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Indezepublikatiewordt eenoverzicht gegevenvandegeraamde ontwikkeling vandeproduktieendetoegevoegdewaardevan
degehele agrarische sector in1989.Voortswordt nader ingegaan
opverloopvanproduktie enprijzen indeverschillende sectoren
alsmedeopde rentabiliteits-eninkomensontwikkelingvandebelangrijkste bedrijfstypen.Daarbij hebbendegegevensvande
(glas)tuinbouw betrekking op 1989,terwijlvoor landbouwbedrijven
prognosesvoor 1989/90zijnopgenomen.
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Woord vooraf

Reedsvelejaren stelt hetLEI Innovember prognoses opvan
debedrijfsuitkomstenvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvoor
het lopende boekjaar.Daarnaast wordenongeveer tegelijkertijd
ramingen gemaaktvanderesultatenvanglastuinbouw- envan champignonbedrijven inhetdanbijna afgelopen kalenderjaar.Tenslottewordt doorhetLEI-insamenwerking metdeDirectie
Algemene ZakenvanhetMinisterie vanLandbouwenVisserij,het
Centraal BureauvoordeStatistiekenhetCentraal Planbureaujaarlijks een raming opgesteld vandetoegevoegdewaardevande
agrarische sector,eveneens betrekking hebbend ophet kalenderjaar.
Indezepublikatiewordt eensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijkste resultatenvandegenoemde ramingen enprognoses.Dezeuitkomstenwordendaarbij ookbezien inhet lichtvan
deontwikkelingen vandeafgelopenjaren.

Dedirecteur,

'fr/^
DenHaag, februari 1990

/J- deVeer

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoeling vandezepublikatie isomeenbeeld teschetsen
vande actuele inkomens-en rentabiliteitsontwikkeling inde
land-entuinbouw.Daartoe geeft hoofdstuk 2eenoverzicht vande
belangrijkste uitkomstenvanderamingvanhet inkomenvandetotale agrarische sector in1989.Daarbijwordendezeuitkomsten
geplaatst inhet lichtvandeontwikkeling vandeafgelopenjaren. Inhoofdstuk 3wordt eenbeeldgeschetst vande situatievan
dediverse sectorenofbedrijfstypen.
De inhoudvandezepublikatie berust opeendrietalpijlers,
teweten:
De raming vandeproduktiewaarde endetoegevoegdewaarde
vandetotale land-entuinbouw in1989,diewordt gemaakt
tenbehoevevanhetBureauvoordeStatistiekvandeEG.
Deze ramingwordt opgesteld overeenkomstig het systeemvan
deopEG-niveaugeharmoniseerde landbouwrekeningen, welke
deeluitmakenvandeNationale Rekeningen zoalsdezehierte
landewordenopgesteld doorhetCentraalBureauvoorde
Statistiek.
De ramingvandebedrijfsuitkomstenvandeglastuinbouw-en
champignonbedrijven in1989,welke qua systeem aansluit bij
de rapportage overdeLEI-boekhoudbedrijven.Aandeze raming
isookeenafzonderlijkepublikatie gewijd1).
DeLEI-prognosevandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-en
veehouderijbedrijven in1989/90,waarvan eveneens eenafzonderlijke publikatie beschikbaar is2).
Vooral tussendeeerstgenoemde raming endebeide andereberekeningen bestaanvrij belangrijkemethodologische verschillen.
IndeBijlagewordendezeverschillen, alsmededeberekeningswijzevande indezepublikatie opgenomenkengetallen, naderuiteengezet.Detotale informatieuithet genoemdedrietalonderzoekingen levert eenvrijgoed -zijhet globaal -beeld opvande
actuele inkomens-enrentabiliteitsontwikkeling vandeagrarische
sector inzijngeheel envandebelangrijkste sectorendaarbinnen.

1)

2)

Boers,A.;Ramingvandebedrijfsuitkomsten in1989vande
glastuinbouw- enchampignonbedrijven.Periodieke Rapportage
24-89.
Drëge,H.enK.J. Poppe;Prognosesvandebedrijfsuitkomsten
opakkerbouw- enveehouderijbedrijven in1989/90.Periodieke
Rapportage 14-89/90.

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

2.1 Produktie
In 1989 IshetproduktievolumevandetotaleNederlandse
land-entuinbouw licht toegenomen (tabel 2.1).Alleen indeintensieveveehouderijwasereenduidelijke teruggang inhetProduktievolume.Deslechteprijsvorming inhetverledenwashier
mede debetaan.
Ondanks een lichte afname (circa 2800hectareof-0,5%)van
het akkerbouwareaal (exlusief groenvoedergewassen)namhet totale
produktievolumemet bijna4,5%toe.Doordebijzonder groeizame
zomerwerdenoverbijnadehele liniehoge hectare-opbrengsten
behaald. Inweerwilvandalende telersprijzenwerd vooralhet
areaalwintertarwe forsuitgebreid;met bijna 25.000hectareof
23,7%.Deopbrengst perhectarenammetmeerdan4%toezodatde
totaleopbrengst met 29%steeg.Deuitbreiding vanhet areaal
wintertarwe ging tenkostevanhet areaalpeulvruchten envanhet
areaal handelsgewassen,waarvandeopbrengsten forshogerwaren
invergelijking meteenjaareerder.Hoewelhetareaalaardappelenuitbreidde -voornamelijk bijde fabrieksaardappelen -nam
detotaleaardappeloogst maar 2%toe.Deoppervlakte suikerbieten
steeg nauwelijks,deopbrengst perhectarewasevenwel bijna14%
hogerdanhetjaarervoor.Hierdoorkonereennognooit eerder
behaaldehoeveelheid vanbijna tientonsuikerperhectareworden
geoogst.
Tegenover dealvermelde daling vanhet akkerbouwareaal
stond eentoenamevanhetareaalgroenvoedergewassen (voornamelijksnijmais)met 9000hectare (4,5%). Het areaalgrasland liet
eenduidelijke afname zienmet 15.000hectare (1,4%), terwijlhet
areaalgroenten indeopengrondmet 2000hectare toenam(2%).
Eenenanderhadtotgevolg datdetotaleoppervlakte cultuurgrond (inclusief braakland)met 7800hectare (0,4%)afnam.
Destijging vanhetproduktievolume van tuinbouwgewassenmet
ruim5%bleef ookditjaaraardig inhet spoorvaneerderejaren.Deproduktievanfruitbleefgelijk,terwijl,zoalsgebruikelijk,deproduktievanbloemen enplantendegrootste groeite
ziengaf.
Onder invloedvandequotaregeling daalt demelkproduktieal
eenaantaljarenachtereen; in1989namdezemet0,5%af.De
laatste tweejaarvermindert ookhetproduktievolume inde intensieveveehouderij,vooral alsgevolgvande lageprijzen invoorgaandejaren.Wellicht beginnen ookdebeperkingendievoortvloeienuitdemestwetgeving eenroltespelen.
In 1989stonddegraanprijsonderdrukendaalde dezeals
gevolg vanEG-maatregelenmet circa 1,7%.Behalvedehandelsgewassen lietendeoverige akkerbouwprodukten in1989eenprijs-
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stijging noteren;vooral deconsumptieaardappelen endeuien
zaten indeplus.Hierdoornamdegemiddelde prijsvoordeakkerbouwproduktenmet bijna 12%toe.
Detuinbouwmoest gemiddeld eenprijsdaling vanongeveer 1%
incasseren.Doorhet toenemend produktievolume endewarme zomer
vond erbijdesnijbloemen eensubstantiële prijsdaling vanbijna
5%plaats.Ookdeboomkwekerijproduktenvertoonden ditjaarweer
eenprijsdaling (-3,0%).Degroenten, althansdeglasgroenten,en
vooral het fruit,noteerdenprijsstijgingen.
Opde schapenengeitenna (-6%) kwamdeprijs inallesectoren binnendeveehouderij hogeruit.Najarenvandalingenzat
vooral deprijsvandevarkens (25%)envandekalveren (14%)
flink inde lift;deredendaarvanwasdekleinere produktie binnendeEG,analoog aandevermelde reactie inNederland.
Eenenanderhad totgevolg datdegemiddelde prijs inde
land-entuinbouw in1989bijna 6,5% bovenhet peilvan hetvoorgaandejaaruitkwam.Hierdoor konvoordetweede achtereenvolgendekeerde totale produktiewaardetoenemen; dezekeermet bijna
8%tot het nogniet eerder bereikte niveauvan ruim36miljard
gulden.Daarbij scoordenvooraldeakkerbouw ende intensieve
veehouderij (met eentoenamevanrondde 15%)bovengemiddeld.In
beide sectorenwasdestijging vandeproduktiewaarde vooralhet
gevolg vanhogereprijzen.

2.2 Produktiemiddelen
Deprijsvanhetveevoeder,met eenwaardeaandeel vanzo'n
60%binnenhet totaalvandeaangekochte goederen endiensten,
gingmet circa 6%omhoog.Deprijsstijging deed zichvooralvoor
inde eerstehelftvan 1989alsgevolgvanmindergunstige oogstverwachtingen indeVS.Daardoor liependewereldmarktprijzen
forsop.Detweedehelftvanhetjaargaf eenanderbeeldte
zien,namelijkdalende prijzen.Deverbruikte hoeveelheid veevoeder isnaarverwachting in1989met circa 4%gedaald. Integenstelling tot eerderejaren,toendevermindering beperkt bleef
totde rundveevoeders,haddedaling ditjaarookbetrekking op
devarkens-endepluimveevoeders.Doorhet afnemend volume bleef
dewaardestijging vandeveevoederkosten beperkt totminderdan
2%.Deverbruikte hoeveelheid kunstmest laatde laatste driejareneenduidelijk afname zien.Daarvoor iseenaantal oorzaken
aantewijzen:deverminderde behoefte aan ruwvoeders (gras)door
deverkleining vande rundveestapel,deverlaging vanhet aandeel
vandehakvruchten inhet akkerbouwareaal eneengroter aanbod
van organischemest.
Dooreengrotergasverbruik,veroorzaakt doordeuitbreiding
vanhetareaal tuinbouwonderglaseneenhogerverbruikperm2,
iser in 1989eenprocentmeer energieverbruikt indetotale
land-entuinbouw, terwijldegemiddelde prijsomlaag ging.Van
deoverige aangekochte produktiemiddelenging inhet algemeen
zoweldeprijsalshetvolumewat omhoog.
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Voorhet totalepakket produktiemiddelenresulteerde eenen
ander ineenvolumedaling van ietsmeerdan 1%eneenstijging
vandeprijsmet ruim4%,waardoorde land-entuinbouwers in
1989 intotaal circa 3%meeraanproduktiemiddelen uitgavendan
in1988.

Tabel 2.2

Raming toegevoegde
(min.
gld.)

waarde land- en tuinbouw

Index 1989 in%
t.o.v.1988

Waarde inmin.gld.

1987 1988 1989
(v) (v) (r)
Totale bruto-produktie 32623 33411 36010

15866 1586216255
9401 9453 9619
1270 1244 1206
912 829 807

Bruto-toegevoegde
waarde

16749 17548 19754

Netto-toegevoegde
waarde

397

426

hoev.
(r)

prijswaarde
(r) (r)

101,3 106,4 107,8

Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmest

Af:saldo subsidiesen
indirectebelastingen
saldoheffingenen
premies
afschrijvingen

1989

98,7 104,2 102,9
96,0 106,0 101,8
101,0 96,0 97,0
95,5 102,0 97,4

470

112,6

110,3

273
80 180
2550 2720 2856

225,0
105,0

13529 1432216248

113,4

Bron: 1987en 1988CBS; 1989LEI-berekeningen.
1)Medeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelkenmedeverantwoordelijkheidsheffingenopgraanenerzijds envergoeding geschorstemelkquota anderzijds.

2.3 Toegevoegdewaarde enresterend inkomen
Uit hetvoorgaandevalt afte leidendatdeprijzenvande
produktiemiddelen in1989minder zijngestegen dandeopbrengstprijzenvande land-entuinbouwprodukten. Hetverbruikvanproduktiemiddelen namaf,terwijldeproduktievande land-entuinbouwtoenam.Ditwijst opeengunstige produktiviteitsontwikke-
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ling.Eenenanderresulteerde Ineenbeduidend hogere bruto-toegevoegdewaarde.Hetjaar 1988gafhetzelfde beeld tezien,zodat
debruto-toegevoegde waardevande land-entuinbouwvoorhet
tweede opeenvolgende jaarvrij forstoenam.
Deverdere stijging vanhet saldovan subsidies en indirecte
belastingenkwam in1989geheelvoor rekening vandebelastingen,
waarvoor eentoenamemet 6% isgeraamd. In 1989werd eenveel
groter bedrag aan superheffing geïnd dan in1988,toenzichdoor
administratieve oorzaken eenvertraging inde inning hadvoorgedaan.Het lagere bedrag aanmedeverantwoordelijkheidsheffingen
de stijging vanhet bedrag aanvergoedingen voorgeschorstemelkquotakonden een forsetoenamevanhet saldovanheffingenen
premiesnietvoorkomen (tabel 2.2).Voordeafschrijvingen isin
1989eenwaardestijging van5?aangehouden; deze hing vooral
samenmet eentoenamevande investeringen induurzameproduktiemiddelen.
Na saldering vandezeposten resteert de netto-toegevoegde
waarde,diebeduidend bovenhet niveauvan 1988uitkwam (+ 13%).
De inflatie isvoor 1989opongeveer 2%geschat terwijl hetar-

Tabel 2.3

Ontwikkeling netto-toegevoegde
inkomen

waarde en

resterend

1983 1984 1985 1986 1987 19881989
(v) (v) (r)
Inmiljoenen guldens
Netto-toegevoegde
waarde (bron:CBS)

13200 14075 13515 14400 13530 14320 16250

Betaalde factorkosten 1)2)

4165 4230 4365 4525 4550 4570 5070

Resterend inkomen 2)

9035 9845 9150 9875 8980 9750 11180
Indexcijfers, 1979-1981 =100

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

116

121

114

123

115

120

134

117

123

116

125

119

124

138

128
133

136
143

124
133

135
146

123
135

132
147

148
169

1)Betaald loon,het factorkostenaandeelvanhet loonwerk,betaalde renteplusbetaalde netto-pacht; 2)SchattingLEI.
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beidsvolumegelijkblijft.Hierdoor steeg dereëlenetto-toegevoegdewaardeperarbeidskracht met H Z .
Deagrarische ondernemersmoetenuitde netto-toegevoegde
waarde eenaantal bedrijfsuitgavenbetalen,namelijk loon,loonwerk, renteen (netto)pacht:dezogenaamde betaalde factorkosten.
Het resterend inkomendat overblijft, komtminofmeerovereen
met hetgezinsinkomen uit bedrijfuithet begrippenarsenaal van
hetLEI (zieBijlage).
Deze betaalde factorkosten namen in1989met bijna 11%toe.
In 1989bedroeg hetaanrentetebetalenbedragmeerdan 2,4
miljard gulden; eenstijgingmetmeerdan300miljoen gulden.De
oorzaakdaarvanwarende stijgende rentetarieven,maarvooral een
toenamevanhet totaledoorboerenentuindersgeleendekapitaal.
Behalvedooreentoenamevande loonsomperwerknemer isdebetaalde loonsomvooral gestegen doordatmeer "vreemd"personeel
werd ingezet (+8%).Deze toename hadvooral plaatsopdetuinbouwbedrijven.
Rekening houdendemetdeop 2%geraamde inflatie ende,
volgensdemeitelling,vermindering vanhet aantal bedrijvenmet
circa 2%,namhetgemiddelde resterende reële inkomenperbedrijf
met ruim 14%toe (tabel 2.3).Omdat dit ookhetvorig jaarreeds
het gevalwaskwamhet reële inkomenperbedrijf opeennogniet
eerder bereikt niveau.
Nadat de inkomenszich inhet beginvandejaren tachtig
hadden hersteld enzichdaarna tot 1987rond eengemiddeld peil
bewogen isdezebeweging in1988,maarvooral in1989 inpositieve zindoorbroken.Vanbelang isdatditvooral het gevolg was
vaneenstijgend produktievolumeeneendalend volumevandeproduktiemiddelenendusvaneenverbetering vande produktiviteit.
Ookdeprijsontwikkelingwasgunstig,maar in1989kwamdeze
voornamelijkvoor rekening vande "vrije"akkerbouwprodukten en
vandevarkenshouderij.Bijdeeerste speeldehetvrijdrogeweer
ingrotedelenvandeEGeenrolenbijdetweede plegenhogere
prijzen openigetermijneengroteraanboduit te lokken.Omdie
redenenmag althanseendeelvande inkomensstijging nietals
structureel wordengezien.
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3. Ontwikkelingen per sector en per bedrijfstype

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt aandacht besteed aandegangvanzakenvoordeafzonderlijke sectorenenbedrijfstypen.Voordeene
sector zijnmeergegevensbeschikbaar danvoordeandere;met
namevoordetuinbouw indeopengrondmoetwordenvolstaanmet
vrij summiere informatie.Behalvevandegegevensvandesectorrekening (hoofdstuk 2)wordt indit hoofdstukvooral gebruikgemaakt van informatie ontleend aandeopbladzijde 7genoemde LEIpublikaties.
Benadruktmoetwordendatdeprognosesvoorakkerbouw-en
veehouderijbedrijvenwerdenopgesteld innovember 1989enbetrekking hebbenophet boekjaardat looptvanmei 1989tot enmet
april 1990.Vooral bijproduktendiesterkeprijsfluctuatiesvertonen (bijvoorbeeld aardappelen)kanhetverloopvandeopbrengstwaarde inhet boekjaar sterkafwijkenvandat inhetkalenderjaar,waarin immerseendeelvandeoudeoogstwordtverhandeld. Deprognoses hebben betrekking opeenperiodediepas
voor ruimdehelft isverstreken.Dit brengt vooral tenaanzien
vande "vrije"produkten eenaanzienlijkematevan onzekerheid
met zichmee.Bijdeberekening wordtuitgegaanvande opbrengstprijzen indemaandenmeitot enmet oktoberenhetvoorderest
vanhetboekjaarverwachte verloop daarvan.

3.2Akkerbouw
In 1989 ishetareaal akkerbouwgewassen, exclusiefgroenvoedergewassen,met 0,5%gedaald.Hetgraanareaal (zieparagraaf
2.1)namforstoe,ditging tenkostevanhet areaal handelsgewassenenpeulvruchten, datmetmeerdan 19.000hectaredaalde.
Het areaal fabrieksaardappelengingmet 3500hectare omhoog
(6,2%)endatvanconsumptieaardappelen nammet 1%inomvang toe.
Dekg-opbrengsten perhectare lietenoverbijna degehele
linieeen stijging zien.Uitzonderingen daarbij warende consumptieaardappelen, deuienenhetvlas.Dehectare-opbrengsten van
consumptieaardappelen bleveneenpaarprocent achter bijdeoogst
van 1988,maar tenopzichtevanhetmeerjarig gemiddeldewasde
daling groter.Bijdeuiendaaldedeopbrengst perhamet 11%.De
bietenopbrengst wasaanmerkelijk hogerdaneenjaareerder enhet
suikergehalte ietslager,desuikeropbrengst perhectarekwam
daardoor circa 12%hogeruit. Sterkeopbrengststijgingenwaren
ooktevindenbijdekleineregewassen, zoalsde handelsgewassen
endepeulvruchten. Dezegunstige ontwikkelingen deden zichniet
in ieder landbouwgebied voor.Zo lagendeopbrengsten in
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Zuid-West Nederland, uitgezonderd desuikerbieten, duidelijk
onderhet niveauvandeoogst-'88.
Onder invloedvaneenkleinereEuropese oogst stegende
prijzenvan zoweldeconsumptie- alsdepootaardappelen (respectievelijk 28%en9%)tot eenaantrekkelijk niveau.Ookdeprijs
vande zaaiuien lietmet eenstijging van 77%een sterkherstel
zien.Deprijzenvandemarktordeningsprodukten (granen,suikerbieten enfabrieksaardappelen)noteerdendaarentegen indoorsnee
eenprijsdaling van4%.Gemiddeld isvoordeproduktenvan
oogst-'89eenprijsstijging van6,5%geraamd.Toch liggende
prijzenvoorakkerbouwprodukten, behalvedievan consumptieaardappelen enuien,nog benedenhetmeerjarig gemiddelde.
Deprijzenvandeproduktiemiddelen stijgen inhet boekjaar
1989/90volgensdeprognosemet gemiddeld 4%.De sterkste stijging doet zichvoorbijde rente (+8%)enbijhet pootgoed (34%).
Eenenanderheeft totgevolg dat dedeopbrengsten-kosten verhouding ophetgemiddelde akkerbouwbedrijfmet bijna 10%verbetert.Dezeverbetering vindt zowel opdekleine alsopdegrotere akkerbouwbedrijven plaats.
Nadat het gemiddelde ondernemersinkomenvanbijna nietsin
1987/88 inhet seizoen 1988/89steeg tot 45.000guldenvoorde
grotere bedrijven entot 25.000guldenvoordekleinere (tabel
3.1), neemt het in1989/90verdertoetot respectievelijk 77.000
guldenen38.000gulden.Het centrale kleigebied steektmeteen
gemiddeld ondernemersinkomenvan 105.000guldenver bovenhet
gemiddelde niveauuit. Indejaren 1984/85 tot 1988/89warende
bedrijfsresultaten indeakkerbouw zoslecht,dat het gemiddelde
Nederlandse akkerbouwbedrijfgeenpositievebedrijfsreserveringen
kon realiseren.Het beeldvoor 1989/90 isechterveelgunstiger;
erkanopdegrotere akkerbouwbedrijven opkleigrond volgensde
prognose zo'n35.000guldenwordengereserveerd. Opdegrotere
akkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën isdatmaar5.000gulden
enopdekleinere akkerbouwbedrijven circa 2.000 gulden.Eenen
andergeeft aandatdeakkerbouwdankzij dehoge kg-opbrengsten
bijde suikerbieten enhogere prijzenvoordevrije-marktprodukten inhet boekjaar 1989/90uit hetdalheeft kunnenklimmen.Het
isechter zeerdevraag ofhiermee eenperiodevan structureel
betere resultatenwordt ingeluid.

3.3 Melkveehouderij
Inhetkalenderjaar 1989 isnaarschatting demelkproduktie
met 0,5%afgenomen bijeenstijging vandemelkprijsmet 1,5%.
Voorhet boekjaar 1989/90wordt,doordat demelkquotamet 1%zijn
verruimd, een lichte stijging vandemelkproduktie geraamd.De
prijszalnaarverwachting inhet boekjaarmet 1%dalen,maarde
prijzenvannuchterekalverenenslachtvee blijvenhoog.Per
saldo zaldetotalegeldopbrengst perhectaremet 1,5%toenemen.
Dekostenvandeproduktiemiddelen nemenmet gemiddeld 3%
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Tabel 3.1

Rentabiliteit

Boekjaar

en inkomen van landbow/bedrijven
Grotere bedrijven
akkei
bouw

melk- gem.
vee
rundv.
Opbrengsten In

1986/87
1987/88
1988/89 (v)
1989/90 (p)

95
78
91
101

92
95
101
100

86
87
92
95

1)

Kleinere bedi •ijven
akker-raelkbouw vee
Z van de kosten
84
70
77
84

gem.
rundv.
i

72
73
77
77

69
68
75
80

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x 1000 gld. per bedrijf)
1986/87
1987/88
1988/89 (v)
1989/90 (p)

57, 8
3, 7
45, 0
77, 0

58,8
71,2
90,0
88,0

36,7
40,6
61,0
74,0

31,6
7,3
25,0
38,0

22,7
27,2
37,0
35,0

(v)-voorlopig; (p)«prognose.
1)Zonder rekening tehoudenmet deWIR,nietvergelijkbaarmet
voorgaandejaren.

toe.Dit isvooral eengevolgvande stijging vande rente ende
arbeidskosten,maarookdemelkquotumaankopen (afschrijving en
rente)dragenhieraanbij.Doordeverschuiving van zomer-naar
wintermeik zaldekrachtvoergiftperkoe,ondanks de ruime ruwvoedersituatie,nauwelijks afnemen.Dekostenperhectare zullen
per saldomet 3à41toenemen.
Ondanksdeteruglopendeveebezetting kandebruto-produktiviteitmet 0,5%stijgen.Deopbrengsten-kostenverhouding laat
echtereenteruggang van 2%zien,waardoor het ondernemersinkomen
op zoweldegrotere alsdekleinere bedrijvenmet gemiddeld 2.000
guldendaalt (tabel 3.1).Tussenderegio'szijnergroteverschillen; terwijl inhetWestelijkweidegebied het ondernemersinkomenvolgensdeprognosemet 2.000gulden stijgt en inde zandgebieden gelijkblijft,daalt hetmet 10.000gulden inhet
Noordelijkklei-enveenweidegebied. Bijdegemengde bedrijven
met rundvee neemt hetondernemersinkomen, vooral alsgevolg van
stijgende inkomstenuitde intensieveveehouderij,met 13.000
guldentoe.Opdegroteremelkveebedrijven blijvendebedrijfsreserveringenvolgensdeprognosemet 40.000gulden ophethoge
niveauvan 1988/89.Opdekleineremelkveebedrijven nemen zeaf
tot5.000gulden.

16

4,2
20,7
19,0
32,0

3.4 Intensieve veehouderij
Zoalsvermeld inparagraaf 2.1 isdeproduktiewaardevande
intensieve veehouderij inhetkalenderjaar 1989met circa 15%
toegenomen,geheel alsgevolgvanhogereprijzen.
Voorhet boekjaar 1989/90tekent zich,opbasisvandein
november opgestelde prognose,geenanderbeeld afen isvoor
iedere sectoreenprijsstijgingvoorzien.Doordat devarkensproduktie indeEGterugliep,hebbendeprijzenvoorvarkensvlees
zichhalverwege 1989sterkhersteld (-f222).
Voordebiggeprijswordt eenstijgingmet 27%verwacht,terwijldeeierprijsmet 4%endeprijsvande slachtkuikensmet 3%
verbetert.Naarverwachting zullendeveevoedergrondstoffenopde
wereldmarkt overhetheleboekjaarniet ofnauwelijks inprijs
stijgen, zodat deveevoederprijzenweinigveranderen.Vande
overigekosten zalhetverloopongeveerhetzelfde zijnalsvoor
demelkveehouderij.
Doordegunstigeopbrengstprijzenzullenvooral deuitkomsten indevarkenshouderij forsverbeteren enzaldeze sectorhet
beste resultaat boeken sinds 1985/86.Voor zoweldezeugenhouderij alsvoordevarkensmesterij zal 101%vandekostendooropbrengstenwordengoedgemaakt. Dearbeidsopbrengst komt uit op600
guldenperzeug tegen 100gulden in 1988/89.De arbeidsopbrengst
permestvarkenkantoenemenvan 5guldennegatief in 1988/89tot
70guldenpositief ditjaar.Bijde leghennen zalnaarverwachting 98%vandekostendoordeopbrengstenwordengoedgemaakt en
stijgt dearbeidsopbrengst van 1,50naar 2,50guldenperleghen.
Dearbeidsopbrengst indeslachtkuikensector nam in 1988/89 sterk
aftot 45guldenper 1000kg afgeleverd gewicht,maarvoorhet
lopendejaarwordt eenherstel totcirca 90guldenverwacht.De
opbrengsten zullenhierongeveer 972vandekostengoedmaken.
Voorderesultatenvandekalvermesterijwordt geenafzonderlijke prognose opgesteld.Nadat de laatstedriejarengekenmerktwerdendoorzeermatige bedrijfsresultaten,tekent zich
voorhet seizoen 1989/90eenverbetering af.Deopbrengstprijzen
vandevettekalveren trekkennaarverwachting metmeerdan10%
aan,terwijl destijging vanprijsvandenuchtere kalverenbeduidend onderditniveaublijft.Deprijsvandekunstmelkvoeders
gaat naarverwachting met eenaantalprocenten naarbeneden,terwijldeoverige produktiekostenmet hooguit eenpaarprocent toenemen.Eenenanderheeft totgevolg datdebedijfsresultaten
naarverwachting inhet seizoen 1989/90aanmerkelijk verbeteren.

3.5 Glastuinbouw

Glasgroenteteelt
De landelijkeveilingomzet vanglasgroentenwas in1989
ongeveer 4%groterdan in1988.Opeen ietskleinerareaal
(-0,5%)istochongeveer5%meergeproduceerd bijeennagenoeg
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gelijkprijsniveau.Depaprika iseengoedvoorbeeld vande
steedsverdergaande intensivering indeglastuinbouw:vaneen20%
grotere oppervlaktewerd circa30%meergeoogst.
Perbedrijf iseen stijging vandeomzetvan6,5%geraamd
envandekostenvan5%.Deprijsvandemeesteproduktiemiddelen
ging omhoog, alleendeprijsvoordebrandstof daaldemet 8%.
Hoewel deweersomstandigheden vrijgunstig waren ishetverbruik
van brandstof gestegen.Dit iswellicht veroorzaakt door factoren
alshet scheppenvanbetere groeiomstandigheden (C02), teeltvervroeging enwarmte-kracht koppeling.Hetvolumevandeduurzame
produktiemiddelen envanarbeid namooktoe.Doordat deopbrengstensterker stegendandekosten,verbeterde de rentabiliteit.
Hierdoormaakten deopbrengsten dekostennet goed.Het gemiddelde ondernemersinkomen isvolgensde raming danookgestegen
van 73.900gulden in 1988tot 86.000guldenperondernemer in
1989 (tabel3.2).

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

1986
1987
1988 (v)
1989 (r)

93
108
99
100

95
100
99
93

105
103
103
104

95
104
100
98

76
92
98
98

Gemiddeld ondernemersinkomen
(x1000gld.per ondernemer)
1986
1987
1988 (v)
1989 (r)

47,4
111,8
73,9
86,0

58,6
81,1
80,3
57,2

93,7
96,7
98,8
110,5

57,1
99,1
79,6
77,4

(v)=voorlopig; (r)-raming.
1)Zonder rekening tehoudenmetWIR-premie,niet vergelijkbaar
metvoorgaande jaren.

Snijbloementeelt
De landelijke produktiewaarde was in 1989volgensderaming
2,5%groterdan inhetvoorgaandejaar.Debeteelde oppervlakte
werdmet 5%uitgebreid enookdeopbrengst perm2namtoe,zodat
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15,9
48,9
68,2
74,6

het produktievolumegroeidemet 8%.Doordeze forse toename in
het aanbod isdegemiddelde prijsmet 6,5%gedaald,waardoorde
omzet perra2lageruitkwamdan in1988.
Het patroonvandekostenontwikkelingwasbijde snijbloemen
min ofmeergelijkaandatvandeglasgroenteteelt; alleennam
hetvolume ietsmindertoezodatdewaardestijging tot4%beperkt
bleef.Doorde lagereopbrengsten ende stijgende kostenverslechterde de rentabiliteit tothet laagsteniveau sinds1985.
Hierdoordaaldehetgemiddelde ondernemersinkomenvan80.300
gulden in1988tot 57.200gulden in1989.

Botplantenteelt
Volgensde landbouwtelling washet areaalpot-enperkplantenonderglas inmei 19895%groterdaneenjaartevoren.De
veilingomzetwas 11%groterdan in1988.Datkwamdooreenvolumetoenamevan9%eneenprijsstijgingvan 2%.Parallel aandeze
landelijke ontwikkeling isopdepotplanten bedrijvenuithet
LEI-boekhoudnet deproduktiehoeveelheid met 5%endeproduktiewaardemet 7%perbedrijf toegenomen.
Voordekosten iseenstijging van 6,5%geraamd. Dekosten
vandeduurzame produktiemiddelennamen sterktoe (+11%),vooral
doordevelevernieuwingen opdezebedrijven.Doordat dekosten
minder stegendandeopbrengsten zettedegunstige rentabilitéitsontwikkelingzichdoor.Hierdoorkonhet gemiddeldeondernemersinkomen toenemenvan 98.800guldenperondernemer in1988tot
110.500gulden in1989.

Totale

glastuinbouw

Voorhetgemiddelde glastuinbouwbedrijf resulteerde 1989in
3%hogere opbrengsten.Dehoeveelheid produkt nammet 5,5%toe
terwijl hetprijsniveaumet 2,5%daalde.Deglasgroenten enpotplantenwarenprijshoudend, terwijlde snijbloemen duidelijkeen
stap terugmoestendoen.Doordat dekostenstijging deopbrengststijging overtrofnamhet rentabiliteitsniveaumet tweeprocentpuntenafendaalde hetgemiddelde ondernemersinkomenvan 79.600
guldenperondernemer in1988tot 77.400gulden in1989 (tabel
3.2).

3.6Overige tuinbouw

Champignonteelt
Dooreentegenvallende fysieke opbrengst perm2 (-4%) namde
veilingaanvoer in1989nauwelijkstoe,ondankseentoegenomen
teeltoppervlakte (+6%).Deafzet konwel tegenhogereprijzen
(+7%)plaatsvinden. Deomzet perm2 iszodoendemet circa 3%gestegen,nadat ook indetweevoorafgaande jaren reedseenprijsherstel had plaatsgevonden
Hetkostenniveau steegmet 3,5%.Dekostenvandeduurzame
produktiemiddelen lagenaanmerkelijk hogerdaneenjaareerder.
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Integenstelling metdeglastuinbouwnamhet arbeidsvolume inde
champignonteelt af.Dekostenvancompost e.d. namenmet 1%toe.
Het gevolgvaneenenander isdatdekosten,net als in1988,
net nietgoedwerdengemaakt doordeopbrengsten.Het geraamde
ondernemersinkomen steegvangemiddeld 68.200gulden in 1988naar
74.600gulden in1989.

Vollegrondsgroenteteelt
Volgensdeuitkomstenvande landbouwtelling washet areaal
vollegrondsgroenten in1989vrijwel gelijkaandat inhetvoorgaandejaar.Ookdeveilingaanvoerweekvrijwel niet afvandie
van 1988.Doordat ineenaantal landenhet areaalvollegrondsgroenten afnam endoordat dedroge zomer leidde tot lagereopbrengsten,kon indetweede helftvan 1989het aanbod tegennauwelijks lagereprijzenwordenafgezet.
Hetjaar 1988werd gekenmerkt doorforsdalende prijzenals
gevolg vaneenafnemende exportvraag.Hierdoor endooreenvrijwel gelijkblijvend kostenniveau ishet ondernemersinkomen flink
achteruit gegaan.Voor 1989ziethet ernaaruit datde resultaten ietsverderachteruit zullengaan.Deopbrengsten blijven
vrijwel gelijk,maardekostennemendaarentegenmet eenpaar
procenttoe.

Fruitteelt
Opkalenderjaarbasis iservoor 1989eentoenamevanhet
appelaanbod met zo'n 11%geraamd.Het perenaanbod daarentegennam
met ruim 182af.Dit resulteerde ineenstabilisatie vandetotalefruitaanvoer,die tegeneenhogere prijsafgezet konworden
(tabel2.1).
Het areaal fruitnam in1989nauwelijks toe.Tochwashet
beeld vandenieuwe oogst,zowelvanappelsalsvanperen,heel
andersdaneenjaareerder.Volgensdeoogstraming steeg deappeloogstmet 12Xendeperenoogstmet 27%.Vooral dooreenkleinere
produktie indeEGkannaarverwachting dezegrotere oogst in
1989/90tegenvrijwel gelijkeprijzen alseenjaareerder afgezet
worden.Hierdoor kunnendebedrijfsresultatenzichenigszins
herstellen tenopzichtevanhet zeermatigeniveau in1988/89.
Boomkwekerij
Het areaal boomkwekerijgewassennamvolgensde landbouwtelling in1989tenopzichtevanhetvoorgaande produktiejaarmet
meerdan 7%toe.Deexportgegevenswijzenopeen stijging vanhet
produktievolumemet ongeveer 7,5%, bij eendaling vandeopbrengstprijsmet circa3%.Hierdoorkondeproduktiewaardenog
metmeerdan4%toenemen.
Uitgaandevaneenbeperktekostenstijging, wijst diterop
datde resultatenvandeboomkwekerij in1989/90nietveel zullen
afwijkenvandie in1988/89.Toenwaren zeweliswaar lagerdanin
hetvoorgaandejaar,maar lagenzetochopeenredelijkniveau.
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Bloembollen
Nadat deuitbreiding in1988evenstokte, is in1989het
bloembollenareaal weermet 1,5Xtoegenomen.Deexportcijfersvoor
1989wijzenopeengroeivanhetvolume bijeen ietslagere
prijs,waardoordeproduktiewaarde persaldometmeerdan5%kon
toenemen.Deopbrengstenperhectare zijndusgestegen.Het is
echtertwijfelachtig ofditvoldoende isomdekostenstijging op
tevangen.Het ziet ernaaruitdatdealenkelejaren zichtbare
neergaande lijn inderesultatenvandebollenbedrijven zichook
in1989heeft voortgezet.
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Bijlage
Bijlage. Samenhang enverschillen van de diverse kengetallen
Aan de hand van bijgaand schema worden indeze bijlage de belangrijkste
verschillen en overeenkomsten van de indeze 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 en de 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.
Met 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 deNationale 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 produktiewaarde worden afgetrokken ten einde
dubbeltellingen te voorkomen. 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.
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 ook vermeld 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 (de netto-toegevoegde waarde verminderd met de betaalde factorkosten), berekend per bedrijf isqua definitie vergelijkbaar met
het gezinsinkomen uit bedrijf volgens het LEI.Toch is het 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 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 diemanier tot rentabiliteitscijfers. Daartoe worden de door de ondernemer en de meewerkende gezinsleden gewerkte uren gewaardeerd tegen het
CAO-loon, vermeerderd met de sociale lasten. Door dit bedrag voor wat betreft
demeewerkende gezinsleden inmindering te brengen op het gezinsinkomen uit
bedrijf, wordt het ondernemersinkomen berekend. Dat omvat dus een vergoeding
voor de eigen arbeid, het eigen kapitaal en de eigen grond van de ondernemer.
Voor de belangrijkste bedrijfstypen isdit weergegeven in tabel 3.1 en tabel
3.2.
Voorts wordt over het inhet bedrijf belegde vermogen een rentevoet inrekening gebracht. Deze isgebaseerd op het actuele rendement van staatsobligaties waarop een correctie wordt toegepast inverband met de indeze rentevoet
begrepen inflatievergoeding enerzijds en de met de geldontwaarding samenhangen-
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Bijlage (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

LEI
-Bedrijfsopbrengsten

- Niet-factorkosten

Factoropbrengsten
- Betaald loon (+ loonwerk)
-Betaalde netto-pacht
-Betaalde rente
Gezinsinkomen uit bedrijf
- Berekend loon gezinsleden
Ondem ê m ersinkomen
- Incidentele opbrengsten
- Saldo betaalde rente en berekende rente bedrijfsvermogen
- Saldo betaalde pacht en berekende pacht
Arbeidsopbrengst ondernemer
- Berekend loon ondernemer
Netto-bedrijfsresultaat

min ofmeer vergelijkbaar

de 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
2,5Z 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. Deze wordt verminderd met
het berekend loon van de ondernemer. De dan resterende post wordt "netto-bedrijfsresultaat" genoemd. In plaats van 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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