegdewaarde (tabel2.3).Het "resterend inkomen"
komt ongeveer overeenmethet "gezinsinkomenuitbedrijf"uithet
LEI-begrippenarsenaal (vgl.bijlage).Tussen 1981en1984ishet
bedrag aanbetaalde factorkosten vooralonder invloedvandedalende rentetarieven nauwelijksgestegen.Het resterend inkomen
gingdaardoorprocentueelongeveer tweemaal zosnelomhoogalsde
reële netto-toegevoegdewaarde.
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Tabel2.3 Ontwikkelingnetto-toegevoegdewaardeenresterend
inkomen
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Min,gld.
(v)

(v)

(v)

(r)

Netto-toegevoegde
waarde
9230 93101182013090131901420013800
Betaaldefactorkosten1)2)
Resterend inkomen2)

3480 3960 4315 4410 4280 4410 4460
5750 5350 7505 8680 8910 9790 9340

Indexcijfers
Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
1975-1977=100

85

80

Idem,per
arbeidskracht 2)

89

85

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

72

63

83

Idem,perbedrijf

77

69

93

96

103

101

109

100

109

92
104

106

115

92

106

101

111

100
115

1) Betaald loon,het factorkostenaandeelvanhetloonwerk,
betaalde renteplusbetaaldenetto-pacht.
2) SchattingLEI.
Voor 1985isuitgegaanvaneenvrijwelgelijkgeblevenbedragaanbetaalde factorkosten.De lonenendepachtprijzenzijn
enkeleprocentengestegen,derentevoet isgedaald enhetbedrag
aanopgenomen leningenistoegenomen.Doordeaangegeventeruggangvande toegevoegdewaardedaaldehet totale "resterendinkomen"metnaarschatting4à5%.Rekeninghoudend metdeinflatie
enerzijdsendevermindering vanhetaantalbedrijven (- 1,3%)
anderzijdskomtditneeropeenreëledalingvanhetinkomenper
bedrijfmet ruim5%.
Hetgeheeloverziendemoetwordenvastgesteld dathetkalenderjaar 1985voordeland-entuinbouwinzijngeheelquainkomensontwikkeling vrijongunstig isgeweest.Ditgeldtvoorhet
algemeengemiddelde;uithetvolgendehoofdstuk zalblijkendat
verschillende sectorenwelvrijgoede resultatenhebbenbehaald
endatdeakkerbouwhetgrootstedeelvandeklappenheeftmoeten
opvangen.

12

93
109

3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Inhetvorigehoofdstuk isingegaanopdeinkomensontwikkelingvandeagrarischesector inzijntotaliteit.Indithoofdstukwordtaandachtbesteed aandegangvanzakenindeverschillende sectorenenbedrijfstypen.Voordeenesectorzijn
meergegevensbeschikbaardanvoordeandere;metnamevoorde
tuinbouwindeopengrondmoetwordenvolstaanmetvrijsummiere
informatie.Behalvevandegegevensvandesectorrekening (hoofdstuk2)wordt indithoofdstukvooralgebruikgemaaktvaninformatieontleend aande"Prognosevanbedrijfsuitkomstenopakkerbouw-enveehouderijbedrijven in1985/86"enaande"Ramingvande
bedrijfsuitkomstenin1985vandeglastuinbouw-enchampignonbedrijven".
Benadruktmoetwordendatdebovengenoemde prognosebetrekkingheeftophetboekjaarmei 1985totenmetapril 1986.Vooral
bijproduktendiesterkeprijsfluctuatiesvertonen (b.v.aardappelen)kanhetverloopvandeopbrengstwaarde inhetboekjaar
sterkafwijkenvandatinhetkalenderjaar,waarinimmerseen
deelvandeoudeoogstwordtverhandeld.Deprognoseshebbenbetrekkingopeenperiodediepasvoorruimdehelft isverstreken.
Ditbrengtmetnametenaanzienvande "vrije"produkteneenaanzienlijkematevanonzekerheidmet zichmee.Bijdeberekening
wordt uitgegaanvandeopbrengstprijzen indemaandenmeitoten
metoktoberenhetvoorderestvanhetboekjaarverwachteverloopdaarvan.
3.2 Akkerbouw
Het totaleareaalakkerbouwgewassen (excl.voedergewassen)
wasvolgensdemeitelling in1985minderdan0,5%groterdaneen
jaartevoren.Hetareaalgroenvoedergewassen (vooral snijmais)
nammetmeerdan10.000hectare toe,maardaartegenover stond
eendalingvanhetgraslandareaalmetruim 14.000hectare.De
superheffing lijktdusalthans in1985slechts toteengeringe
verschuivingvanruwvoederproduktie naarakkerbouwgewassen te
hebbengeleid.Daarentegendedenzich,waarschijnlijkonderinvloedvandegewijzigde onderlingeprijsverhoudingen,welopmerkelijkeverschuivingenvoorbinnendeakkerbouw.Hetgraanareaal
nampersaldometeenkleine 15.000hectare (7%)af,geheelals
gevolgvaneeninkrimpingvandemet tarwebeteeldeoppervlakte.
Ookhetareaalhandelsgewassen (vooralkoolzaad)gafeendaling
tezien.Daarentegenvertoondedeoppervlaktepeulvruchtenweer
eenforse toename (9.000hectareofwelruim 50%), terwijldaar-
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Tabel3.1 Rentabiliteit enondernemersinkomenvanlandbouwbedrijven
Opbrengs tenin

van dekosten
82/
83

83/
84

Gemiddeld onderneme;rsinkomen(x 1000gld
per ondernemer)

%
1)

84/
85

85/
86

(v)

(P)

82/
83

83/
84

84/
85

85/
86

(v)

(P)

Grotere
bedrijven:
- akkerbouw
-melkveeh.
- gemengd,
overw.rundv.

104
94

124
91

97
89

86
91

71,0
52,7

139,9
49,4

60
42

31
53

91

86

86

87

48,4

36,1

37

43

Kleinere
bedrijven:
- akkerbouw
-melkveeh.
- gemengd,
overw.rundv.

82
75

94
72

79
70

70
71

26,6
22,0

49,6
16,4

23
14

8
20

74

73

72

73

14,3

11,8

14

15

1) Pachtbasis.

naasthetaardappelareaal vrijsterk(bijna9.000hectare, 5,5%)
werduitgebreid.Demet suikerbietenenuienbeteeldeoppervlaktenwarenvrijwelhetzelfdealsin1984.
Nadeinhetalgemeenzeerhogehectare-opbrengsten vanhet
voorgaande jaar,kwamendeze in1985indoorsneenogalwatlager
uit.Alsgevolgvandenattezomerblevenvooraldeopbrengsten
vangraan (15à 20%), erwten (- 30%)ensuikerbieten (ongeveer
- 10%)achter.Ditlaatstewerdvooreendeelgecompenseerd door
eenhogersuikergehalte.Debelangrijkstegewassenmeteeniets
hogereopbrengstperhectarewarendeconsumptie-endefabrieksaardappelen.Bijdeeerstgenoemde leiddeditincombinatiemetde
grotereoppervlakte totdegrootste oogstaller tijden,8%meer
danin1984.Detotaleproduktievanfabrieksaardappelensteeg
meteenprocentofzes.
Zoalsvermeld,stondendeprijzenvandemeesteakkerbouwproduktenonderdruk.Opoogstjaarbasisblijftdeprijsdalingvan
consumptieaardappelen naarschattingbeperkt totzo'n20%endie
vanuien totcirca8%.Degraanprijzendaaldenindoorsneemet
ongeveer 6%,hetgeenbetekent datdezeprijzenintweejaartijds
metmeerdan15%zijngedaald.Debietenprijs tenslottebleefon-
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geveergelijk.Opkalenderjaarbasiskwamendeprijzenvanakkerbouwproduktenzo'n25â30%lageruit,inhetoogstjaar 1985/86
zullenzijvolgensdeprognosegemiddeld 7à8%dalentenopzichtevanhetvoorgaandejaar.
Hetgevolgvandebovenbeschrevenontwikkelingen isdatde
geldopbrengstenperhectareopdeakkerbouwbedrijven indekleigebieden in1985/86gemiddeldmeerdan10%dalentenopzichtevan
1984/85,waarbijde teruggang inhetnoordenietskleinerenin
hetCentraleKleigebiedwatsterkeris.OpdeVeenkoloniale
akkerbouwbedrijvenblijvendeopbrengstenongeveergelijk.
Tegenoverdelagereopbrengstengaateenzeerkleine stijgingvandekosten (+ 1%).Alleenkunstmesteninminderemate
arbeidgaanvrijsterkinprijsomhoog;devooralvondvanwegede
indeCAOovereengekomenverkortingvandearbeidstijd.Hetpootgoed isaanmerkelijk goedkoperendeprijzenvandeoverigeproduktiemiddelenveranderennietveel.
Hetgevolgvanéénenanderiseensterketeruggangvanrentabiliteit eninkomenvandeakkerbouwbedrijven,vooralinde
kleigebieden.Deverhoudingvanopbrengstenenkostenopdeakkerbouwbedrijven daaltvolgensdeprognosemetongeveer 10procentpunten,terwijlhetgemiddeldeondernemersinkomenopdegroterebedrijvenongeveermetdehelftzalverminderenenopde
kleineremettweederde (tabel3.1).Tussendedriekleigebieden
- Noordelijk,CentraalenZuidwestelijk-zijnerinditopzicht
weinigverschillen.DegangvanzakenindeVeenkoloniën isminderongunstig.Daarblijftdedalingvanderentabiliteitbeperkt
totenkeleprocentenendievanhetgemiddelde ondernemersinkomen
toteenprocentofvijftien.

3.3 Melkveehouderij
In1985heeftdemelkveehouderijzichvrijgoedaangepast
aandeindeloopvanhetvorige jaarvankrachtgewordenquotaregeling.Ditblijktonderandereuithetfeitdatdemelkveestapelinmei 1985ongeveer 7%kleinerwasdaneenjaartevoren.
Voorhetboekjaar 1985/86werdhettoegestanequotum 1%verlaagd.
Vooraldoorhetgunstigeweerindenazomerzietheternaaruit
dathetmoeitezalkostenomdezeverlaging terealiseren.De
verminderingvandemelkplasmet2%overhetkalenderjaarwerd
grotendeelsgerealiseerd inheteerstehalfjaar,delaatstemaandenligtdeproduktie zelfswathogerdanin1984.Dezeinformatiewijstopeenvrijsterkestijgingvandemelkproduktieper
koedie,medeopgrondvandegunstige ruwvoederpositie,voorhet
boekjaar 1985/86opeenprocentofdriewordtgeschat.Demelkprijszouzonder rekening tehoudenmetde(verlagingvande)
medeverantwoordelijkheidsheffingendesuperheffing 1â1,5%hogeruitkomen.Wanneermenvoorbeidejarendezeheffingeninde
berekeningbetrektblijftditpercentageongeveerhetzelfde.
Daarbijisrekeninggehoudenmeteenaanzienlijkeverhogingvan
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het over 1985/86 tebetalenbedrag aansuperheffing invergelijkingmet 1984/85.Eenenanderhoudt indatdetotalewaardevan
demelkproduktie in1985iets isgedaald.Voor 1985/86wordtper
saldoeenkleineverhogingvanhetmelkgeld perhectareverwacht.
De totaleopbrengsten perhectare zullennaarverwachtingongeveer 2%hoger uitkomen,alsgevolgvandehogere prijzenvan
slachtkoeien envooralnuchterekalveren (+14%).
Evenals in1984/85isookdit jaardedalingvandekrachtvoederprijzen-numet 7%-vandoorslaggevende betekenisvoorde
kostenontwikkeling. Deprijzenvandeoverigekostenpostenvertonenongeveerdezelfdeontwikkeling alsopdeakkerbouwbedrijven.Rekeninghoudendmet eenhogerkrachtvoederverbruik perkoe
wordt aangenomendatdetotalekostenperhectare in1985/86ongeveergelijk zullenzijnaandievanhetvoorgaande jaar.
Het resultaat vandezeontwikkelingen iseenherstelvande
bedrijfsresultatenvandemelkveebedrijven.Deopbrengsten-kostenverhouding verbetert naarverwachtingmet 1à2procentpunten.
Het gemiddelde ondernemersinkomenopdegroterebedrijven stijgt
met ruim 10.000gulden enopdekleinerebedrijvenmet zo'n6000
gulden (tabel3.1).Hetherstelishet sterkst indezandgebieden,waardemelkveehouderijin1984/85,naastalleandereproblemen,denadeligegevolgenvaneenzeermatigesnijmaisoogst
ondervond.

3.4 Intensieve veehouderij
Vooraldoordeexplosieve uitbreiding indevarkenshouderij
gafhetvolumevandetotale intensieve-veehouderijproduktiein
1985weereenaanzienlijke stijging tezien (circa 5%). Ookde
pluimveemesterij leverdeeenbijdrage aandezegroei,maar inde
legsectorendekalvermesterijisdeproduktieverminderd (vgl.
tabel2.1).Dit laatste iseengevolg vandequotering vande
melkproduktie endedaarmeegepaard gaande inkrimping vande
melkveestapel.
Inhetkalenderjaar gingdegemiddelde prijsvandeintensieve-veehouderijprodukten ietsomlaag.Ditwashet resultaat van
ietshogere prijzenvoorkalfsvlees,duidelijk lagerevooreieren
enongeveergelijkblijvende voor slachtpluimveeenvarkens.De
produktiewaarde vande intensieve veehouderijnammetbijna5%
toeenkwamdaardoor dicht bijde 11miljard gulden.
Deverwachte prijsontwikkeling voorhetboekjaar 1985/86
- voordemaandendecember totenmet aprilbetreft diteen
prognosediebehept ismet eengrotematevanonzekerheid -komt
zowelvoordevarkenshouderij,alsde legsectorendekuikenmesterijuit opeendalingvanenkele procenten tenopzichtevan
1984/85.Devarkensprijzenwaren indeeerstehelftvanhetboekjaargelijk aandievanhetvorige jaar,maarvoordetweede
helftwordenalsgevolg vanhet toenemendeaanbod indeEGdalendeprijzenvoorzien.Deeierprijzenzijnindezomervan
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1985ingezakt,maar zulleninde tweedehelftvanhet boekjaar
waarschijnlijk wat hoger liggen.Deslachtpluimveeprijzenvertonenongeveerhetzelfde patroonalsdevarkensprijzen.
Vangrote positievebetekenisvoordeontwikkeling vande
bedrijfsresultatenindeintensieveveehouderijisdevoortgaande
dalingvandekrachtvoederprijzen,welkevoor 1985/86op7â8%
isgeraamd.Deprijsstijgingvandeoverige produktiemiddelenis,
metuitzondering vanarbeid,beperkt gebleven totenkeleprocenten.
Debedrijfsresultatenvandeintensieveveehouderijzullen
naarhet zichlaataanzien inhetalgemeenbeteruitkomendanin
1984/85.Voordevarkensmesterijendekuikenmesterijwordt een
kostendekkende exploitatieverwacht.Indeeerstgenoemde sector
zaldearbeidsopbrengst stijgenvan60tot 70guldenpermestvarkenper jaar;indelaatstgenoemde van85tot 150guldenper 1000
kilogram afgeleverd gewicht.Vanwegehetoveraanbod vanbiggendatvooreendeelkansamenhangenmetdeInterimwetwaardooreen
omschakeling vanmestvarkensopfokzeugenwordt gestimuleerd zaldeopbrengsten-kostenverhouding indefokvarkenssectoriets
dalen terwijldearbeidsopbrengst perfokzeugnaarverwachting
gelijk blijft.Indelegsector isvoordearbeidsopbrengst per
heneenverbetering geraamd vandeschamele80cent in1984/85
tot eenbedrag vanf1,80in1985/86.Daarmeeblijvendeopbrengstenechternogachterbijdekosten.
Voordekalvermesterijwordt geenprognoseopgesteld.In
1984/85stondenderesultaten indezesectoronderdruk,doordat
deopbrengstprijzendaalden,terwijldevoerprijzenstegen.Voor
1985/86tekent zicheenbeperkte stijgingvande opbrengstprijzen
af.Daar staat tegenoverdatdenuchterekalverennogalwatduurder zijngeworden.Omdat ookdeprijsvandekalvermelkmetenkeleprocenten isgestegen,tekent zichopditmoment geengrote
wijziging afvandebedrijfsresultatenindeze sector.Daarbij
dient bedacht tewordendatdeze rentabiliteitsontwikkeling
slechtsvooreendeelvandiekalvermesters directmerkbaaris;
eengroot deelvandekalverenwordt immers opcontractgemest.

3.5 Glastuinbouw
De totaleveilingomzetvanglasgroenten isin1985naar
schattinggestegenmet4â5%.Deze toenamewasgeheeleengevolg
vaneengroter produktievolume,datwerd gerealiseerd opeenruim
0,5%kleinere oppervlakte.Dezecijfers houdeneenaanzienlijke
stijging invandeproduktie peroppervlakte-eenheid,hetgeen
voor eendeelsamenhangt met nieuwe,arbeids-enmateriaal-intensieve,teeltwijzen (o.a.substraatteelt).Degemiddeldeopbrengstprijs vandeglasgroenten isongeveergelijkgeblevenof
ietsgedaald;onderandere paprika's envooral tomatenwerdenin
het tweedehalfjaargoedkoper,komkommers ensla brachtenhogere
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prijzenop.OpdebedrijvenuithetLEI-boekhoudnet iseenopbrengststijging gerealiseerd van6à7%pervierkantemeter.
Tegenoverdezevrijsterkeopbrengstverbetering stondeen
noggroterekostenstijging.Dezewasniet zoalsindeafgelopen
jaren toeteschrijvenaanhogereenergieprijzen.Degasprijs
gingvoorhethele jaarzelfsietsomlaag.Vooraldoordestrenge
winter ishetgasverbruikwelvrijsterk (circa 5%pervierkante
meter)toegenomen.Dekostenvanarbeid gingenforsomhoog; zowel
vanwege destijgingvande loonkostenpergewerkt uur (+4%)als
doordegroterearbeidsinzet (circa 5,5%peroppervlakteeenheid).
Ookwerdenaanzienlijkmeermaterialengebruikt.Beideontwikkelingenhangensamenmetdeeerdergenoemde toepassingvanmeer
intensieve teeltwijzen.Deafschrijvingskostengingenpervierkantemetermet 7à8%omhoog,aanwelkestijging zoweldehogere
prijsalshetgroterevolume eenbijdrage leverden.Dedalingvan
derentevoet tenslottehad eenmatigend effect opdetotalekostenontwikkeling,dievolgensderaminguitkomt opongeveer7,5%
pervierkantemeter.Incombinatiemet deeerdergenoemdeverbetering vandeopbrengstenmet 6â7%leidtdit toteenlichte
daling vanrentabiliteit enondernemersinkomen
(tabel3.2).
Detotaleproduktiewaarde vandesnijbloemen isin1985naar
schattinggestegenmet4%.Daarbijzijndeprijzen licht gedaald
en isdeaangevoerdehoeveelheid,mededoorhetongeveer 3%grotereareaal,aanzienlijk toegenomen.Pervierkantemeterglaswas
ernauwelijks sprakevanenige opbrengstverbetering.

Tabel3.2 Rentabiliteit enondernemersinkomenvantuinbouwbedrijven
Opbrengstenin

%

Gemiddeld ondernemersinkomen(x 1000gld.
per ondernemer)

vatidekosten
1982

1983

1984

1985

(v)

(r)

1982

1983

1984

1985

(v)

(r)

Glasgroentebedrijven
Snijbl.bedr.
Potpl.bedr.

87
92
101

92
95
96

94
96
99

93
93
103

24,1
38,3
61,4

41,9
56,4
38,6

46,8
59,3
52,7

45,8
44,1
77,3

Alleglastuinbouwbedr.

91

94

96

94

34,6

47,7

52,7

47,9

Champignonbedrijven

93

87

104

86

37,5

17,9

87,1

23,1
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Daarentegen zijndekostenwelgestegen,zijhetminderdan
indeglasgroenteteelt.Deenergiekosten stegenmet enkeleprocenten,dearbeidskosten endeafschrijvingenvrijsterk,terwijl
doorde toenamevandeinvesteringen ookderentekostenhoger
uitkwamen.Intotaalnamendekostenpervierkantemeterglastoe
met ongeveer3,5%.Samenmetdestagnerendeopbrengsten leidtdit
naarverwachting toteenverslechtering vandeopbrengsten-kostenverhoudingmet 3procentpunten.Het gemiddelde ondernemersinkomenzalteruggaan vanruim59.000totongeveer 44.000gulden.
Indepotplantensector gingeenwederomvrijsterkeproduktieuitbreiding (meerdan5%)-grotendeels doordeuitbreiding
vandeoppervlaktemet4%-gepaard met eenforseprijsstijging
(ruim 10%).VoordebedrijvenuithetLEI-boekhoudnet iseen
stijgingvandeopbrengstenmet 8à9%pervierkantemetergeraamd.Dekostenontwikkeling vertoondeongeveerhetzelfdebeeld
alsopdesnijbloemenbedrijven enkwam intotaaluit opeentoenamevan4%pervierkantemeter.Dooréénenander isdeopbrengsten-kostenverhouding verbeterd enbehaaldehet gemiddelde
potplantenbedrijf eenpositief resultaat.Hetgemiddeldeondernemersinkomenisvolgensderaminggestegenvaneenkleine 53.000
tot ruim77.000guldenperondernemer.
Voorde totaleglastuinbouwsector houdthetvoorgaandein
datdeopgaande lijnindebedrijfsresultatendiesinds1982
zichtbaarwas,isomgeslagen ineenbeperkte daling.Deverhoudingvanopbrengstenenkosten ismet 2procentpunten teruggelopenenhetgemiddeldeondernemersinkomenmet eenkleine10%
(tabel3.2).Medeinhet lichtvandevoorheteerst sindsjaren
gedaalde gasprijzenkandit eenteleurstellende ontwikkelingwordengenoemd.

3.6 Overige tuinbouw
Nadezeergoede resultatenvandechampignonteelt in1984
deed zichin1985eenforse terugvalvoor.Deproduktie ismede
doordecirca7,5%grotere teeltoppervlaktemetnaar schatting
eenkleine 10%gestegen.Ditbetekent eengroeivan40%invier
jaar tijd.In1985gingdeverdere produktiegroei gepaardmet een
prijsdaling vanzo'n20%.Demindergoedekwaliteiten,dievooral
geteeldwordenopdoorgroeidekompost,zijnsterkerinprijsgedaald dandebetere.Detotaleproduktiewaarde verminderdenaar
schattingmet ongeveer 15%,terwijlerperbedrijf eenteruggang
optrad vanplm.12%.Daar stondeenstijgingvandekostenmet
circa6,5% perbedrijf tegenover,waaraanarbeid enmateriaalkostendebelangrijkste bijdragen leverden.Pereenheid oppervlakteblevendekostennagenoeg onveranderd.Het resultaat van
dit allesiseensterkeverslechtering vandebedrijfsresultaten.
Deopbrengsten-kostenverhouding daaltmetongeveer 20procentpun-
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tenenhetgemiddeldeondernemersinkomenzaktvanhethogeniveau
van87.000guldenin1984tot (volgensderaming)23.000gulden
in1985.
Deramingenwijzenopeenwatkleinereaangevoerdehoeveelheidvollegrondsgroenten.Ditginggepaardmet ietshogereopbrengstprijzen,zodatdetotaleproduktiewaardenietveelisveranderd tenopzichtevan1984.Deprijsverbeteringkwamvooral
voor rekeningvandewintergroentenvanoogst-1984.Voorhetlopendeseizoentekenenzichopditmomenteerderlagere,danhogereprijzenaf.Erkaninditopzicht,ondermeeronderinvloed
vanhetweer,nogveelveranderen.Aangeziendekostenwelzullen
zijngestegen-vermoedelijkmetenkeleprocenten-houdtditin
datdebedrijfsresultatenin1985/86tenopzichtevanhetvrij
matigeniveauvanhetvoorgaande jaarwellichtverderzullenverslechteren.
Defruitoogstwasin1985inhetalgemeenkleinerdaninhet
voorafgaande jaar.Metnamedefysiekeopbrengstenvankleinfruitwarenalsgevolgvanhetnattezomerweerveellager.Ookde
appeloogstwasin1985volgensvoorlopige ramingenvanhetCBS
ongeveer 20%kleinerdaneenjaartevoren,terwijldeperenoogst
ietsgroterisuitgevallen.DitbeeldgeldtvoordeheleEG.De
lagereoogstwerdvoorhetklein-fruitslechtsgedeeltelijkgecompenseerd doorhogereprijzen.Deprijzenvandeappelenvande
nieuweoogstzijnweliswaarwathogerdaneenjaargeleden,maar
mededoordeslechterekwaliteit lijktdeprijsstijgingonvoldoendeomdekleinereomzettecompenseren.Deintabel2.1opgenomencijfershebbenbetrekking opdein1985verkochtehoeveelheden,dusvooreendeelopoogst-1984.Tenopzichtevandein
1984verhandelde hoeveelheid isernauwelijkseenverandering te
constateren.Degeraamdeprijsdaling van12%moetmenzientegen
hetlichtvandezeerhogeappelprijzenvanoogstl983,dieinde
gemiddeldeprijsvan1984doorwerkt.Zoalsaangegeven tekentzich
opditmomentgeenstijgingvandefruitomzetin1985/86af.De
kosten zijndaarentegenwelgestegen,medeomdatnogalwatdoor
destrengevorst teloorgeganebomenmoetenwordenvervangen.Op
grondhiervanmoetrekeningwordengehoudenmeteenverdereverslechtering vandebedrijfsresultatentenopzichtevandetoenal
vrijmagereuitkomstenvan1984/85.
De ramingvoordebloembollensector isbeheptmetgroteonzekerheden.Hetareaal iswederommetenkeleprocententoegenomen, terwijlookdeproduktieperhectare indoorsneeeenlichte
stijging teziengaf.Samenmetdeopexportgegevens gebaseerde
geraamde stijgingvandeprijzenmet 1à2%zoudit toteen7à
8%hogereproduktiewaarde hebbengeleid.Ditiswaarschijnlijk
meerdanvoldoendeomdestijgingvandekostenoptevangen,
zodatde tochreedsvrijgunstige bedrijfsresultatennaarhet
zichlaataanzienverder zijnverbeterd.
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Deboomkwekerijwerd vooral inbepaalde delenvanhet land
ernstig getroffendoorvorstschade.Dezehad totgevolg datdein
het voorjaarverkochtehoeveelheden nogalwat lageruitkwamen.In
het najaarwerd erwatmeerafgeleverd,maaroverhethelejaar
istocheendaling vanenkeleprocentengeraamd (tabel2.1).Door
degroterevraagvanzowelparticulierenals overheidsinstanties
werd deproduktiedaling ruimschootsgecompenseerd doorbetere
prijzen.Dedaaruit resulterende stijging vandeproduktiewaarde,
dievolgens deraming opeenprocent ofdriezouuitkomen,zal
vermoedelijk indezelfde ordevangroottehebbengelegenalsde
toenamevandekosten.Dit zouwijzenopongeveergelijkblijvende
resultaten.Daarbijzouhet afgelopenboekjaar (1984/85)een
verslechtering enhet lopende (1985/86)eenverbetering tezien
kunnengeven.
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Bijlage
Bijlage Samenhang enverschillen vande diverse kengetallen

Aan de hand van bijgaand schemaworden in deze 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-produktiestatistieken de Statistiek van de Buitenlandse
Handel.De gegevens voor de raming en prognoses van de bedrljfsuitkomsten van
het LEI zijn gebaseerd op actuele informatie uit interne en externe bronnen.
Met deze informatie worden de (voorlopige)uitkomsten van de circa 1500 landen tuinbouwbedrijven van het LEI-boekhoudnet geactualiseerd. De invalshoek is
daarbij dushet bedrijf.Dit leidt op verschillende punten tot een andere werkwijze dan bijde Nationale Rekeningen .
Een eerste verschil betreft de leveringen van het ene landbouwbedrijf aan
het andere.Deze worden op bedrijfsniveau tot de opbrengsten gerekend maar moeten op sectorniveau van de totale produktiewaardeworden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen tevoorkomen.Als spiegelbeeld hiervan worden inhet kader van
de Nationale Rekeningen de agrarische grondstoffen slechts tot de aangekochte
produktiemiddelengerekend, voor zover ze zijn geïmporteerd.
Bijde berekening van de afschrijvingen gaat zowel het CBS als het LEI uit
van de vervangingswaarde.De gehanteerde afschrijvingspercentages lopen echter
uiteen.Bovendien houdt het LEI rekening met deWIR, in die zin dat de actuele
nieuwprijs wordt verminderd met de gebruikelijke baslspremie ende gemiddelde
kleinschaligheidstoeslag. In de praktijk komt een en ander er op neer dat de
afschrijvingenvolgens het LEI per bedrijf enkele duizenden guldens hoger zijn
dan volgens het CBS.
De posten indirecte belastingen en kostprijsverlagende subsidies komen bij
het LEIniet expliciet voor.De indirecte belastingen zijn voor een deel opgenomen onder de niet-factorkosten.De kostprijsverlagende subsidies zijn in de
LEI-methodevoor een deel rechtstreeks toegerekend aan de opbrengsten (dewaarde van het interventiefrult wordt bijvoorbeeld door het LEI als een opbrengst
maar door het CBS als een subsidie beschouwd) of vormen een onderdeel van de
incidentele opbrengsten (rentesubsidies).Deze opbrengsten worden door het LEI
bij de rentabiliteitsberekening buiten beschouwing gelaten.
De berekening van de betaalde factorkosten inhet kader van het sectorinkomen is gebaseerd op geaggregeerde en opgehoogde LEI-cijfers, zodat hierbij
slechts sprake isvan êén benaderingswijze. Bijde opsomming van de verschillen
dient ook vermeld teworden dat deLEI-steekproef betrekking heeft op bedrijven
groter dan 70 standaardbedrijfseenheden. De agrarische bedrijven beneden deze
grens,met in doorsnee een lager inkomen, zijn dusniet vertegenwoordigd.
Het resterend inkomen (de netto-toegevoegde waarde verminderd met de betaalde factorkosten), berekend per bedrijf is qua definitie vergelijkbaar met
het gezinsinkomen uit bedrijf volgens het LEI.Toch ishet gezien de genoemde
verschillen inberekeningswijze 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 is er 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
komt op die manier tot rentabiliteitscijfers.Daartoe worden de door de ondernemer en demeewerkende gezinsleden gewerkte uren gewaardeerd tegen het CAOloon,vermeerderd met de sociale lasten.Door dit bedrag inmindering te brengen op het gezinsinkomen uit bedrijf wordt het ondernemersinkomen,dat dus een
vergoeding voor de eigen arbeid, het eigen kapitaal en de eigen grond van de
ondernemer omvat, berekend. Voor de belangrijkste bedrijfstypen is dit weergegeven in tabel 3.1.
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Schema inkomens-en rentabiliteitskengetallen
Nationale Rekeningen

LEI

Totale produktiewaarde
- 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 en berekende rente bedrijfsvermogen
Saldo betaalde pacht en berekende pacht
Arbeidsopbrengst ondernemer
Berekend loon ondernemer
Overschot

» min ofmeer vergelijkbaar
Voorts wordt over het inhet bedrijf belegde vermogen een rentevoet in
rekening gebracht. Deze isgebaseerd op het actuele rendement van staatsobligatieswaarop een correctie wordt toegepast inverband met de in deze rentevoet
begrepen inflatievergoeding enerzijds en demet 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 bijde onderhavige berekeningen als beloning de voor de grond de pachtprijs aangehouden (pachtbasis).Voor tuinbouwbedrijvenwordt voor gepachte grond dewerkelijk betaalde pacht in rekening
gebracht terwijl voor het vermogen vastgelegd in eigen grond een rentevoet van
2,5%wordt ingecalculeerd. Het saldo van de berekende kosten van de grond 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 de arbeidsopbrengst van de ondernemer.Dezewordt verminderd met
het berekend loonvan de ondernemer. De dan resterende post wordt voor de landbouwbedrijven "netto-overschot" en voor tuinbouwbedrijven "ondernemersoverschot" genoemd. In plaats van deze "overschotten" zijn deze publikatle 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 het bedrijfsresultaat weer.
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