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HOGERE INKOMENS IN VRIJWEL ALLE EU-LANDEN
Ton de Kleijn
Gemiddeld is het agrarisch inkomen per arbeidskracht in de landen van de Europese Unie in 2001 opnieuw
licht toegenomen in vergelijking met het voorafgaande jaar. Dit blijkt uit de eerste ramingen die de lidstaten
aan Eurostat hebben verstrekt. De gemiddelde groei bedraagt bijna 3% en is daarmee een procentpunt kleiner dan een jaar eerder. De stijging is vooral een gevolg van de teruglopende hoeveelheid arbeid in de
Europese landbouw. De totale netto toegevoegde waarde van de landbouw in de EU-15 neemt slechts met
iets meer dan één procent toe.
De inkomensontwikkeling in de verschillende lidstaten loopt sterk uiteen (figuur 1). Alleen in Italië en Luxemburg dalen de inkomens, terwijl er een sterke groei is in Denemarken (12,5%), Portugal (9,5%) en Oostenrijk
(8,5%). Nederland behoort in 2001 tot de middenmoot in de EU. De toename van de netto toegevoegde
waarde in onze buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is vrijwel gelijk aan die in ons land.

Figuur 1 Ontwikkeling (%) tussen 2000 en 2001 van de reële netto toegevoegde waarde per arbeidskracht in de EU-15
Bron: Eurostat.

Verschillen tussen plantaardige en dierlijke sector
In de plantaardige sector is de productie over vrijwel de gehele linie gedaald. De productie van granen en
aardappelen nam aanzienlijk af, maar er is ook een lichte daling van de groente- en fruitproductie. Deze teruggang wordt slecht gedeeltelijk gecompenseerd door hogere prijzen. Voor de twee productgroepen met
het grootste aandeel in de plantaardige sector (granen en groente) bleven de prijzen vrijwel gelijk. Mede
hierdoor daalt de waarde van de plantaardige sector met bijna 2%.
In de veehouderij blijft het productievolume echter vrijwel gelijk aan dat in 2000. Tegenover een kleine daling
in de rundveehouderij staat een toename van de productie in de intensieve veehouderij. Terwijl de prijzen
voor rundvee (door MKZ en BSE) en schapen sterk daalden, stegen de prijzen van de andere veehouderijproducten. In reële termen nemen de prijzen in de veehouderij in 2001 met ruim 3% toe. Opvallend is de
relatief sterke stijging van de prijzen voor varkensvlees. Reëel nemen deze met ruim 16% toe, nadat ze ook
al in 2000 sterk waren gestegen. Voor deze stijging in twee opeenvolgende jaren waren de varkensprijzen
echter zeer laag.
Omdat de totale omvang van de landbouwproductie in de EU-15 met bijna 2% daalde en de reële prijzen met
circa 2% toenamen, bleef de brutoproductiewaarde uiteindelijk vrijwel gelijk aan die in 2000.

Vrijwel gelijkblijvende kosten in de landbouw
De waarde van de aangekochte goederen en diensten was in 2001 vrijwel gelijk aan 2000. Over de gehele
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linie nam het volume van de gebruikte goederen en diensten af. Dit ging echter gepaard met hogere prijzen,
vooral voor kunstmeststoffen en veevoeders. Reëel gezien bedraagt de prijsstijging voor deze middelen
respectievelijk ruim 3 en 2%. Een en ander resulteert uiteindelijk in een reële groei van de netto toegevoegde waarde van ruim 1%.
Het totale arbeidsvolume daalt in 2001 met ruim 1,5%, vooral door een daling in het aantal niet betaalde arbeidskrachten (ondernemers en gezinsleden). Daarmee is de reële netto toegevoegde waarde per
arbeidskracht in de EU-15 in 2001 bijna 3% hoger dan in 2000.
Meer informatie:
Rapport 1.01.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2001
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