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Het rapport geeft een samenvattend overzicht vande resultaten van een
prognose vande produktie,consumptie enuitvoer vanagrarische produkten en
voedingsmiddelen inde periode 1978-1990.Eenbelangrijke veronderstelling is
dat zich indeze periode geen belangrijke veranderingen inhet landbouwbeleid
voordoen. Inhet bijzonder is aandacht geschonken aan dehandelmetWestDuitsland.
Met behulp van de techniek van de input-output-analyse isnagegaanwat de
invloed van deze ontwikkelingen zou zijn ophet inkomen van endewerkgelegenheid inde landbouw,de voedingsmiddelenindustrie ende toeleverende bedrijfstakken.Bovendien is onderzocht welk deelvan dit inkomen zouworden behaald
door export en inhet bijzonder door die naar de Bondsrepubliek. Doordat is
uitgegaan van een voor landbouw en voedingsmiddelenindustrie gedesaggregeerde
input-outputtabel van 1975 is afzonderlijk rekening gehoudenmet produktiviteitsontwikkelingen enveranderingen inruilvoet.Hierbij zijn enkele varianten
onderscheiden. Voor de belangrijkste uitkomsten van de prognose:produktie,inkomen enwerkgelegenheid is nagegaan hoe deze zich per landsdeel zouden ontwikkelen. Tenslotte is aandacht geschonken aan de invloed vanmogelijke beleidsveranderingen op de uitkomsten.
Omdat bijhet afsluiten vanhet onderzoek eenaantal jarenvandeprognoseperiode was verstreken is eenvergelijking gemaakt tussen dewerkelijke ontwikkeling ende verwachte ontwikkeling opbasisvan de prognose.Zowel deveronderstellingen waarop de prognose isgebaseerd als de uitkomsten van deprognosekrijgen hierbijdeaandacht.
Landbouw envoedingsmiddelenindustrie als bedrijfstak/Produktie,consumptie en
buitenlandse handel van agrarische produkten envoedingsmiddelen/Export naar
West-Duitsland/Input-output-analyse/Inkomenenwerkgelegenheid inde agribusiness/Betalingsbalans/Regionale ontwikkelingen/Nederland

Overname vande inhoud toegestaan,mitsmet duidelijke bronvermelding.

INHOUD

Biz.

WOORDVOORAF

5

SAMENVATTING
1. INLEIDING
1.1 Doelvanhetonderzoek
1.2 Werkwijzeenprobleemstelling
1.3 Deuitvoeringvanhetonderzoek
1.4 Deindelingvanhetrapport

7
10
10
10
10
11

2. METHODEVANONDERZOEK
2.1 Deinput-outputtabelalsregistratievanhet
economischeproces
2.2 Dedirecteinput-outputrelaties
2.3 Deindirekteinput-outputrelaties
2.4 Dekoppelingvandeprognosesaandeinputoutputanalyse
2.5 Evaluatie
3. UITGANGSPUNTEN:PROGNOSESPERPRODUKT (GROEP)
3.1 Deuitgangspuntenvoordeprognoses
3.2 Prognosevandelandbouwproduktie
3.3 Deontwikkelingvandevoedingsmiddelenindustrie
3.4 Deafzetvanagrarischeproduktenen
voedingsmiddelen
4.

12
12
13
14
17
18
19
19
21
24
26

INKOMENSENBIJDRAGEAANDEBETALINGSBALANSVANEN
WERKGELEGENHEID INDEAGRI-BUSINESS
4.1 Inkomensvorming,bijdrageaandebetalingsbalansenwerkgelegenheid:eenstatische
benadering
4.2 Deinvloedvanveranderingeninprijsverhoudingen
enproduktiviteitenopdeuitkomsten
4.3 Regionaleontwikkeling
4.4 Deinvloedvanmogelijkebeleidswijzigingen
opdeuitkomsten

5. DEWERKELIJKEONTWIKKELINGENDEPROGNOSE
5.1 Deveronderstellingen
5.2 Deresultaten
5.3 Evaluatie

34
34
37
42
45
47
47
48
51

LITERATUUR
BIJLAGEN
1. Indelingbedrijfskiassenvoordeagrarischeinput-output
tabel 1975
2. Dealgebravandeinput-outputanalyse

52

54
55

WOORDVOORAF

DeNederlandseeconomiewordtondermeergekenmerktdoorspecialisatieopde
voortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen.Delandbouw,devoedingsmiddelenindustrieendebedrijfstakkendiedirectofindirectgoederenen
dienstenleverenaanlandbouwenvoedingsmiddelenindustrievormendaardoorte
zameneenbelangrijkdeelvandemarktsector.Inhetkadervanzijnstudienaar
dePlaatsenToekomstvandeNederlandseIndustrieheeftdestijdsdeW.R.R.daaromhetLEIverzochteenprognoseoptestellenvandeontwikkelingvandez.g.
agri-businessindeperiode 1978-1990.OmdatWest-DuitslandeenbelangrijkafzetgebiedvormtvoorNederlandseagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenwerd
hetLEItevensgevraagdvooreenanderestudievandeW.R.R.,diederelatie
tussenNederlandenWest-Duitsland totonderwerphad,eenbeeld teschetsenvan
detoekomstigeontwikkelingvandeexportvandezeproduktennaardeBondsrepubliekendebetekenisdaarvanvoordeNederlandseeconomie.Ditrapportbevat
deuitkomstenvandezeprognoses.
Doordiverseomstandighedenkandezepublikatiepaswordenuitgebrachtna
hetverstrijkenvaneendeelvandeprognoseperiode.Nietteminleekhetzinvol
deresultatenvanhetonderzoekinditrapportvastteleggen,nietalleenvanwegedeuitkomstenvanhetonderzoekmaarookomindetoekomsteensnellere
afwerkingenverdereverdiepingvandittypeprojectenmogelijktemakenen
voortstenbehoevevaneeneventueletoekomstigeevaluatievandeuitkomstenvan
hetonderzoek.
Hetonderzoekberustopprognosesperproduktwelkezijnopgestelddoorde
afdelingLandbouwendeafdelingTuinbouw.DeverdereuitwerkingheeftplaatsgevondenopdeStafafdeling.Deverslaggevingwerdverzorgddoor
drs.J.Breedveldendrs.J.H.Post,vandeStafafdeling.

DeDirecteur,

DenHaag,februari 1985

fff.

deVeer

SAMENVATTING

DeNederlandseland-entuinbouwvormttezamenmetdevoedingsmiddelenindustrieeenbelangrijkonderdeelvandemarktsectorvandeNederlandseeconomie.
Hetaandeelvanbeidesectoreninhetinkomendatwordtgevormd indeindustrie
endelandbouwtezamenbedraagtca.25%.OpverzoekvandeWetenschappelijke
RaadvoorhetRegeringsbeleid (WRR)isonderzochthoedebetekenisvandeagribusinessvoordeNederlandseeconomiezichtot1990vermoedelijkzalontwikkelen.EveneensopverzoekvandeWRRisonderzochthoederelatiemetWest-Duitslandzichinditopzicht tot1990zalontwikkelen.Ongeveer60%vandeproduktie
vanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenwordtgeëxporteerdenhiervangaat
ruim35%naarWest-Duitsland.DeontwikkelingvanderelatiesmetdeBondsrepubliekzijndanvangrootbelangvoordeagri-businessendaarmeevoordemarktsectorvandeNederlandseeconomie.Deresultatenvanhetonderzoekzijngedeeltelijkgepubliceerd ineentweetalrapportenvandeWRR (1980resp. 1982).Dit
rapportgeefteensamenvattendebeschrijvingvanhetonderzoek.
Hetonderzoekisgebaseerdopprognosesvandeontwikkelingvandeproduktie,dein-enuitvoerendeconsumptievanagrarischeprodukten.Dezeprognoses
zijnvoorieder(e)produkt(groep)afzonderlijkopgesteld.Deresultatenzijn
tevensgebruiktbijdeopstellingvandebedrijfstakverkenningenvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.
Indejarenzestigenzeventigisdeproduktievandeland-entuinbouw
sterkgegroeid.Ditgoldinhetbijzondervoordeintensieveveehouderijende
sierteeltonderglas.Indeperiode 1975-1978bedroegdestijgingvandeproduktiegemiddeld4%perjaar.Volgensdeprognoseszouditgroeitempoindejarentachtiggeleidelijkafzwakkentotongeveergemiddeld 1,5%en1%perjaar.
Dezevertragingindeproduktiestijginghoudto.m.verbandmetstagnatieinde
inkomensontwikkeling,eenafzwakkendebevolkingsgroeienverzadigingvanafzetmarkten.Bijhetverondersteldeongewijzigdebeleidzouookindejarentachtig
derundveehouderijeenbelangrijkegroeisectorblijven.
OndanksdeverhoudingsgewijzesterkeregroeivandebevolkinginNederland
daneldersendegeringereproduktiestijgingzouookindejarentachtigde
binnenlandseafzetvanbewerkteenonbewerkteagrarischeproduktenmindertoenemendandebuitenlandseafzet.VolgensdeprognosezoudeexportnaarWestDuitslandevenwelstagneren.Naastdeeerdergenoemdestagnatieindeinkomensontwikkelinghangtdito.m. samenmetdeverondersteldedalingindeomvangvan
debevolkingindeBondsrepubliekendegroeivandeagrarischeproduktieindat
landzelf.Eenenanderimpliceerteengroeivandeexportnaarverdergelegen
markten.
Deuitkomstenvandeprognosewijzeneropdatdeafzetvanbe-enverwerkteproduktenmeerzoutoenemendandefinaleafzetvanonbewerkteprodukten.
Dithoudto.m.verbandmetdeverwachteterugvalindegroeivandetuinbouwproduktie,dieslechtsvooreenzeerbeperktdeelwordtafgezetaandegroente-en
fruitverwerkendeindustrieenmetdevoortgaandegroeivandeproduktieinde
rundveehouderijwaarvandeafzetvrijwelgeheelverlooptviadevoedingsmiddelenindustrie.Ookdeafzetvanproduktenvande"overige"voedingsmiddelenindustrie
zourelatief sterktoenemenvnl.dooreengrotereafzetvanaardappelprodukten.
Desterkeregroeivandeafzetvanbe-enverwerkteproduktenheeftvooralbetrekkingopdeexport.Opdebinnenlandsemarktzoudestijgingvandefinale
afzetvanonbewerkteproduktenslechtsweinigkleinerzijndandievanbe-en
verwerkteprodukten.
Metbehulpvandeinput-output-analyseisvervolgensnagegaanwatdegevolgenvandezeontwikkelingenzijnvoorhetinkomenendewerkgelegenheid inde
landbouwendevoedingsmiddelenindustriealsmedeindebedrijfstakkendieproduktenofdienstenleverenaandezebeidebedrijfstakken.Globaalgesprokenkan
wordengezegddathetinkomendatsamenhangtmetdeNederlandseland-entuinbouwvoorietsmeerdandehelftwordtgevormdindeagrarischebedrijfstak,
voorbijnaeenkwartindevoedingsmiddelenindustrie eneveneensvoorbijnaeen

kwart inde toeleverende bedrijfstakken. Per groep vanprodukten lopen deze
aandelen uiteen. Zo isbij de tuinbouwprodukten het aandeel van de agrarische
sector inhet samenhangende inkomenhoog en datbij de voedingsmiddelenindustrie
laag, terwijl bij deprodukten samenhangend met de intensieve veehouderij het
omgekeerde het geval is.Bij gelijkblijvendeprijsverhoudingen en technische relaties zou de groeivan hetmet de land- en tuinbouw samenhangend inkomen inde
jaren tachtig inalle onderscheiden (groepen)bedrijfstakken ongeveer 1à 1,5%
per jaar bedragen. Deze inkomensgroei zou in toenemende mate afhankelijk zijn
van de export. Zo zoude groeivan het inkomen datmet de (netto-)exportwordt
verdiend gemiddeld met 1,5 à 2%per jaar stijgen.Vooral de exportafhankelijkheid van het inkomen dat direct of indirectwordt behaald met de voortbrenging
van rundveehouderijprodukten zou toenemen ni. met 2à 3,5% per jaar.Het inkomen datwordtverkregen uit de (netto-)export naar West-Duitsland zouvrijwel
gelijk blijven. In 1978was nietminder dan 32%vanhet inkomen inde agribusiness afhankelijk van de export naarWest-Duitsland. Volgens de prognose zou
dit aandeel inde jaren tachtig dus ietsdalen.
Dewerkgelegenheid indeagri-business bedroeg in 1978ruim 450.000mensjaren. Hiervanhing slechts ruim 10%samenmet devoortbrenging van akkerbouwprodukten ruim 20%met dievanproduktenvan de intensieve veehouderij, eveneens ruim 20%met dievan tuinbouwprodukten enca. 45%met dievan rundveehouderijprodukten. Dewerkgelegenheid die afhankelijk wasvan de export bedroeg
ca. 275.000mensjarenwaarvan ca. 100.000van de export naar de Bondsrepubliek.
Bij de eerder genoemde veronderstelling van gelijkblijvende technische relaties
zoudewerkgelegenheid indeagri-business belangrijk toenemen.
Deveronderstelling datprijsverhoudingenen technische relaties niet zullenveranderen is echter weinig reëel. Indeafgelopen decennia isdeprijs van
agrarische produkten envoedingsmiddelen voortdurend achtergebleven bij dealgemene prijsontwikkeling. Ditwasvooral het gevolgvan een ruilvoetverslechtering
voor de landbouw en inminderematevoor devoedingsmiddelenindustrie. Tegenover
de ruilvoetverslechtering staat een stijging van de arbeidsproduktiviteit die in
de landbouw groterwas dan gemiddeld inde economie. Inverband hiermee zijnberekeningen uitgevoerd voor een drietal variantenwaarbij voor de jaren tachtig
rekening wordt gehoudenmet eenverdere verslechtering van de ruilvoet en een
stijging van de arbeidsproduktiviteit.
Wanneer rekening wordt gehoudenmet een tragere economische groei,eengeringere stijging van de arbeidsproduktiviteit, een iets sterkere ruilvoetverslechtering en een iets sterkere besparing ophetverbruik vanaangekochte produktiemiddelen invergelijking met de ontwikkeling op lange termijn,dan daalt
indeperiode 1978-1990 inde totale agri-business het reële inkomenmet ca.10%
en dewerkgelegenheid met ca. 60.000 à 65.000mensjaren. Beperkt tot de landen tuinbouw zouhet inkomenmet bijna 20%teruglopen endewerkgelegenheid met
ca. 30.000mensjaren. Wanneer de ontwikkelingenvanuit het verledenworden doorgetrokken dan zijn deuitkomsten voor deagrarische sector nog ongunstiger.
Inaansluiting op de landelijke prognose is een regionale verbijzondering
gemaakt. Wanneer ervanuit wordt gegaan dat de regionale verdeling van deproduktie per produktierichting niet verandert danneemt het produktievolume inhet
Noorden des lands het sterkst toe.Houdtmen echter rekening met een trendmatige ontwikkeling van dezeverdeling dan stijgt de produktie het sterkst inde
IJsselmeerpolders enhet Zuiden des lands (ca. 30%)en stagneert deproduktie in
hetWesten. Bij deze laatste benadering zouden inkomen enwerkgelegenheid inde
beide eerstgenoemde gebieden ookhetmeest oppeil blijven.
Omdatbij het afsluiten vanhetverslag een aantal jarenvan de prognoseperiode verstreken waren isnagegaanhoe dewerkelijke ontwikkeling inde eerste
jarenvan deprognoseperiode inwerkelijkheid isverlopen. Terwijl volgens de
prognose tot 1985 eenproduktiestijgingvan ca. 1,5%per jaarwerd verwacht,
bedroeg dewerkelijke toeneming van deproduktie tot 1983 3%.Dit verschil was
vooral het gevolgvan een sterkere groeivan deproduktie inde intensieve veehouderij ende tuinbouw. De ontwikkeling van debinnenlandse consumptie bleef
iets achter bij deverwachting terwijl de export eenbelangrijk sterkere groei
vertoonde. Denetto-uitvoer naar de Bondsrepubliekbleef achter bij deze groei

vandetotaleagrarischeexportvanNederlandmaargafweleenstijgingtezien.
Deruilvoetverslechteringwasongeveerovereenkomstigdeverwachting;destijgingvandearbeidsproduktiviteitsontwikkelingwasgroterdanvoorspeld.In
combinatiemetdesterkeretoenemingvanhetproduktievolumeresulteerdeeenen
anderinvergelijkingmetdeprognoseineengunstigerontwikkelingvanhetinkomeneneenongeveergelijkeontwikkelingvandewerkgelegenheid.Deafwijkingentenopzichtevandeprognosehoudentendeleverbandmetincidentelefactorenentendelemeteenaantalte"sombere"veronderstellingen.Metnamede
groeikrachtvandeintensieveveehouderijenvandeglastuinbouwblijkttezijn
onderschat.Voordenogkomendejarenlijktniettemineengeringeregroeivan
deagri-businesswaarschijnlijk.Hierbijiso.m.vanbelanghetbeleiddatwordt
gevoerdterbeperkingvandemelkproduktieenhetbeleid tenaanzienvandeintensieveveehouderij.

INLEIDING

1.1 Doel van het onderzoek
EnigejarengeledenheeftdeWetenschappelijkeRaadvoorhetRegeringsbeleid (W.R.R.)eenstudieuitgebrachtoverdetoekomstvandeNederlandseindustrie (W.R.R. 1980).Inhetkadervandezestudieisookdevoedingsmiddelenindustrieonderzocht.InNederlandvormtdevoedingsmiddelenindustrie eenbelangrijkonderdeelvandeindustrie.Hetaandeelvandezeindustrieindetoegevoegdewaardevandegeheleindustriebedroeg in198015%.Hetgrootstedeelvandeze
voedingsmiddelenindustriebetrektdebenodigdegrondstoffenvandeNederlandse
land-entuindbouwoflevertgrondstoffenaandeagrarischebedrijfstakinde
vormvanmengvoeders.Erbestaatdanookeennauwesamenhang tussendeontwikkelingvandezeindustrieendievandeland-entuinbouw.Deontwikkelingvan
ditcomplexwordtdeelsbepaalddoorfactorenaandeaanbodzijdevanland-en
tuinbouwproduktenwaarbijkanwordengedachtaanhetgemeenschappelijklandbouwbeleidendeelsdoorfactorentenaanzienvandevraagnaarhetNederlandseproduktinbinnen-enbuitenland.Tenbehoevevanbovengenoemdestudieheeftde
W.R.R.aanhetLEIgevraagdeenprognoseoptestellenvandeontwikkelingvande
produktieenafzetvanland-entuinbouwprodukten tot 1990.Vervolgenszoumoetenwordenaangegevenwatdegevolgenhiervanzoudenzijnvoordeontwikkeling
vanhetinkomenendewerkgelegenheid indeagri-business envoordeontwikkelingvandebijdragevanditcomplexaandebetalingsbalans.Hetdeelvande
voedingsmiddelenindustrie datgebaseerd isopgeïmporteerdegrondstoffenzou
hierbijbuitenbeschouwingblijven (o.a.verwerkingkoffie,thee,cacao,tabak
e.d.).
InongeveerdezelfdetijdwerddoordeW.R.R.eenonderzoekverrichtnaar
degevoeligheid enkwetsbaarheid indebetrekkingentussenNederland endeBondsrepubliek (W.R.R. 1982).TenbehoevevandezestudiewerdhetLEIgevraagdsoortgelijkevragentebeantwoordenmaardanuitsluitendbetrekkinghebbendeophet
handelsverkeerinagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenmetdeBondsrepubliek.
Hierbijginghetdusmetnameomdehuidigeentoekomstigeomvangvandenettoexport (exportminusinvoer)vanNederlandnaarWest-Duitsland endebetekenis
daarvanvoorinkomen,werkgelegenheid enbetalingsbalans.

1.2 Werkwijze en probleemstelling
IndezelfdeperiodewerdophetMinisterievanLandbouwenVisserijgewerktaandeopstellingvanbedrijfstakverkenningen (zieliteratuurlijst).Het
LEIwerdgevraagdomtenbehoevevandezeverkenningenprognoses temakenover
deontwikkelingvandeproduktieendeafzetvanland-entuinbouwproduktenop
middellangetermijn.DezeprognoseszijnbijhetLEIgemaaktdoorrespectievelijkdeafdelingLandbouwendeafdelingTuinbouw.DezeprognoseskondentegelijkertijddoordeStafafdelingwordenbenutbijdebeantwoordingvandevragen
vandeW.R.R.
Opgrondvanhetvoorafgaandekandeprobleemstellingvanhetonderzoekvan
deStafafdelingalsvolgtwordenomschreven:watisdebetekenisvandezeprognosesbetreffendedeontwikkelingvanproduktieenafzetvanland-entuinbouwproduktenvoorinkomenenwerkgelegenheid indeagri-business envoordebetalingsbalans.DezeimplicatiesdienentevenstewordenaangegevenvoordenettoexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelennaardeBondsrepubliek.

1.3 De uitvoering van het onderzoek
Zoalshiervoor isopgemerkt zijnopdeafdelingenLandbouwenTuinbouwvan
hetLEIprognosesopgesteldoverdetoekomstigevoluminavanproduktieenafzet
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vanland-entuinbouwprodukten.Dezeprognosesvormdenhetuitgangspuntvoorhet
onderzoekvandeStafafdeling.Bijdezeafdelingiseenstatischinput-outputmodelvoordeagri-business ingebruik.Ditmodelisgebruiktomdeimplicaties
vandezeprognosesvoor inkomen,lopenderekeningvandebetalingsbalansen
werkgelegenheid teberekenen.Voorwatdewerkgelegenheidbetreftmoesteenkoppelingwordengemaakttussenhetinput-outputmodelengegevensoverdewerkgelegenheidperonderscheidensectorinhetbasisjaar.
Deresultatenvandezeberekeningengeldenonderdehierbijaangenomenveronderstellingdatdeprijzenconstantzijnendetechnischecoëfficiëntenvast
liggen.Ditbetekento.m.datgeenrekeningisgehoudenmetdereëledalingvan
opbrengstprijzenenevenminmetproduktiviteitsverbeteringen.Omookdezeontwikkelingentotgelding tebrengenisvervolgensopglobalewijzenagegaanwathet
effectzouzijnvanverandering indeprijsverhoudingenopdeinkomensontwikkelingenopdebijdrageaandebetalingsbalansenwatheteffectisvandeproduktiviteitsontwikkeling opdewerkgelegenheid.
Hetaldusverkregenlandelijkresultaatisvervolgensverdeeldnaarlandsdelen.Opdezewijzekoneenbeeldwordenverkregenvandeordevangroottevan
deinkomensdieinhetNoorden,Oosten,ZuidenenWestenvanhetlandinde
komendejarenindeagri-businesszoudenkunnenwordenbehaaldenvandeomvang
vandewerkgelegenheid diedaarmeeverbandhoudt.Doordatreedseenaantaljaren
vandeprognoseperiodewarenverstrekenwashetaantrekkelijkomeenvergelijking
temakentussendevolgensdeprognoseteverwachtenontwikkelingendiewelke
zichinhetinmiddelsverstrekendeelvandeprognoseperiodeinwerkelijkheid
heeftvoorgedaan.Voorzoverdatmogelijkwasisdaaromopeenaantalpunteneen
dergelijkevergelijkinggemaakt.Eengoedeenvolledigeevaluatiekanuiteraard
paswordengemaaktwanneerdegeheleprognoseperiodewerkelijkheid isgeworden.
1.4 De indeling van het rapport
Zoalshiervoorreedsisopgemerkt,isditonderzoekgebaseerdopprognoses
perprodukt (groep),diezijnopgestelddoordeafdelingenenLandbouwenTuinbouwvanhetLEI.Dezeprognosesvormdendaarmeehetuitgangspuntvoorhetonderzoek.Inhoofdstuk3zijndezeafzonderlijkeprognosesineenzodanigevormvertaaldensamengebrachtdatverwerkingvandeuitkomstentenbehoevevanhetonderzoekmogelijkwerd.Indithoofdstukwordttevenseenbeknoptebeschrijving
gegevenvanderesultatenvandevooruitberekeningen.Omdatdeprognosesin
sterkematebepalend zijnvoordeeinduitkomstenvanhetonderzoekbeginthoofdstuk2meteenkorteopsommingvandeuitgangspuntendieaandeprognosesten
grondslaghebbengelegen.Degehanteerdemethodiekenbijdeopstellingvande
afzonderlijkeprognosesblijfthierbuitenbeschouwing,daarvoorzijo.m.verwezennaarderapportenoverdebedrijfstakverkenningenvanhetMinisterievan
LandbouwenVisserij
Inhoofdstuk2wordteenbeknoptebeschrijvinggegevenvandegebruikte
methodiekvandeinput-outputanalyse.Deresultatenvanhetonderzoekzijnbeschreveninhoofdstuk4.Indithoofdstukwordttevensingegaanopdemogelijke
invloeddiebeleidswijzigingenhebbenopdeuitkomstenvanhetonderzoek.Een
vergelijking tussendeprognoseresultatenendefeitelijkeontwikkelingengedurendedeeerstejarenvandeprognoseperiodewordtgegeveninhoofdstuk5.Het
rapportwordtafgeslotenmeteensamenvatting.

'.
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METHODE VAN ONDERZOEK

Indeze studie is gebruik gemaakt van eennaar landbouw en voedingsmiddelenindustrie gedesaggregeerd input-outputmodel van deNederlandse volkshuishouding.
Indit hoofdstukwordt eenkorte beschrijving gegevenvan de techniek van deinput-outputanalyse endewijzewaarop deze indit onderzoek is toegepast.

2.1 De i n p u t - o u t p u ttabel als r e g i s t r a t i e van het e c o n o m i s c h e proces
Ineen zeer eenvoudige vorm kan denationale economie beschrevenworden in
termenvan een 2-sectormodelmet de sectorenbedrijven en gezinnen. De sector
bedrijven levert dan goederen endiensten aande sector gezinnen, terwijl de
sector gezinnen dedienstenvanprimaire produktiefactoren (arbeid, grond en
kapitaal) levert aan de sector bedrijven.
Dit eenvoudige stelselmoetworden uitgebreid metandere sectoren om tot
eenrealistisch beeld tekomen. IndeNationale Rekeningen vanhet CBS worden
ook de sectoren overheid enbuitenland, banken enverzekeringswezen onderscheiden. Wanneerwe ons beperken tot de goederen endienstentransacties kunnen we
voor het jaar 1975 eenoverzicht gevenvan debedragen diehiermee zijn gemoeid.
Het jaar 1975 is gekozen omdat dit jaar debasis isvoor deprognoses endeverdereanalyses.

Tabel 2.1 Goederen endienstentransacties in 1975 (mld gld)
Van:

Naar:
bedrij-

ven

overheid

gezin-

nen

buitenland

invest.

34
8

cons.

Bedrijven
Overheid 1)
Gezinnen
Buitenland
Subtotaal
Afschrijvingen
Toegev. waarde

1
81
82
19
157

16
0
1
17
1
29

99
0
20
119
-

109
0
109
-

42
-

37
119
156
-

Totaal

258

47

119

109

42

156

taal

7
7
-

258
46
119
109
532
20
186

7

738

Bron: CBSNationale Rekeningen 1975.
1)

Inclusief de sociale verzekeringsinstellingen.

Uit deze opstelling iso.m. te ziendathet Nederlandse bedrijfslevenvoor
eenwaardevan 258miljard gulden goederen endiensten afzette naar andere sectoren,waarvan 109miljard naar het buitenland, 99miljard naar binnenlandse
consumenten en 16miljard naar de overheid. Verderwerd voor eenbedrag van 34
miljard gulden aan investeringsgoederen geproduceerd.
Op de regel buitenland vindenwe de importenvanhetbedrijfsleven (81miljard), deoverheid (1miljard) en gezinnen (20miljard)vermeld. Deuitvoer ter
grootte van 109miljard gulden isgespecificeerd indekolom buitenland. Het
verschil van in-enuitvoer staat vermeld indekolomuitvoersurplus. De toegevoegdewaarde ishier denetto toegevoegde waarde tegenmarktprijzen, datwil
zeggen de afschrijvingen zijn inmindering gebracht,maar niet de indirectebelastingen. Ook zijnde subsidies nog niet bijgeteld.

12

to-

uitvoersurplus

VoorzoverdeinteressenietverdergaatdandelotgevallenvandeverschillendesectorenalsgeheelbiedtbovenstaandeopstellingreedseenaanknopingspuntvooranalysevandeNederlandsevolkshuishouding.Metnamevoordesector
bedrijvenbestaaterechtermeestalbehoefteaaneenverderedetaillering,zodatanalysesvooreenbepaaldebedrijfstakmogelijkwordenendeonderlinge
samenhangentussendeverschillendebedrijfstakkenkunnenwordenbelicht.
Indezebehoeftekanwordenvoorziendoorhetopstellenvandezogenaamde
input-outputtabellen.Indezetabellenwordenookregelsenkolommenvoordeafzonderlijkebedrijfstakkenopgenomen.HetCBSonderscheidtvoorhetjaar 1975in
zijninput-outputtabel34afzonderlijkebedrijfstakken.Ziehiervoor"DeproduktiestructuurvandeNederlandsevolkshuishoudingdeelvijf".Indezetabel,die
wegenshaaromvanghiernietwordtweergegevenzienweopregel 1deafzetvan
debedrijfstaklandbouwtergroottevan20miljardguldenwaarvan4miljarduitvoer,2miljardnaargezinnen,maareenbedragvannietminderdan14miljard
wordtbinnenhetbedrijfslevenzelfafgezetenwelvoornamelijknaardevoedingsmiddelenindustrie.
DeeerstekolomvandezeCBStabelgeeftdeinputsvandebedrijfstaklandbouw,naastdeinvoer,deafschrijvingenendetoegevoegdewaardevindenwevoor
eenbedragvan10miljardinputsgeleverddooranderebedrijven.Detabelgeeft
duseengedetaileerdebeschrijvingvandeveleeconomischebetrekkingen,dieer
tussendeverschillendebedrijfstakkenindeNederlandseeconomiebestaan.Inde
input-outputtabelwordtdegehelevolkshuishoudingweergegevenalseeninterdependentsysteemvangoederenendienstenstromen.Binnenditgeheelneemtook
delandbouwzijnplaatsin,daarbijinvloeduitoefenend opanderebedrijfstakken,terwijlomgekeerddeactiviteitenindieanderebedrijfstakkendelandbouwnietonberoerdlaten.Binnenhetsysteembestaanbelangrijkekwantitatieve
verschillentenaanzienvandegeconstateerde samenhangen.Zoblijkendeonderlingebandentussendelandbouwendevoedingsmiddelenindustrievanrelatief
grootbelangtezijn.Ditisderedenwaaromisovergegaantotdesamenstelling
vaneenspecifiekeagrarischeinput-outputtabel,waarbijzoweldebedrijfstak
landbouwalsdevoedingsmiddelenindustrie opeenzodanigewijzeinonderdelen
wordtgesplitstdatperproduktierichtingbinnendelandbouweenanalysevande
onderlingesamenhangmogelijkwordt.
Voordelandbouwwordenindeagrarischetabel 15subsectorenonderscheiden,
terwijlvoordevoedingsmiddelenindustriemet 16onderdelenwordtgewerkt.Bijlage1,vermeldtdegehanteerdeindelingvandebedrijfstakken.
Deinput-outputtabelkanineenaantaldeeltabellenwordenonderscheiden,
dieapartwordenbenoemd.Hetbloklinksbovenbevatnaarusancedeleveranties
vanbedrijvennaarbedrijven,ditheethetblokvanintermediaireleveringen.
Hetblokrechtsbovenbevatdeleveringenvanbedrijvenaangezinnen,overheid
enbuitenland;ditzijndefinaleafzetten.Hetbloklinksonderbevatdeinvoer
tenbehoevevandebedrijvenendedienstenvanproduktiefactoren.Ditishet
blokvandeprimairekosten.Hetblokrechtsonderisvoordeverdereanalyse
vanweinigbelang,maaromvateventueledirectestromenvanprimairekostennaar
finaleafzetten.Eenvoorbeeldhiervanisdeinvoervoordirectegezinsconsumptie.Behalvedezevierblokkenbevatdeinput-outputtabeleenkolommetdetotaleoutputseneenregelmetdetotaleinputs.Daarhetoveriginkomenals
sluitpostwordtberekend zijndetotaleinputsenoutputsvanelkebedrijfsklasseaanelkaargelijk.

2.2 De directe input-outputrelaties
-

Dedirecteinputcoëfficiënten

Eeneenvoudigemanierommetinput-outputtabellentewerkenishetnagaan
vandedirecterelatiestussendeindetabelvoorkomendegrootheden.Wanneer
weperkolomdebedragendelendoorhetbedragopdetotaalregelverkrijgenwe
dedirecteinputcoëfficiënten(ookweltechnischecoëfficiëntengenoemd).Deze
coëfficiëntengevenaanhoeveelinputvanelkebedrijfstakofandereinput(produktiefactoren)nodigispereenheidoutputvandeinbeschouwinggenomenbe13

drijfstak.Indeloopvandetijdkunnendedirecteinputcoëfficiënten,die
quotiëntenvantweewaardebedragenzijnbehalvedoorprijsinvloedenookveranderendoorwijzigingenindetechniek (produktiviteitsverbeteringen)doorwijzigingenindematevandifferentiatieenintegratieendoorwijzigingeninde
samenstellingvandeproduktiebijbedrijfstakkenmeteenheterogeenproduktiepakket.
Aldezefactorenzijnaanleiding tothetbetrachtenvanvoorzichtigheidbij
hetextrapolerenindetijdvandegevondenrelaties.Eenonderzoeknaardeinvloeddieelkvanbovengenoemde factoreninhetverledenheeftgehad,zounuttigeinformatiegeventenbehoevevanhetactueelentoepasselijkmakenvande
resultaten.Inditonderzoekisgepoogddeaanvankelijkeuitkomstenvandeinputoutputanalysetecorrigerenmetbehulpvandeinhetverledengeconstateerde
trendmatigeontwikkelingenvanprijzenenproduktiviteiten.Dedirectecoëfficiënten,zoalsinhetvoorgaandebesproken,vormendebasisvooralleverdere
analyses.Hierbijwordtverondersteld datdeinputsaltijdproportioneelzijn
aandeomvangvandeoutput.Verderwordtervanuitgegaandatdeoutputvan
iederebedrijfstakhomogeenis,zodateeneenheidoutputongeachtdebestemming
steedseenevengrootberoepopinputsdoet.Opbasisvandezeveronderstellingeniseenmodelontwikkeldwaarbijdetotaleproduktievaniederebedrijfstakvolledigbepaaldwordtdoordefinaleafzetvanallebedrijfstakkenende
inputcoëfficiënten.Ditmodelzalwordenaangeduidalshet"trekmodel".Inde
filosofievanhet"trekmodel"doendefinaleafzettendienstals"trekkers",die
deproduktieinhetbedrijfslevenaandeganghouden.Verderdoendefinaleafzetten,viadetussenschakelvanhetbedrijfsleven,eenberoepopdeprimaire
kosten (arbeid,kapitaal,invoer e t c ) .
Dedirecteafzetcoëfficiënten
Analoogaandeberekeningvandedirecteinput-coëfficiëntenkunnenook
directeoutputcoëfficiënten (ofwelafzetcoëfficiënten)wordengedefinieerd.Onderdedirecteafzetcoëfficiëntverstaanwedewaardevandeafzetnaareenbepaaldebestemming gedeelddoordetotalewaardevandeafzet zoalsdiestaat
indetotaalkolom.Dezecoëfficiëntenzullenindeloopvandetijdkunnenveranderendooro.a.wijzigingenindeverhoudingvanbinnen-enbuitenlandseafzeten/of indeverhoudingentussendefinaleafzetendeafzetnaarbedrijfsklassenvoorverderebewerking.
Eenduaalmodelisgebaseerdopdeveronderstellingvanconstanteafzetcoëfficiënten.Inditmodelzijndetotaleafzettenvolledigbepaalddoorde
beschikbareproduktiefactoren(primairekosten)endeoutputcoëfficiënten.Dit
modelzullenweinhetvervolghet"stuwmodel"noemen.

2.3 De indirecte input-ouputrelaties
-

Degecumuleerdeinputcoëfficiënten

Wehebbengeziendatdedirecteinputcoëfficiëntenantwoordgevenopde
vraaghoeveelinputsvanuitdediversebedrijfstakkenenvanproduktiefactoren
rechtstreeksnodigzijnomeeneenheidoutputvoorttebrengen.Hetisduidelijk
datdezeinformatienietvoldoendeisomdatwenietalleentemakenhebbenmet
dezedirectebehoefteaaninputs,maaronsrealiserendatdetoeleverendebedrijfstakkenophunbeurtookweereenberoepdoenopleverantiesvanandere
bedrijfstakken.Kortomwewillenwetenhoeveelinputsintotaal (directenindirect)nodigzijnvoordeproduktievaneenbepaaldpakketgoederenvoorexportofbinnenlandseconsumptie.Omditteberekenenmoetenwedeinputbehoefte
vandeverschillende"ronden"vantoeleveraars (deinputsvantoeleveraarsen
dievanhuntoeleveraarsetc.)sommeren.Detoepassingvandematrixalgebraverschaftonseenelegantetechniekomdittedoen.Inbijlage2wordtdezewiskundigeachtergrondbehandeld.Opditmomentishetvoldoendetestellendat
gegevendedirecteinputcoëfficiëntenopeenduidigewijzeeenstelselvangecumuleerdeinputcoëfficiëntenkanwordenbepaald.Dezecoëfficiëntengevenaan
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welkeproduktieomvangineenbepaaldebedrijfstaknodigisomeeneenheidproduktineenandere (ofdeeigen)bedrijfstakvoorttebrengen.Geziendezebetekenisvandecoëfficiëntenkanookdenaamgecumuleerdeproduktie-(ofomzet-)
coëfficiëntenwordengebruikt.Dewaardevandezecoëfficiëntenissterkafhankelijkvandematevanintegratiedieistoegepastbijdesamenstellingvan
deinput-outputtabel.Bijsamenvattingvanallebedrijfstakken,zoalsintabel
2.1,zoudegeculumeerdeproduktiecoëfficiëntpreciesgelijkaan1zijn.Toenemendedifferentiatievoertdecoëfficiëntenoptothogerewaarden.Ditisniet
zobezwaarlijkmitsmenbijdeinterpretatievanverdereresultatenrekening
houdtmetdeinvloedvandedifferentiatieopdeberekendecijfers.Voorhet
gezamenlijkeNederlandsebedrijfslevenbedroegin1975detotaleoutput337mld
guldenbijeenfinaleafzetvan227mldgulden,wateengemiddeldegecumuleerde
produktiecoëfficiëntvan1,48inhoudt.Datwilzeggendat,omtekunnenvoldoen
aande (finale)vraagnaareengoederenpakket terwaardevan 100guldenniet
slechtsditpakketzelf,geproduceerdmoetworden,maarooknogvoor48gulden
aangoederen,dietijdenshetproduktieprocesweerwordenverbruikt.Eenenkel
voorbeeldhiervanishetvolgende:omdeconsumenttevoorzienvanzuivelproduktenishetindeeersteplaatsnodigdatdezuivelindustrieproduceert.Dit
isechternietvoldoende,wantdezuivelindustriekannietproducerenzonderleverantiesvanderundveehouderijendeoverigetoeleverendebedrijfskiassen.De
rundveehouderijisophaarbeurtechterweerafhankelijkvandeleverantiesdoor
deveevoederindustrieendeakkerbouw.Deakkerbouwmoetechterweerkunstmest
betrekkenvandechemischeindustrie.Intheoriekanditproceseindeloosworden
voortgezet,maaraangeziendeomvangvandeleverantiesbijelkerondekleiner
wordthebbenwetemakenmeteeneindigesomwaarvandewaardegelijkisaan
hetproduktvandegecumuleerdeproduktiecoëfficiëntendefinaleafzetvan
zuivelproduktendoordezuivelindustrie.
Degroottevandegecumuleerdeproduktiecoëfficiëntenverschiltnogalbelangrijkwanneerwedeverschillendebedrijfskiassenvergelijken.Eenbedrijfsklassealsdeakkerbouw,dieinhogematesteuntopdeinzetvaneigenproduktiefactorenheeftuiteraardeenbetrekkelijkgeringeinvloedopanderebedrijfsklassen.Voordebedrijfskiassen,diebehorentotdevoedingsmiddelenindustrie
vindenwemeestalhogecoëfficiënten,watinderedeligt,gezienhetberoep
datdezebedrijfskiassenmoetendoenopdegrondstoffenproducerendebedrijfsklassen.
Voorenkeletypischebedrijfskiassenvindenwedevolgendecijfersvoor
1975,weergegevenintabel2.2.
Tabel2.2 Produktiebehorendbij100guldensfinalevraagvanverschillende
bedrijfskiassen:
Bedrijfskiasse

melkveehouderij
zuivelindustrie
akkerbouw
suikerfabrieken
groenten,opengrond
groentenenfr.conserv.

Totaalte Waarvaninde Waarvanin
produceren eigenbedrijfs-anderebeprodukten klasse
drijfskiassen
174
236
132
195
133
187

112
104
106
101
104
103

62
132w.v.melkveehouderij
26
94w.v.akkerbouw
29
84w.v.groentenop.gr.

73
55
12

Opdeeersteregelstaatindetotaalkolomdeoptellingvandegecumuleerde
produktiecoëfficiëntenvanallebedrijfstakkenmetbetrekking totdefinaleafzetvandemelkveehouderij,terwijlindetweedekolomvandezeregelde"eigen"
gecumuleerdeproduktiecoëfficiëntvandemelkveehouderijstaat.Deze"eigen"
coëfficiëntvandemelkveehouderij staat.Deze"eigen"coëfficiëntmoetaltijd
minstensgelijkaan100%zijnwegensdedirecteproduktieenkanhogerzijndan
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100wegensdeindirecteproduktietenbehoevevandefinalevraagnaarhetproduktvandeeigenbedrijfskiasse.Alsvoorbeeldkunnenwenoemenhetverbruik
vanmelkvoordeopfokvankalverenindemelkveehouderij enhetverbruikvan
zaaizaadenpootgoed indeakkerbouw.Hettrekmodelmaakteenstatischetoerekeningmogelijkvandeomzettenenprimairekostenaandefinaleafzetten.Bijvoorbeeld x %vandelandbouwproduktie isafhankelijkvandeuitvoervanbewerkte
voedingsmiddelen.Of: Y %vandeinvoervandeveevoederindustriehangtsamen
metdebinnenlandseconsumptievanvarkensvlees.Eenstapverderishettoepassenvancomparatievestatica,waarbijhettrekmodel zijnkarakteralsvolumemodelduidelijklaatzien.Devolumewijzigingenindefinaleafzettenworden"vertaald"inproportionelevolumewijzigingeninprodukties enprimairekosten.
Gebruikmakenvanhettrekmodelopdezewijzemaakteenreeksvaninteressanteanalysesmogelijk,diesomseenverassend lichtwerpenopallerleistructurelesamenhangenindeeconomie.Enkelemogelijkhedenzijnbijvoorbeeld:
1. Welkeinvloedheeftdetoenemingvandeuitvoerofdebinnenlandseconsumptievanagrarischeproduktenopdeproduktieomvangvanhetbedrijfsleven?
2. Watisdeinvloedvanwijzigingenindeconsumptievevraagopdeinkomensvormingendewerkgelegenheid?
3. Watisdetotale (directeplusindirecte)invoerbehoeftebehorendbijeen
bepaaldproduktiepakket?
Bijditsoortanalysesmoetrekeningwordengehoudenmethetfeit,datde
economischeaspectenvandewerkelijkheid zichnooitvollediglatenbeschrijvenmeteeneconometrischmodel.Verderzullenbijtoepassingenindepraktijk
naasteconomischeookallerleianderefactoreneenrolmoetenspelen.Zozal
rekeningmoetenwordengehoudenmetallerleibeperkingen,diedeuitbreiding
vandeproduktieindeverschillendebedrijfstakkenvooralopkortetermijnkunnenbelemmeren.Alsknelpuntenkunnenwordengenoemd:eentekortaandenodige
arbeidofaandenodigemachinesofaanfinancieringsmiddelenetc.Inverband
metdezebeperkingenishetmogelijk,datvraagwijzigingen,dienaarhetoordeel
vandeondernemersnietvanblijvendeaardzijn,zullenwordenopgevangendoor
voorraadmutatiesen/ofwijzigingeninhetinvoerbestanddeelvandeleveranties.
Degecumuleerdeafzetcoëfficiënten
Evenalsbijdedirectecoëfficiëntenkunnenweookbijdeindirectecoëfficiënteneendualevormonderscheiden,namelijkdegecumuleerdeafzetcoëfficiënten.Dezekunnenweereenduidigwordenafgeleiduitdedirecteafzetcoëfficiënten.Eengecumuleerdeafzetcoëfficiëntgeeftaanhoeveelomzetineenbedrijfstaktotstandkomtinverbandmetdeinzetvaneeneenheidprimairekostenin
eenbepaaldebedrijfstak.Ditallesonderdeveronderstellingvanconstanteafzetpatronen.Eentoepassingvandezecoëfficiëntenishetdoorrekenenvandeinvloedvanprijsstijgingenbijdeprimairekosten (lonen,invoerprijzene.d.)op
deprijzenvandeeindprodukten.Het"duwmodel"krijgtdandushetkaraktervan
prijsmodel,watrealistischkanzijnindesituatiewaarbijprijsstijgingenin
lonenen/ofandereproduktiefactorenvolledigwordendoorberekend aandeafnemers.
-

Afgeleideindirectegrootheden

Wanneerdegecumuleerdeproduktiecoëfficiëntenbekendzijnkaneenvolgendestapzijnhetberekenenvangecumuleerdeprimairekostencoëfficiënten(b.v.
gecumuleerdeinkomenscoëfficiënten).
Volgensdeveronderstellingenvanhettrekmodelzijnalleinputsendus
ookdeinkomensineenbedrijfstakrechtevenredigmetdeproduktieomvangvan
debetrokkenbedrijfstak.Zowordt,bijvoorbeeld,hetindeveevoederindustrie
verdiendeinkomendankzijdeafzetvanpluimveevleesbepaalddoorhetprodukt
vandevolgendegrootheden:
1. Degecumuleerdeproduktieindeveevoederindustrie inverbandmetdepluimveevleesafzet.
2. Hetquotiëntvanhetinkomenvandeveevoederindustrie endeproduktiewaardevandeveevoederindustrievolgensdeinput-outputtabel.
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Debijdragetotdebetalingsbalans zouinprincipevolgensverschillende
methodenkunnenwordenberekend.Inditonderzoekiseenbepaaldekeuzegemaakt
uitdediversemogelijkheden.Denetto-bijdragevaneenbedrijfstakisgedefinieerdalsdeuitvoervandiebedrijfstakverminderdmetdetotaledaarvoornodige
invoervolgenshettrekmodel.Deberekeningvandenodigeinvoerverlooptvolkomenanaloogaandebovengeschetstewerkwijzebijhetvaststellenvandeverdiendeinkomens.
Dewerkgelegenheidseffectenwordenuitgedruktinarbeidsjaren.Degegevens
wordenontleendaandenationalerekeningenvanhetCBSaangevuldmetinterne
berekeningenvanhetLEI.
Dearbeidsjarenstaannietindeinput-outputtabelalszodanigvermeld,maar
zijndaaraanalsextraregeltoegevoegd.Vervolgenskandegecumuleerdewerkgelegenheidopgelijkewijzewordenvastgesteldalsbijdeverdiendeinkomens.
2.4 De koppeling van de prognoses aan de input-outputanalyse
-

Afbakeningvandemetdelandbouwsamenhangendegrootheden

Allereerstmoetvastgesteldwordenwelkdeelvandesectorbedrijvengekenschetstkanwordenalssamenhangendmetdebedrijfstaklandbouw.Weonderscheiden
devolgendeonderdelen:
a. delandbouwzelf;
b. devoedingsmiddelenindustrie,voorzoverdiebinnenlandseagrarischegrondstoffenverwerkt;
c. detoeleveringenaandebovengenoemdebedrijfstakkenof-klassen.
Wemerkenop,datondermeerdedistributiefaseinditonderzoekbuitenbeschouwingisgebleven.Deanalysestoptophetmoment,datdeeindproduktenhet
boerderijhekofdefabriekspoortpasseren.Hiervoorzijntweemotievenaante
voeren.Eenpraktischeredenhiervoorishetgebrekaannauwkeurigeinformatie
overdehandels-entransportbedrijvenincl.dedetailhandel.Hierdoorzouhoogstenseenzeerglobaleschattingvandebetekenisvanditonderdeelkunnenwordengegeven.Eenmeerprincipiëleredenis,datdebindingtussendelandbouwen
ditsoortbedrijvenvaakbeperktis,waardoor-andersdanbijdevoedingsmiddelenindustrie-bezwaarlijkergesteldkanworden,datdefluctuatiesindelandbouwindezelfdemateleidentotfluctuatiesindehandelsbedrijvigheid.Zozal
bijvoorbeeldbijtegenvallendeoogstendedetailhandeltrachtenzichmeerte
voorzienvaningevoerdeprodukten.Buitenbeschouwingblijvenookdeleveringen
vandelandbouwaananderebedrijfstakkenzoalsbijvoorbeelddewolindustrie.
Watdevoedingsmiddelenindustriebetreftwasdevoorzieningmetbinnenlandse
agrarischegrondstoffenin1975alsweergegevenintabel3.3

Tabel3.3
Bedrijfstak
zuivelindustrie
vleesindustrie
mengvoederindustrie
graanverwerkendeindustrie
bloemverwerkendeindustrie
suikerindustrie
cacao-ensuikerw.industrie
groenten-enfruitconserven
overigevoedingsmiddelenindustrie

Percentagebinnenlandse
agrarischegrondstof
100,99,5
5,5
11,8
11,1
100,10,82,5
49,5
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Opgrondvandezepercentageszijndezuivel-,vlees-ensuikerindustrie
volledigmeegenomenindeberekeningen.Degroenten-enfruitconservenindustrie
endeoverigevoedingsmiddelenindustrie zijngedeeltelijk (voordeaangegeven
percentages)indeberekeningenbetrokken.Ompractischeredenenzijndegraanverwerkende-,bloemverwerkende-encacaoensuikerverwerkende-industriebuiten
beschouwinggebleven.Ookditleidtuiteraard toteenzekereonderschattingvan
debetekenisvandeNederlandselandbouw.Voorderelatieveontwikkeling inde
tijdisditechternietzobezwaarlijkomdatdeonderschattingnietalleenvoor
hetuitgangsjaar 1975,maarookvoordeprognosejarengeldt.Demengvoederindustrie (hoeweldoorhetCBSbijdevoedingsmiddelenindustrie ingedeeld)vervult
inditonderzoekderolvantoeleverende bedrijfstakenwordtzodoendeimplicietindeberekeningenopgenomen.
-

Vaststellenvandefinaleafzetten

Omhettrekmodel tekunnentoepassenopdeprognoses ishetnodigdeomvang
vandefinaleafzettenvandelandbouwendevoedingsmiddelenindustrie tebepalen.
Deontwikkelingenindeuitvoerendebinnenlandse consumptievandeverschillendesubsectorenvandelandbouwdevoedingsmiddelenindustrieberustin
eersteinstantieopdedoordetakspecialistenverrichte studies.Bijhetontbrekenhiervanzijnaanvullendeveronderstellingengemaakt.Wanneergeenrechtstreekseinformatiebeschikbaarwaswerd inlaatsteaanlegteruggevallenopde
veronderstellingenvanhetstuwmodel.

2.5 Evaluatie
Zoalseerderisopgemerktzijndeprognosesvoor 1985en1990tenaanzien
vandebetekenisvandelandbouwvoorhetnationaalinkomendebetalingsbalans
endewerkgelegenheid ineersteinstantiegebaseerdopdeinput-outputstructuur
van 1975.Omeenmeerrealistischeprognosetemakendientrekeningteworden
gehoudenmetdeteverwachtenontwikkelingenvandeproduktiviteitenendeprijsverhoudingen.Degegevensuithetverledengevenaanleiding teveronderstellen,
datmetnamedooreenslechtereruilvoetvandelandbouwdebetekenisvandeze
bedrijfstakin1985en1990infeitegeringerzalzijndanwanneeruitgegaan
wordtvanconstantetechnischerelatiesenprijsverhoudingen.Inhoofdstuk4zal
wordengetrachtopglobalewijzedeinvloedvanproduktiviteits-enruilvoetontwikkelingenteverwerkenindeprognoses.Tegelijkertijdwordtdaarmeeeenbetere
aansluitingverkregenbijeenaantalvandeveronderstellingen,diezijngebruiktvoorderamingvandeontwikkelingvandeagrarischeproduktie.

3. UITGANGSPUNTEN:PROGNOSESPERPRODUKT (GROEP)

Deuitgangspuntenvoorhetonderzoekvormendevraag-enaanbodprognoses
diezijnafgestelddoordeafdelingenlandbouwentuinbouwvanhetLEI.Deresultatenvandezeprognoseszijnindithoofdstukopeenzodanigewijze"vertaald",
samengebrachtengeaggregeerddatverwerkingmetbehulpvaneeninput-outputmodelmogelijkwerd.Indithoofdstukwordttevenseensamenvattendebeschrijvinggegevenvandehistorischeontwikkelingenvandeuitkomstenvandevooruitberekeningen.Inverbandmetdeaardvandeopdrachtwordtbijdeexportsteeds
afzonderlijkaandachtbesteedaandeuitvoernaarWest-Duitsland.Deresultaten
vandeprognoseszijnuiteraardsterkbepalendvoordeuitkomstenvanhetonderzoek.Omdezeredenbegintdithoofdstukmeteensamenvattingvandebelangrijksteuitgangspuntendieaandeprognosestengrondslaghebbengelegen.

3.1 De uitgangspunten voor de prognoses
Deuitgangspuntendiezijngehanteerdvoordeafzonderlijkeprognosesper
produkt(groep)kunnenwordenonderscheideninalgemeneuitgangspuntenenveronderstellingenvoordeagrarischesectoralsgeheelenvoordeafzonderlijkeproduktsectoren.Metnadrukzijeropgewezendatdezeuitgangspunten zijnvastgesteldin1980.Inhoofdstuk5wordtopdezeveronderstellingeninhetkadervan
eenevaluatievandeontwikkelingensindsdienteruggekomen.
Algemeneuitgangspunten
Eeneerstealgemeneveronderstellingheeftbetrekkingopdebevolkingsontwikkeling.GeziendeomvangrijkeexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelendievoorhetovergrotedeelisgerichtopdeandereEG-lidstaten,diende
zowelvoorNederlandalsvoordeandereEG-landeneenveronderstelling tewordengemaakttenaanzienvandeontwikkelingvanhetaantalinwoners.VoorNederlandisuitgegaanvaneenvandeprognoses (alternatiefAvanhetCBS1976).
Dezeprognoselaateentoenemingvandebevolkingzientotruim14,6min.inwonersin1990ofweleengroeimetongeveereenhalfprocentperjaar 1).Voorde
anderelidstatenisuitgegaanvanprognoseszoalsdiezijngepubliceerddoor
Eurostat (1980).OpgrondvandezeprognoseszoudebevolkingindeEG-9toenemenvanruim259min.in1977totruim261min.in1985enbijna264min.in
1990.Overdegeheleperiodebezienzouditeentoenemingbetekenenmetslechts
ruim0,1%perjaar.VoorWest-Duitsland,debelangrijksteafnemervanNederland,
isuitgegaanvaneendaling vandebevolkingvan61,4min.in1977tot59,6min.
in1985en58,6min.in1990.
Eentweedealgemeenuitgangspuntbetreftdeinkomensontwikkeling.VoorNederlandisveronderstelddathetreëelbeschikbareinkomenperhoofdvandebevolkingindejarentot1990gelijkblijft.Ookvoorelkvandeanderelidstaten
vandegemeenschapisvandezeveronderstellinguitgegaan.
Tenslotteiso.m.aangenomendatergeenveranderingenplaatsvindeninhet
algemeeneconomisch,sociaalenfiscaalbeleidalsmedeinalgemeneeconomische
indicatoren (lonen,rentee.d.)dieleidentotverschuivingindeconcurrentieverhoudingen.Tenaanzienvandewisselkoersenisuitgegaanvandeveronderstellingdatdehierinoptredendeveranderingenuitsluitendwordenveroorzaaktdoor
verschillenininflatietempo.

1) AlternatiefBgeeftdebenedengrensaanhettoekomstigbevolkingsverloop
enalternatiefAdebovengrens.InalternatiefAishetaantalinwonersin
1990ca.470.000groterdaninalternatiefB.
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De landbouw ende voedingsmiddelenindustrie

Voor de landbouw endevoedingsmiddelenindustrie is aangenomen,dat het in
1978vigerende landbouwbeleid alsmede het handelsbeleid ten aanzienvan Derde
Landen, ongewijzigd zal.wordenvoortgezet. Daarmee wordt o.m.veronderstelt dat
het landbouwbeleid van de EG financierbaar blijft ener zich geen budgettaire
redenenvoordoen die ingrijpende veranderingen noodzakelijk maken. Impliciet is
dus aangenomen dat de groeivan demelkplas inde EGniet zal nopen tot belangrijke aanpassingen vanhet zuivelbeleid.
Verder zijnveronderstellingen gemaakt ten aanzienvan de z.g. "groene
koersen". Er isvan uitgegaan dat demonetair compenserende bedragen (m.c.b.)
in 1985volledig zullen zijnafgebroken enook in 1990niet zullenbestaan,met
uitzondering danvandehandel tussenWest-Duitsland ende andere lidstaten waar'
voor nogwel gedurende lange tijdm.c.b.'s zullenblijven bestaan.Voor 1985 zal
de exportnaar de Bondsrepubliek belast zijnmet eenm.c.b.van 6% envoor 1990
met 5%.Dezem.c.b.-percentagesworden enerzijds veroorzaakt door een zeergeleidelijke afbraak vanbestaandem.c.b.-percentages en anderzijds door nieuwe
m.c.b.'s die sneller worden afgebroken (zie ookbijlage 1).Het voortbestaan van
m.c.b.'svoor de handelmet West-Duitsland betekent dat deDuitse boerennog
lang kunnen "profiteren"van een zekere extra bescherming voor hun produkten die
vallen onder een (zware)marktordening.
Tenslotte is aangenomen dat deEG inde jaren tachtig uit negen lidstaten
zalbestaan.Anders gezegd:met deuitbreiding van deEG op 1januari 1981 met
Griekenland enmet de geplandeverdere uitbreiding met Spanje enPorgugal is
geen rekening gehouden.
-

Uitgangspunten voor de produktsectoren

Inhet algemeen isuitgegaanvan eenverdere stijging van deproduktie per
ha enper dier. Zo isvoor de akkerbouw rekening gehoudenmet een groeivan de
produktie per havan 1%per jaar. Indemelkveehouderij is een trendmatige toeneming verondersteld vanhet aantalmelkkoeien per ha en is tevens uitgegaan
van eenverdere stijging van demelkgift perkoe. Bij de z.g. zwaremarktordeningsprodukten (granen,suikerbieten,melk,rundvlees) zijnhet vooral deze factoren die deontwikkeling van deproduktie bepalen. Bij de andereprodukten gaat
het hierbij in sterkemate om de ontwikkeling van devraag envan de concurrentiepositie.
Ten aanzienvan deprijsontwikkeling isvoor deveehouderijsectormet name
deontwikkeling van devoederprijsvan bijzonder groot belang. Opbasis van een
globale analyse (bijlage 2) isveronderstelt dat de reële prijsdaling inde jaren
zeventig zich inde jaren tachtig niet zalvoortzetten endat dereëleprijzen
ongeveer gelijk zullenblijven.Hierbij speelt o.m. eenrol dat de prijsdaling
inde jaren zeventig mede veroorzaaktwerd doormonetaire ontwikkelingen (m.n.
waardedaling dollar)waarvan nietmag wordenverwacht dat deze zich (indie
mate) zullenherhalen. Verder isverondersteld dathet comparatieve kostenvoordeel van Nederland ten aanzienvan devoerprijs inbetekenis zalverminderen.
Zo is erb.v.vanuitgegaan dat devoerprijs inDuitsland nominaal per jaar 1%
(bij eieren 0,5%) minder zal stijgen dan inNederland. In zekere zinwijkt dit
niet afvan deveronderstelling van eenongewijzigd EG-landbouwbeleid, omdat
dit soort aanpassingen binnenhetbeleid mogelijk zijn.
Bij de glastuinbouw speelt de ontwikkeling van de gasprijs een crucialerol.
Verondersteld is dat de prijs die.de tuinders voor aardgasmoeten betalen zal
stijgen tothetniveau van de industrie.Mede rekening houdende met teverwachtenbrandstofbesparingen endedaaraan verbonden kosten is aangenomen dat dit
eenadditionele reële kostenverhoging van ongeveer 15% per jaar per eenheid
produkt betekent. Inaansluiting hierop dient teworden vermeld dat geenrekening isgehoudenmet demogelijkheid dat concurrerend aanbod inde omringende
landenwegvalt als gevolg van tehoge energiekosten voor glasproduktie.
Tenslotte is ervanuit gegaan dathetvoor de land- en tuinbouw niet aantrekkelijker wordt omde afzetmeer terichten op deverwerkende industrie in
deomringende landen.Voor devarkenshouderij betekent dit dat de levende export
niet zal toenemen.
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3.2 Prognose van de landbouwproduktie
Indezeparagraafwordtvolstaanmethetweergevenvanderesultatenvande
prognosevandebruto-produktietot1990persectorvandeland-entuinbouw.
Dezeresultatenzijnvermeld intabel3.1.Devolume-ontwikkelingvandeproduktieisinditoverzichtweergegeveninprocentuelemutatiesperjaarteneinde
eenvergelijkingvandeontwikkelingtussendeongelijketijdsperiodentevergemakkelijken.Voormeeruitvoerigedocumentatieoverdezeprognosespersector
zijverwezennaardez.g.takvisiesvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij
(zieliteratuuroverzicht).
Alsalgemeenbeeldkomtuittabel3.1naarvorendatwordtverwachtdatde
groeivandeproduktiezichookindejarentachtigverderzalvoortzettenmaar
dathethogegroeitempogeleidelijkzalafzwakken.Ditalgemenebeeldgaatop
voorbijnaallesectoren.Welzijnerverschillenindematewaarindegroei
volgensdeprognosezalvertragen.Inhetkortzullennudeprognose-uitkomsten
persectorwordenbesproken.
Akkerbouw
Afgezienvandegroeivanhetareaalsnijmaisvertoondehetbouwplaninde
akkerbouwindejarenzeventiggeenspectaculaireveranderingen.Aangenomenis
datditookindejarentachtigniethetgevalzalzijn.Verderwordtverwacht
dathetareaalakkerbouwgewassennauwelijksverandering zalondergaan.Ditbetekentdatdeverondersteldevoortgaandeverminderingyandeoppervlaktecultuurgrondpersaldovrijwelgeheeltenkostezalgaanvandeoppervlaktegrasland.Inditverbandisverdervanbelangdatwordtaangenomendatdeintroductievansnijmais,metdeuitbreidingvandezeteeltnaarhetNoordenvanhet
land,thansvrijwelvoltooid is.Tenaanzienvanhetareaalgranenwordeneen
bescheidenverdereafnameverwacht.Hetareaalpootaardappelenisdelaatste
jarenuitgebreid.Gezienderelatiefgunstigeproduktie-omstandigheden inNederlandendeafzetperspectievenvoorpootaardappeleno.m.naarontwikkelingslandeniseenbescheidenverderetoenemingvanhetareaalaangehouden.Zoals
eerdervermeldiseenverderestijgingvandeopbrengstenperhaverondersteld
van1%perjaar.Persaldovolgtuithetvoorgaandeeenvergrotingvandeakkerbouwproduktieindejarentachtigmetongeveereenhalfprocentperjaar.
-

Rundveehouderij

Derundveehouderij (excl.kalvermesterij)ismetruimeenderdevandeproductiedebelangrijkstesectorbinnendeland-entuinbouw.Deontwikkelingin
derundveehouderijheeftdaarmeegroteinvloedopdetotaleontwikkelingvande
agrarischeproduktie.
Derundveehouderijheeftindejarenzeventigeenkrachtigegroeidoorgemaakt,waarbijdeuitbreidingvoordemelkproduktie31 4 % perjaarbedroeg.
Dezevergrotingvandemelkplashangtsamenmetzoweleenuitbreidingvanhet
aantalkoeienalsmeteenvergrotingvandemelkproduktieperkoe.Hethiervoor
benodigdevoerwordtverkregendoorvergrotingvandebeschikbareruwvoerproduktieperhaendoorvergrotingvanhetkrachtvoeraandeel inhetvoerpakket.
Dezewassendemelkplashangttennauwstesamenmetdemoderniseringvandeproduktieindemelkveehouderij (ligboxenstallen,melktanketc.).Dehiermeegepaardgaandeinvesteringenzijninhetalgemeenalleenrendabelalsdeproduktie
permanwordtuitgebreid.
Bijongewijzigdbeleidwordtverwachtdatdezeontwikkeling zichindejarentot1990zalvoortzetten.Zozalo.m.doordeverdereovergangopkoeien
vanhetrasFriesian-Holsteindemelkproduktieperkoeverderwordenopgevoerd.
Tochwordtverwachtdatdeexplosievegroeivandeproduktiegeleidelijkzalafzwakken.Zokanhetaandeelvanhetkrachtvoerombiologischeredenennietonbeperktwordenopgevoerdenkaneenrendabeleruwvoerproduktieslechtsinbeperktematewordenvergroot.Bovendienishetaandeelvanmodernebedrijveninde
melkproduktiereedsaanzienlijk.Dezeenanderefactorenaandeaanbodzijdeleidentotdeverwachtingdatdeproduktieindezesectorindejarentachtigmet
ca.2%perjaarzalgroeien.
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Tabel 3.1 De ontwikkeling vanhet bruto-produktievolume in land- en tuinbouw in
deperiode 1975-1990
Bedrijfskiasse

Aandeel in
de produktie
in 1978 1)

Mutaties in %per jaar in:
19751978

197819851985
1990
(progn.) (progn.)

%
Akkerbouw
Rundveehouderij 2)
Kalvermesterij
Varkenshouderij
Slachtpluimveehouderij
Legpluimveehouderij
Groententeelt onder glas
Groententeelt open grond
Bloemen enplantenteelt onder glas
Bloembollenteelt
Boomkwekerij
Fruitteelt
Totaal
1)
2)

*

13,2
34,1
3,4
23,6
3,3
3,3
4.6
3,4
6,8
1,4
1,2
1,7

2,9
2,7
0,4
6,6
2,3
10,3
3,4
1,4
6,2
3,5
6,5
1,6

0,5
2,3
1,2
1,4
0,4
~0,7
0,7
0
1,7
1,9
2,0
0,1

0,5
1,4
0,5
0,7
0,2
-0,1
0,3
~0,2
1,0
1,2
0,8
0,1

100

4,0

1,4

0,9

Opbasisvanproducentenprijzen in 1975.
Inclusief mestveehouderij en schapenhouderij.

Intensieve veehouderij
Het aandeel van de intensieveveehouderij indebruto landbouwproduktie
bedroeg in 1978ongeveer éénderde.Deze sector isdaarmee eveneens eenbelangrijk onderdeel van de land- en tuinbouw. Binnen de intensieveveehouderij isde
varkenshouderij met bijna eenkwartvan deproduktiewaarde van de totale landbouwveruit debelangrijkste sector.De kalver-,de legpluim- ende slachtpluimveesector zijnveel kleiner enontlopen elkaar niet veelwat betreft omvang van
deproduktie.Anders danbij de rundveehouderij wordt de ontwikkeling van de
produktie insterkeremate bepaald door factoren aan devraagzijde.Min ofmeer
eenuitzondering hierop vormt dekalvermesterij waarvan is aangenomen dat de
ontwikkeling parallel verloopt aan de toeneming van het aantalmelkkoeien.
De groeivan devraag naar varkensvlees leidde indeEG-6 inde periode
1962/63-1973 tot een stijging van deproduktiemet 42%en inde periode 19731978was ditvoor deEG-9bijna 14%.Nederland heeft insterkemate ingespeeld
opdeze toenemende afzetmogelijkheden. Indeperiode 1962/63-1973 steeg de produktievan Nederland met 115%,meer dan eenverdubbeling dus,en inde periode
1973-1978met 35%.Het aandeel van Nederland indeEG-produktie bedroeg in 1978
bijna 13%.De beschikking over eenrelatief modern produktieapparaat (varkenshouderij,mengvoederindustrie) heeft deze ontwikkeling begunstigd. Evenzo is
hierbij van belang dat de transportkostenvanvarkensvlees endievan het voor
deproduktie benodigde voer zodanig zijn datvestiging van de varkenshouderij
indeproduktiegebieden van deveevoedergrondstoffen inde EG danwel nabij de
aanvoerhavens aantrekkelijk is.
Voor de komende jarenwordt verwacht dat de consumptie indeEGnog slechts
ingeringemate zal toenemen omdat ookvoor varkensvlees demarkt langzamerhand
verzadigd lijkt.Voor Nederland is tevensvanbelang dat de intensieveveehouderij isgeconcentreerd ineenbeperkt aantal produktiegebieden. Eenverdere uitbreiding van deproduktie indeze gebiedenkan in toenemendemate opmoeilijkheden stuiten inverband met bepalingen ingemeentelijke bestemmingsplannen,
toepassing van de richtlijnenvan deHinderwet en invoering van eennieuweMeststoffenwet envan deWet op de Bodembescherming. Per saldowordt eenverderever-

22

tragingindeproduktiegroeiverwachttotca.1%perjaar.HetaandeelindeEGproduktiezaldaarmeegehandhaafdblijvenopca.13%.
Eenkleinesectordieinhetjongsteverledeneensterkegroeivertoonde
wasdepluimveemesterij.Ineenperiodevan15jaarishetverbruikvanpluimveevleesperhoofdindeEGongeveerverdubbeld.Vooraltotaanhetbeginvan
dejarenzeventig steegdeconsumptieperhoofdaanzienlijk.Ookhierwasde
stijgingvandeproduktieinNederland indejarentot1973verhoudingsgewijs
sterkerdanindeEG-6.HetaandeelvanNederlandindeproduktiesteegdaardoorvanruim9%in1962/63tot 15%in1973.Na1973vertoondedenederlandse
produktienaeenaanvankelijkedalingweereen,zijhetlangzame,toeneming.
In1978wasdeproduktiedanooknognietophetniveauvan 1973.Hetaandeelin
deproduktievandeEG-9daaldeindezeperiodevan 11,2%tot9,8%.Voordejarenna1978wordtverwachtdatdeEG-consumptiemet2,5%perjaarzaltoenemen.
OpgrondvanenkelelatertebesprekenfactorengeeftdeprognosevandeproduktievoorNederland slechtseenstijgingtezienvanminderdaneenhalfprocentperjaar.HetaandeelindeEG-9produktiezaldusnaarverwachtingverder
afnemen.
Deproduktievanconsumptie-eierenvertoondena1962eensterketeruggang.
In1967bedroeghetproduktieniveaunogslechts60%vandatin1962.Na1967
namdeproduktievaneierenweerietstoeomvervolgensopdithogereniveau
testabiliserentotomstreeks1974.Indejarenhiernatradweereengeleidelijkestijgingopdiena1977spectaculairevormenaannam.Hetverbruikper
hoofdindeEGissinds1970stabiel.Verwachtmoetwordendatditookinde
komendejarenhetgevalzalzijn,zodathettotaleverbruikslechtsinbeperkte
matezaltoenemen.DeprognoseisdatNederland zijnsterkvergroteaandeelniet
volledigzalkunnenhandhavenendatdeproduktieinbeperktematezalteruglopen.
Glastuinbouw
Deglastuinbouwisindejarenzeventigbelangrijkinbetekenistoegenomen.
Metnamedebloemisterijsectorenvertoondeneensterkegroei.Insamenhanghiermeeishetglasareaalverderuitgebreid,zijhetmindersterkdanindejaren
vijftigenzestig.Hetareaalgroentenvertoondeindeeerstehelftvanhetafgelopendecenniumeenaanzienlijkedaling,waarnaindetweedehelfteenlicht
hersteloptrad.Tochwasin1980hetglasareaalmetgroentennogbijna14%kleinerdanin1970.Hiertegenoverstaatmeerdaneenverdubbelingvanhetareaal
snijbloemeneneengroeivanhetareaalpot-enperkplantenmetruim350%.De
toenemingvanhetareaalginggepaardmeteennogsterkerestijgingvandeproduktie.Ondanksdeverminderingvanhetglasareaalgroentenkan,dankzijde
vergrotingvandeproduktieperm2glas,ookvoorgroenteneentoenemingvande
produktiewordenvastegesteld.Indejarentachtigzullenvolgensdeprognoses
deafzetmogelijkhedenvoorgroentenenbloemenslechtsweiniggroeienmaarzullendeafzetmogelijkhedenvoorpot-enperkplantennogeenverderestijgingte
ziengeven.Denauwelijksgroterwordendeafzetmogelijkhedenimplicerendoorde
verderegroeivandeproduktieperm2,eendalingvanhetareaalgroentenen
snijbloemen.Hiertegenoverzaleenuitbreidingvanhetglasareaalpot-enperkplantenkunnenstaan,waardoorhettotaleareaalglasweiniginomvangzouveranderen.Deprognosevandeafzetmogelijkhedenisuiteraardafhankelijkvande
gekozenuitgangspunten.Wanneerb.v.gedurende4jaarhetbesteedbareinkomen
met 1%perjaarzoudalen (inplaatsvangelijkblijven)danzullendeafzetmogelijkhedenna4jaarca.8%lagerzijn.Ditvoorbeeldgeeftnogeensaandat
dezeprognosesmetdenodigeomzichtigheidmoetenwordengehanteerd.Datin
tabel3.1 eenstijgingvandeproduktievangroentenonderglasmet5%isaangehoudenvoordejaren1978-1985houdtverbandmetdegroeivandeproduktiein
jaren1978-1981.Omdezelfderedenzijndeprognosecijfersvoorbloemenenplantenonderglasinheteerstedeelvandeprognoseperiodehogerdanvoorhet
tweededeelvandezeperiode.
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Opengrondstuinbouw

Hetareaalopengrondsgroentenisindejarenzeventigvrijwelnietveranderd.Deenigeuitzondering opditalgemenebeeldvormendezaai-uienwaarvan
hetareaalmetca.20%isuitgebreid.Volgensdeprognoses zalinditalgemene
beeldindejarentachtigwaarschijnlijkgeenveranderingkomen.Weliswaarmag
eenverdereverbredingvanhetassortimentwordenverwachtmaarditzalniet
leidentoteengrotereafzet.Alsgevolgvaneenverderevergrotingvandeproduktieperha,ligteengeringedalingvanhetareaalvollegrondsgroentegewassen
inderede.Opgemerktmoettenslottewordendatinhetbovenstaandegeenrekeningisgehoudenmetdealternatieveteeltvanvollegrondsgroenten.Vandezeproduktiewordtmeerdaneenverdubbelingvanhetareaalvoorzien (1985:ca.370ha).
Hetaandeelvandezealternatieveteeltenindetotaleproduktievanvollegrondsgroentenblijftechterookdannogvanbescheidenbetekenis.
Deproduktievanbloembollenisindejarenzeventigverdertoegenomen.Het
areaalbloembollensteegindezeperiodemetca.2000hatotruim 14.000ha.Verhoudingsgewijsnamvooralhetareaalleliesaanzienlijktoe (ca.800ha).Het
areaaltulpen,veruithetbelangrijkstebolgewas,werdeveneensmetca.800ha
vergroot.DepositievanNederland,alsbelangrijkstebloembollenproducentter
wereld,isindetweedehelftvandejarenzeventigverderversterkt.Hyacinten
wordenvrijweluitsluitend inNederlandgeteeldterwijldetulpeninEuropavoor
ca.95%inNederlandwordenvoortgebracht.GeziendegoedepositievanNederland
endeteverwachtenontwikkelingvandevraagzalindejarentachtigdeproduktieverderkunnenuitbreiden.
Hetareaalboomteelt isindejarenzeventigmet60%toegenomen.Doordatde
uitbreidingverhoudingsgewijsmeerbetrekkinghadopextensieve (grove)gewassen,wasdestijgingvandeproduktiegeringerdandeareaalsuitbreiding.Ookin
dejarentachtigzalvolgensdeprognoseeenverdereuitbreidingvanhetareaal
plaatsvinden,o.m.dankzijeenverdereverbeteringvandeproduktiviteit.De
toenamevanhetareaalzalechtermindergrootzijndaninhetverleden.Vooral
deproduktievanvasteplanten,siergewassen,(vrucht-)bomenenheesterszal
naarverwachtingtoenemen.
Hetareaalfruitisindejarenzeventigmetruimeenderdeafgenomen.Door
detoenemingvandeproduktieperhaisechterdeproduktieweiniggedaald.Het
fruitareaalbestaatvoormeerdan60%uitappelsenvoorruim20%uitperen.Op
basisvandeontwikkelingvandevraag enveranderingeninhetaanbod (o.m.
nieuwerassen)mageengeringetoenemingwordenverwachtvandeafzet.Hierbij
moetechterwordenbedachtdataanheteindvandejarenzeventigeenstructureleoverproduktie (doordraai)aanwezigwas.Dezedoordraaiisbijderamingvan
deproduktiebuitenbeschouwing gelaten.Rekeninghoudendemetdeverdere stijgingvandeproduktieperhaenmetdeaanwezigeoverproduktiezalhetfruitareaalookindejarentachtignogaanzienlijkmoetenwordeningekrompen.

3.3 De ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie
Inditrapportkomtdevoedingsmiddelenindustrie zoalseerderhiervooris
opgemerkt,uitsluitend aandeordealsafnemervannederlandseagrarischeProduktenofalsleveranciervanproduktenaandenederlandseland-entuinbouw.
Hetdeelvandevoedingsmiddelenindustrie datlosstaatvandenederlandseagrarischesector,zoalsdeverwerkingvankoffie,thee,tabaketc,blijftdus
buitenbeschouwing.Ditiseveneenshetgevalvoordebedrijfstakkendiezowel
grondstoffenvannederlandsealsvanuitheemseherkomstverwerkenvoorzoverhet
nederlandseaandeelindegrondstofbasisminderdan50%bedraagt.Deenigeuitzonderinghieropvormttabel3.3.Eenenanderheefttotgevolgdatwijonsbeperkentotongeveer70%vandevoedings-engenotmiddelenindustrie.Detoekomstigeontwikkelingvanderesterendevoedingsmiddelenindustrie staatdus (vrijwel)losvandievandeNederlandseagrarischesector.
Eengrootdeelvandeagrarischeproduktiewordtgeleverdaandevoedingsmiddelenindustrie.Wanneerdeleveringenvandelandbouwaandelandbouwzelf
(zaaizaad,plant-enpootgoed,fok-envermeerderingsdierenetc.)nietworden
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meegetelddandientcircatweederdevandeagrarischeproduktiealsgrondstof
voordevoedingsmiddelenindustrie enwordtcircaeenderdemeestalviadehandel
zonderbewerkingdirectgeleverdaanconsumenteninNederlandofgeëxporteerd.
Inhetlaatstegevalkandeexporttotdoelhebbendeleveringaandebuitenlandsevoedingsmiddelenindustrie.

Tabel3.2 Deleveringenvandeland-entuinbouwaandevoedingsmiddelenindustrie
1975
mld.gld.

1978

1985

1990

(Index1975=100)
Produktieland-entuinbouw
22,2
Bestemdvoor:
-voedingsmiddelenindustrie
12,4
- finaleafzet
6,4
- landbouw (interneleveringen)
3,2
-overige
0,2
Regel2in%vanregel1

55,8

112,5

124,3

129,7

111,1
114,4
113,6
120,9

125,3
121,5
126,6
114,8

131,8
124,9
132,0
113,2

98,8

100,8

101,6

Voordeperiode1978-1985wordtopbasisvandeontwikkelingvandesamenstellingvanhetproduktiepakket envandevraagnaarvoedingsmiddelenverwacht
datdeleveringenaandevoedingsmiddelenindustriemet 13%zullentoenemenen
voordejaren1985-1990met5%.Doordatdefinaleafzetvanonbewerkteagrarische
Produktenietsmindergroeitbetekentditdathetaandeelvandeleveringenaan
devoedingsmiddelenindustrie inlichtematetoeneemtendaarmededebindingvan
delandbouwaandeverwerkendeindustrie.
Intabel3.2isaangegevenwelkeontwikkelingvandeproduktiemagworden
verwachtindevoedingsmiddelenindustrieopbasisvandeleveringenvandeagrarischesectorenopgrondvandevoederbehoeftevandelandbouw.Hierbijisveronderstelddatbinnendeonderscheidenbedrijfstakkengeenveranderingeninhet

Tabel3.3 Deontwikkelingvandebruto-produktie indevoedingsmiddelenindustrie
Sectorenin
voed.m.ind.

Mengvoederindustrie
Zuivelindustrie
Slachterijenenvleesverw.industrie
Pluimveeslachterijen
Suikerindustrie
Groenten-enfruitverw.industrie
Overigevoedingsmiddelenindustrie
Grotendeelslandbouwonafhankelijkevoedingsmiddelenindustrie 1)
Totaal

Aandeelin
deproduktie
in1978

Mutatiesin%perjaarin:
19751978

197819851985
1990
(progn.) (progn.)

20,2
27,0
29,9
3,1
2,0
4,1
12,7

4,8
4,0
4,1
2,6
1,7
2,5
5,4

1,4
2,9
1,3
0,3
1,1
0,0
1,7

0,8
1,7
0,6
0,2
0,8
0,0
1,5

1,0

4,7

1,6

1,0

100,0

4,1

1,8

1,1

1) Alleenmetnederlandselandbouwsamenhangendaandeel.
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produktiepakket optreden indie zindat geenverdergaande ofminder vergaandebeenverwerking van de grondstoffen plaatsvindt dan in 1975het gevalwas.Debedrijfstakken die slechtsvoor eenklein deelmet denedelandse landbouw samenhangen, zoals de graanverwerken.de enbloemverwerkende bedrijven ende cacao-en
suikerwerkenindustrie, zijn inde tabel samengevoegd,waarbij alleenhet geraamde samenhangende gedeelte isvermeld. Zoals hiervoor is opgemerkt blijven deze
laatstebedrijfstakken in dit rapport verder buiten beschouwing.
Belangrijke groeisectoren inhet verledenwaren demengvoederindustrie, de
zuivelindustrie, de slachterijen ende overige voedingsmiddelenindustrie. In
deze laatste bedrijfstak gaat hetvoor een groot deel om deverwerking van
(consumptie)aardappelen. Voor dejaren 1978-1990betekent deverwachte teruggang inde groeivan de agrarische produktie tegelijkertijd een geringere stijgingvan deproduktie indevoedingsmiddelenindustrie. De belangrijkste trekpaarden indeprognoseperiode zijnde zuivelindustrie ende overigevoedingsmiddelenindustrie (verwerking consumptieaardappelen).De afnemende groeivan de
mengvoederindustrie houdtniet alleenverbandmet degeringere produktievan de
landbouwmaar ookmet eenverdere verbetering van devoederconversie.

3.4 De afzet van a g r a r i s c h e p r o d u k t e n en v o e d i n g s m i d d e l e n
Indeze paragraaf wordt deverwachte ontwikkeling van de finale afzet van
agrarische produkten envoedingsmiddelen besproken. Het gaat hierbij dus om de
afzet van onbewerkte envanver-enbewerkte agrarische produkten. De afzet van
devoedingsmiddelenindustrie heeft uitsluitend betrekking opprodukten diegebaseerd zijnop inNederland voortgebrachte grondstoffen. Onder finale afzet
wordt verstaan afzet inhet binnenland voor de consumptie enexport.
Achtereenvolgens wordt de afzet van deonderscheiden groepenvan produkten
besproken. Aanhet eindvan deparagraaf wordt een samenvatting gegeven.
-

Produkten gebaseerd op de akkerbouw

Ten aanzienvan de consumptievan akkerbouwprodukten is er inhet algemeen
vanuitgegaan dat het hoofdelijk verbruik inde jaren tachtig zal stagneren.De
toeneming vanhet verbruik wordt danookvolledig veroorzaakt door deveronderstelde groeivan debevolking.Voor demarktordeningsprodukten isvervolgens
aangenomen dat "tekorten"worden opgevangen door importen en "overschotten" door
exporten.Voor aardappelen, eenbelangrijk niet-marktordeningsprodukt, is een
afwijkende enmeer gedetaileerde benadering gevolgd. Voor het hoofdelijkverbruikvan consumptie-aardappelen is aangenomen dat dit zal blijven stagneren.
Het hoofdelijk verbruik van aardappelprodukten zal echter nog verder toenemen,
zijhetminder sterk dan inhetverleden. Voor de geheleperiode 1978-1990
wordt een groeivoorzienvan ca.20%.Ten aanzienvan de export wordt verwacht
dat deuitvoer van consumptieaardappelen vrijwel gelijk blijft,maar dat deexport van aardappelprodukten nog wat zal toenemen.De stijging vanhet verbruik
endeexport van aardappelprodukten zalwaarschijnlijknagenoeg geheelmoeten
worden gezocht bij de z.g. voorgebakken produkten. De uitbreiding vanhet areaal
pootaardappelen houdt enerzijds verband met dezeverwachte ontwikkeling tenaanzienvan devraag naar consumptieaardappelen enaardappelprodukten en anderzijds
met de reeds eerder genoemde toenemende vraag naar pootaardappelen vanuit de ontwikkelingslanden. De fabrieksaardappelen (marktordeningsprodukt)worden geheel
verwerkt tot zetmeel enderivaten. Deze produkten wordenvoor het grootste deel
geëxporteerd. De laatste jarenneemt het aandeel van dederivaten toe tenkoste
vanhet aandeel van zetmeel. Circa twee derdevan de fabrieksaardappelenwordt
thansverwerkt tot derivaten. Verwacht wordt dat dit aandeel nog ietsverder zal
oplopen (tot ca. 70%).Ten aanzienvan de export naar West-Duitsland geeft voor
wat betreft de aardappelen alleende exportvan consumtieaardappelprodukten een
stijging te zien.Hierbij zouhet exportaandeel dat thans ca. 70%bedraagt ook
indekomende jaren indezelfde ordevan grootte liggen.
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Tabel3.4 Afzetverwachtingeiivoorproduktengebaseerdopdeakkerbouwinde
periode1978-1980
1978in
Mutatiesin%perjaarin:
min.gld.1)
1975197819851978
1985
1990
(progn.) (progn.)
Onbewerkteprodukten
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

1594
413
1181
382

3,4
0,4
4,6
4,4

0,6
0,4
0,7
0,6

0,5
0,4
0,5
0,5

Be-enverwerkteprodukten2)
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

2881
1472
1409
154

4,9
5,6
4,5
8,7

1,6
1,7
1,5
0,9

1,5
1,6
1,4
0,8

Totaal
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

4475
1885
2590
536

4,4
4,4
4,4
5,5

1,2
1,4
1,1
0,7

1,2
1,4
1,0
0,6

1) Inprijzenvan1975.
2) Produktenvanvoedingsmiddelenindustrie.
Detotaleafzetvanakkerbouwproduktenenvandaaropgebaseerdevoedingsmiddelengroeitdanpersaldometongeveer9%indeperiode 1978-1985enmet
ca.6%van1985tot1990.Deafzetvanonbewerkteakkerbouwproduktenzaldaarbij
ietsmindersterkendievandebewerkteakkerbouwproduktenietssterkertoenemen.Ditlaatstevooralomdatvoordeoverigevoedingsmiddelenindustrieeen
verruimingvandeafzetmetresp.15%en 10%wordtgeraamd.Voordesuikerfabriekenisslechtseenbescheidenvergrotingvanhetafzetvolumevoorzien.Deexportvanonbewerkteakkerbouwprodukten zalwatmeertoenemendandebinnenlandse
afzet.
Bijdebewerkteakkerbouwproduktenzullendeafzetontwikkelingeninhet
binnenlandeninhetbuitenlandongeveerparallelverlopen.Deexportnaarde
Bondsrepubliekzalm.n.watbetreftdebewerkteakkerbouwprodukteninlichte
mateachterblijvenbijdienaaranderelanden.
Produktengebaseerdopderundveehouderij
Bijmelkenzuivelprodukteniservanuitgegaandathetverbruikperhoofd
indejarentachtigpersaldogeenveranderingtezienzalgeven,m.a.w.de
stagnatieinhethoofdelijkverbruikindejarenzeventigzalzichverdervoortzetten.Ditbetekentdatdetoenemingvanhetbinnenlandsverbruikuitsluitend
eengevolgisvandegroeivandebevolking.Aangenomenisdathetdeelvande
produktiewatnietinhetbinnenlandwordtgeconsumeerdwordtgeëxporteerd.ExportkandanbetekenenuitvoernaaranderelidstatenvandeEGofuitvoernaar
derdelanden (metbehulpvanrestituties).Voordeberekeningvandeinkomensenbetalingsbalanseffecten inhoofdstuk4isditonderscheid echtervanweinig
betekenisomdatditweinigofgeeninvloedheeftopdeontvangstenvandeexporteurs1).Opbasisvandezeveronderstellingenstijgtdeuitvoer2)vanzuivel1) Inhetgevaldateendeelvandesurplusinhetveevoerwordtverwerkt,is
deexportuiteraardgeringerdanverondersteld.Hetbetalingsbalanseffect
wordtechtergeachtindezelfdeordevangrootteteliggendoordatopdeinvoervanveevoedergrondstoffenwordtbespaardensubsidievan"Brussel"
wordtverkregenomdeverwerking totveevoerfinancieelmogelijktemaken.
2) UitvoerishierdatdeelvandeproduktiewatnietinNederlandwordtafgezet.Zieooknoot1.
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Produkten inde periode 1978-1985 met ruim 30%en in deperiode 1985-1990met
ruim 10%.De export naar de Bondsrepubliek zal gelet op o.m. ontwikkeling van
debevolking, het verbruik per hoofd ende ontwikkeling van de produktie aldaar,
naar verwachting per saldo ophethoge huidige niveau blijven en zelfs nog een
lichte toeneming te ziengeven.

Tabel 3.5 Afzetverwachtingenvoor produkten gebaseerd op de rundveehouderij in
deperiode 1978-1990
1978 in
mln.gld. 1)

Mutaties in %per jaar in:
19751978

197819851985
1990
(progn.) (progn.)

Onbewerkte produkten 2)
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

377
176
201
28

2,1
2,8
1,5
0,0

2,1
2,4
1,7
1,9

1,1
1,4
0,9
0,0

Zuivelprodukten
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

7524
2561
4963
939

4,0
0,4
6,1
0,0

2,9
0,4
4,1
0,8

1,8
0,4
2,3
0,0

Vlees envleeswaren
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

3276
1744
1532
382

0,4
0,4
0,4
0,3

1,1
1,1
1,3
1,3

0,5
0,5
0,5
0,4

Totaal
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

1177
4481
6696
1349

2,8
0,5
4,5
0,1

1)
2)

Inprijzenvan 1975.
Melkvee,mestvee,mestkalveren, schapen,melk,boerenkaas,wol.

-

Produkten gebaseerd op de intensieve veehouderij

2,4
0,8
3,4
1,0

Mede op grond van de ontwikkeling inde rundveehouderij wordtverwacht dat
debinnen- enbuitenlandse afzetvanmestkalveren enkalfsvlees een beperkte
groei te zien zalgeven.
De finale afzet van de sectorvarkens envarkensvlees bestaat inhoofdzaak
uitvlees envoor ca. 10%uit levende dieren. Deze afzetvan dierenbetreftvooral uitvoer van slachtvarkens.
Inde afgelopen jaren isdebinnenlandse afzet maar ookvooral de export
vanvarkens envarkensvlees sterk gestegen.Het aandeel van de export indefinale afzet nam daardoor toe totnietminder danca. twee derde in 1978.Deexport isvooral gericht op West-Duitsland, Italië,Frankrijk en inmindere mate
ophetVerenigd Koninkrijk. Het importaandeel op de drie eerstgenoemde markten
isgroot envertoont de laatste jareneen geleidelijke toeneming.
Voor dekomende jarenwordt verwacht dat de zelfvoorzieningsgraad inWestDuitsland verder zal toenemen. Inde prognose isuitgegaan van een geleidelijke
stijging van de zelfvoorzieningsgraad daarvan 88 in 1977 tot 93 in 1990.Gezienonze concurrentiepositie tenopzichtevan deandere exportlanden naar de
Bondsrepubliekmag echterwelwordenverwacht datons importaandeel zal toenemen
van 57%in 1978 tot ca. 70%in 1990.Op grond van een enander zal de export
naar West-Duitsland toch terreinverliezen. Hierbij kanworden opgemerkt dat de
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1,4
0,5
1,9
0,1

verwachtingen tenaanzienvandeontwikkelingvandezelfvoorzieningsgraad in
hogematevaninvloedkunnenzijnopdeafzetmogelijkhedenvoorNederland.Zo
komt 1%vanhetverbruikinWest-Duitslandovereenmetca.1,8%vandetotale
afzetvanNederland.TegenovereengeringereuitvoernaarWest-Duitslandzou
echtereenverderegroeivandeexportnaaranderelandenstaan.Persaldowordt
daardoortochnogeengeringetoenemingvandetotaleexportverwacht.Ookhet
binnenlandsverbruikgeeftindeprognoseperiodeeenbescheidenstijgingtezien.
Hetexportaandeelindeafzetblijftvolgensdeprognoseongeveergelijk.

Tabel3.6 Afzetverwachtingenvoorproduktengebaseerdopdeintensieveveehouderij.
1978in
Mutatiesin%perjaarin:
mln.gld.1)
1975197819851978
1985
1990
(progn.) (progn.)
Gebaseerdopvarkenshouderij2)
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

4988
1869
3119
1416

6,7
3,8
8,6
9,3

1,3
0,7
2,1
0,3
0,9
1,0
-2,3
- 1,4

Gebaseerdopslachtpluimveehouderij2)
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

941
240
701
491

2,3
7,7
0,7
- 2,6

0,4
3,3
- 0,8
- i,o

0,2
1,0
- 0,2
- 0,6

Gebaseerdoplegpluimveehouderij3)
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

681
275
406
297

10,2
0,5
19,5
14,3

- 0,6
0,7
- 1,6
- 1,8

- 0,1
0,3
- 0,5
- 0,9

6610
2384
4226
2204

6,3
3,8
7,9
6,7

1,0
2,0
0,4
- 2,0

0,6
0,4
0,7
- 1,1

Totaal
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland
1) Inprijzenvan1975.
2) Incl.onbewerkteprodukten.
3) Incl.be-enverwerkteprodukten.

Deafzetvandeslachtpluimveesectorbestaatvoorca.80%uitslachtkuikens.
Veruithetgrootstedeel,ca.70%,vandeproduktiewordtgeëxporteerd.HetbelangrijkstelandvanbestemmingisnogsteedsdeBondsrepubliek (driekwartvan
deexport).WelvertoontdeuitvoernaarDuitslandna 1973eendaling.Deze
mindergunstigegangvanzakenheeftverschillendeoorzaken.Zoisdegroeivan
hetverbruikindeBondsrepubliekindejarenzeventigduidelijkvertraagdterwijldestijgingvandeproduktiealdaarzichvoortzette.Hierbijisookvan
belangdatNederlandinonvoldoendemateheeftrekeninggehoudenmetveranderingenindeaardvanhetgevraagdeprodukt.Verliesvanmarktaandeelkanten
delegemakkelijkeroptredendanindevarkenssector,doordat-vooraldoorde
hogevoederconversie-ernietofnauwelijkseentransportkostenvoordeel ten
gunstevanNederlandbestaat.
Voordekomendejarenwordtaangenomendatdeexportinhogemategericht
zalblijvenopdeWestduitsemarkt;alleenDuitslandheeftbinnendeEGeenbelangrijktekortaanpluimveevlees.Dezelfvoorzieningsgraadvanditlandzal
echtertoenemenvanca.57in1977totca.70in1990.HoewelhetNederlands
importaandeelopdekrimpendeimportmarktzaltoenemenvan67%tot75%isdit
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nietgenoegomdeexporttestabiliseren.Deuitvoernaaranderelandenzalhiervoorgeencompensatiebieden,zodatpersaldoeenlichtedalingvandeexport
wordtverwacht.Hier tegenoverstaatevenweleennoemenwaardigetoenemingvande
consumptieinNederland,waardoordetotaleafzetinlichtematezalstijgen.
Hetexportaandeelzoutengevolgevaneenenanderverminderentot64%.
Ookbijconsumptie-eierenbestaathetgrootstedeelvandeafzetuitexport
(63%).MeerdandriekwartvandeexportgaatnaarWest-Duitsland.Deexportnaar
deBondsrepubliekheeftindejarenzestigenzeventiggroteschommelingenvertoondwelkesamenhingenmetveranderingenindezelfvoorzieningsgraad inDuitslandenmetveranderingen indeconcurrentiepositie tenaanzienvanBelgië.In
feiteheeftookhieralleenDuitslandbinnendeEGeenbelangrijktekort.
VoordekomendejarenmoetwordenaangenomendatNederland zijnsterkvergroteaandeelopdeWestduitsemarktindejarentachtignietvolledig zalkunnen
handhavenalsgevolgvaneenlichtetoenemingvandezelfvoorzieningsgraadvan
Duitsland.WellijkteenverderevergrotingvanhetaandeelvanNederlandopde
importmarktvandeBondsrepubliekaannemelijk.Inditverband zijvermelddat
ookbijdelegpluimveehouderij,zijhetminderdanindevarkenssector,vestigingvandeproduktienabijdeproduktiegebiedenvandeveevoergrondstoffendan
welindenabijheidvandeaanvoerhavensvandezegrondstoffenuiteenoogpunt
vantransportkostenvoordelenbiedt.NederlandkandusqualiggingalseennatuurlijkeleveranciervaneierenaandeBondsrepubliekwordengezien.Persaldo
wordteenteruggangvandeexportnaarDuitslandverwacht.Deontwikkelingvan
dezeexportisuiteraardgevoeligvoordeontwikkelingvandeproduktiein
Duitsland.Zokomt 1%vandeWestduitseproduktieovereenmetbijna2%vande
Nederlandseproduktie.DezeteruggangindeexportnaarDuitsland zalnietwordenopgevangendooreengrotereuitvoernaaranderelanden.Debinnenlandseafzetzalnaarverwachtingnogwelietstoenemenmaaronvoldoendeomeenteruggangindetotaleafzettevermijden.
-

Produktengebaseerdopdetuinbouw

Ookdeafzetvanglasgroentenvindtinoverwegendemateplaatsinhetbuitenland,datintegenstellingtotdievanvollegrondsgroenten.Ruimdriekwart
vandeproduktiewordtgeëxporteerd.Meerdandehelftvandeafzetvindtplaats
indeBondsrepubliek.Voordeprognoseperiodewordteenslechtsbescheidenverderetoenemingvandeafzetverwachtendannogvooralinhetbinnenland.Ook
dannogzalin1990hetaandeelvandebinnenlandseafzetminderbedragendan
eenkwartenhetgrootstedeelvandeproduktienaarDuitslandgaan.
Bijbloemenenplanten (incl.bolbloemen)wordtverhoudingsgewijswatmeer
danbijgroentenafgezetopdebinnenlandsemarkt.Zogaatongeveer30%vande
produktienaarbinnenlandseafnemers.Verdergaatookhierruim50%naarafnemersinDuitsland.Ruim70%vandeinvoerindeBondsrepubliekkomtuitNederland.Indeafgelopenjarenwasereengroeiendeexportnaaro.m.Engelanden
FrankrijkenzeerrecentvooralnaardeVerenigdeStaten.Voordeprognoseperiodewordteenverdere,zijhettragerverlopende,vergrotingvandeafzetverwachtzowelinbinnen-alsbuitenland.DeafzetstijgingindeBondsrepubliekzal
nietwordenvoortgezet,o.m.doorhetoptredenvaneenzekeremarktverzadiging
entoenemendebuitenlandseconcurrentie.Hetafzetaandeelvandeanderebuitenlandseafnemerszaltoenementotongeveereenkwartin1990.
Deafzetvanversevollegrondsgroentenisvoorruim60%gerichtophet
buitenland.Ongeveer40%vandeafzetheeftdeBondsrepubliek alsbestemming.
Indejarentot1978stagneerdeinNederlandhetversverbruikvanvollegrondsgroenten.Bijdeuitvoernamdeexportvanuienensjalottentoe.Voordeprognoseperiodewordtverwachtdatnochindeomvangnochinderichtingvandeexportpersaldoveelzalveranderen.Hierbijzijoverigensopgemerktdatbijdeze
afzetramingengeenrekening isgehoudenmetdeprijsontwikkelingvanglasgroenten.Hogereprijzenvoorglasgroenten,b.v.alsresultaatvanhogereenergieprijzen,zoudendeafzetmogelijkhedenvoordevollegrondsgroentengunstigbeïnvloeden.
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Tabel3.7 Afzetverwachtingenvoorproduktengebaseerdopdetuinbouwinde
periode1978-1990
Produkten

Glasgroenten
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

1978in
Mutatiesin%perjaarin:
mln.gld.1)
1975197819851978
1985
1990
(progn.) (progn.)
1078
249
829
604

3,3
3,6
3,2
3,9

0,7
1,2
0,6
0,6

0,3
0,4
0,2
0,2

Bloemenenplanten
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

1549
457
1092
735

6,2
5,2
6,6
1,8

1,7
1,7
1,7
0

1,0
0,9
1,0
0

Opengrondsgroenten
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

633
246
387
249

2,6
2,6
2,6
2,8

0
.0
0
0

- 0,2
1,0

Fruit
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

332
230
102
55

0,6
- 0,4
3,1
0,6

0,1
0
0,3
0,3

Groentenenfruitconserven
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

1141
604
537
324

2,5
0
5,6
4,9

0
0
0
0

Bloembollen
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

285
54
231
65

3,1
8,0
2,1
3,3

1,3
0,5
1,5
0

1,1
0,3
1,2
0

Bomen
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

265
121
144
42

6,4
6,9
6,0
8,4

2,0
2,0
2,0
0,7

0,8
0,8
0,8
0,4

Totaal
w.v.binnenland
buitenland
w.v.West-Duitsland

5283
1961
3322
2074

3,8
2,4
4,6
3,1

0,8
0,7
0,9
0,2

0,4
0,5
0,4
-0,1

- 1,0
- 1,0
0,2
0,1
0,4
0
- 0,1
0
- 0,2
- 0,4

1) Inprijzenvan1975.
Bloembollenvormenvanoudshereenbelangrijkexportprodukt.Minderdan
eenkwartvandeafzetblijftvoorconsumptiefverbruik inNederlandinhet
binnenland.Hierinisdusnietbegrependeafzetvanbloembollenaandebroeierijvoordeteeltvanbolbloemen.DeafzetinDuitsland isbijnaevengrootals
opdeNederlandsemarkt.Inhetbeginvandejarenzeventigwasditniethet
geval,toenwasdeexportnaarDuitslandgroter.Oorzaakvandezeverandering
isdatdebroeierijvanbollenzichgedeeltelijkheeftverplaatstnaarNederland.MeerdandehelftvandeafzetisgerichtopanderelandendanNederland
endeBondsrepubliek,hetgeenmeerisdanbijalleanderegroepenvanprodukten.
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Voor deprognoseperiode wordt verwacht dat de consumptie (de z.g. droogverkoop)
inNederland vrijwel niet zal groeien endat de afzet op deWestduitsemarkt zal
stagneren.Hiertegenover staat eenverruiming van de afzet op de andere exportmarktenmet ongeveer eenkwart, zodat per saldo toch nog een groeivan de totale
afzetmet ca. 1%per jaarkanworden gerealiseerd. Het aandeel van de afzet in
andere landen danNederland enDuitsland zou daarmee stijgen totmeer dan zestig
procent.
De afzet van boomteelt vindt voor ongeveer dehelft plaats inhet buitenland.De belangrijkste exportlanden zijnWest-Duitsland, Engeland enFrankrijk,
te zamennemen zij ca.60%van de export voor hun rekening. Het aandeel van
West-Duitsland inde export isca. 30%.Inde jaren tot 1978 is de binnenlandse
afzetverhoudingsgewijs sterk gegroeid,wat samenhangt zowelmet een toenemend
verbruik vanparticulieren alsmet eengroeiende vraag inverband metuitbreidingvan groenvoorzieningen etc.Het resultaat van deprognose laat een toeneming van de afzet zienmet ongeveer 20%zowelvoor het binnenland als voor
het buitenland. Hierbij zalde afzetstijging inDuitsland beduidend geringer
zijndan dienaar de andere exportlanden.
De afzetvanvers fruit voor de consumptie is inoverwegende mate gericht
ophet binnenland.Met namebij de appels ishet aandeel vande invoer opde
binnenlandsemarkt de afgelopen jaren toegenomen. Ongeveer de helft van deexport gaat naarWest-Duitsland. A/oorde prognoseperiode wordt een, zijhet zeer
geringe, toeneming van de afzet verwacht waarbij inde aandelenvande bestemmingen niet of nauwelijks veranderingen zullen optreden.
De concurrentiepositie van denederlandse groenten- en fruitconservenindustrie is inhet algemeenniet erg gunstig. Voor dekomende jarenwordt dan ook
een stagnerende afzetverwacht,waarbij deze voor ca.55%inhetbinnenland zal
plaatsvinden envoor ca. 25%in West-Duitsland.
-

Samenvatting

Tabel 3.8 Samenvattend overzicht van afzetverwachting van produkten gebaseerd
opnederlandse land- en tuinbouw indeperiode 1978-1990
Produkten

Onbewerkte produkten
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

1978 in
Mutaties in%per jaar in:
mld.gld. 1)
1975197819851978
1985
1990
7,3
2,2
5,1
2,7

4,6
2,4
5,6
4,5

0,9
1,0
0,8
-0,1

0,5
0,6
0,5
- 0,2

Be- enverwerkte produkten
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

20.2
8,5
11,7
3,3

3,9
2,2
5,2
3,3

1,9
1,2
2,3
- 0,5

1,2
0,6
1,5
- 0,4

Totaal
w.v. binnenland
buitenland
w.v. West-Duitsland

27,5
10,7
16,8
6,2

4,1
2,2
5,3
3,8

1,6
1,2
1,9
- 0,3

1,0
0,6
1 ,2
- 0,3

1)

Prijzenvan 1975.

Samenvattend kanworden gezegd dat indeperiode 1978-1990de afzet van
agrarische produkten envoedingsmiddelen volgens de prognose zal toenemenmet
ruim 17%.Hierbij zij aangetekend dathet gaat omvoedingsmiddelen die zijn
voortgebracht opbasis vanbinnenlandse grondstoffen. Bedrijven diekoffie,
cacao etc.verwerkenvallenhier dusniet onder.Eenbeduidend meer dan gemiddelde groeivindt plaats bij deprodukten dieverband houdenmet demelkvee-
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houderij (zuivelprodukten,rund-enkalfsvlees)nl.ca.27%.Eenrelatiefgeringeafzetgroeiwordtverwachtbijdeproduktendieverbandhoudenmetdetuinbouw (groenten,sierteeltprodukten,conserven)endeintensieveveehouderij
(vlees,eieren),resp.8%en10%.Alsgevolgvaneenenanderzaldeafzetvan
devoedingsmiddelenindustriebelangrijkmeerstijgendatdeafzetvanonbewerkte
landbouwprodukten (resp.20%en9%).
Wanneereenvergelijking tussendebinnenlandseendebuitenlandseafzet
wordtgemaaktdanneemtvooraldeexportbelangrijktoe (ca.21%).Debinnenlandseafzetgroeitmetca.12%.Dezeveelsterkeregroeivandeexporthangt
metnamesamenmeteenzeeraanzienlijke toenemingvandeexportvanprodukten
vandemelkveehouderij (bijna40%). tenaanzienvandeproduktenvandeakkerbouwendeintensieveveehouderijgroeitdeafzetopdebinnenlandsemarktdaarentegenwatmeerdandeexport.
DeexportnaardeBondsrepubliekzalopbasisvandeprognosestagneren
enzelfseenlichtedalingvertonen.Metnamewordtditveroorzaaktdooreen
teruglopendeafzetvanproduktenvandeintensieveveehouderij.Eenlichtetoenemingvandeexportwordtverwachtvoorproduktenvandeakkerbouwendemelkveehouderij.
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INKOMENS EN BIJDRAGEAAN DE BETALINGSBALANS VAN ENWERKGELEGENHEID INDE
AGRI-BUSINESS

Met behulp vanhet input-output model van 1975 (ziehoofdstuk 2) isdoorgerekend wat de gevolgen zijnvan de geraamde ontwikkeling van het produktie- en
afzetvolume (ziehoofdstuk 3)voor het inkomen en de bijdrage aan debetalingsbalans van endewerkgelegenheid inde agri-business. De resultatenhiervanwordenbesproken in4.1.
Infeite gaathet hier echter om fictieve cijfers omdat bij de berekeningen
een statischmodel is gebruikt endus geen rekening is gehoudenmet produktiviteits- enprijsontwikkelingen. In4.2 worden de resultatenweergegeven waarbij
daarmeerekening isgehouden. In4.3 worden deze resultaten geregionaliseerd,
zodat eenbeeld wordt verkregenvan de toekomstige ontwikkeling van inkomenvan
enwerkgelegenheid indeagri-business per landsdeel.Deze paragraaf is indit
rapport opgenomen inverband met belangstelling vannationale enprovinciale instanties voor regionale ontwikkelingen.Hethoofdstuk wordt afgeslotenmet een
kortebeschouwing over demogelijke invloed vanbeleidswijzigingenop de uitkomstenvan het onderzoek.

4.1 I n k o m e n s v o r m i n g , b i j d r a g e aan de b e t a l i n g s b a l a n s en w e r k g e l e g e n heid: een s t a t i s c h e b e n a d e r i n g
-

Inkomensvorming

Met devoortbrenging en afzetvan agrarische produkten envoedingsmiddelen 1)werd, gemeten inprijzenvan 1975,een inkomen gegenereerd van 14,7mld.
gld. in 1975 envan 17,9mld. gld. in 1978.Dit inkomenviel toe aan allebedrijfstakken die op enigerlei wijze,direct of indirect,bij de agri-business
zijnbetrokken. Bij gelijkblijvende prijzen en technische verhoudingen zou dit
inkomen indeperiode 1978-1985 inreële zin toenemenmet 12%en inde jaren
1985-1990met 5%.

Tabel 4.1 Inkomensontwikkeling 1975-1990 inprijzenvan 1975

Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Overige bedrijfstakken
Totaal

Inkomen
in 1975
min.gld.

Idem
in %
van
totaal

7703
3414
3587
14704

52,4
23,2
24,4
100,0

Mutatie in %p.j.
19781978

3,8
3,8
4,0
3,9

197819851985
1990
(progn.) (progn.)
1,6
1,7
1,6
1,6

1,0
1,1
1,1
1,0

Samenhangend met
Rundveehouderij
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw

6529
2679
2072
3424

44,4
18,2
14,1
23,3

2,9
6,3
3,9
3,8

2,4
1,1
1,1
0,9

1,4
0,6
1,0
0,6

Export afhankelijk
w.v. BRD

8676
3361

59,0
22,9

5,2
3,5

2,0
- 0,2

1,3
-0,1

1)

Voor zover samenhangend met deNederlandse land- en tuinbouw.
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Hetbinnenenbuitendelandbouwgevormdeinkomenhangtinbelangrijkemate
samenmetderundveehouderij;in1975wasditvoorbijna45%hetgeval.Hetaandeelvandetuinbouwisietsminderdaneenkwartendatvandeintensieveveehouderijietsminderdantwintigprocent.Hetaandeelvandeakkerbouwwasmet
noggeen15%hetkleinst.
Hetgrootstedeelvanhetinkomendatwordtgevormdinsamenhangmetde
land-entuinbouwkomttengoedeaandesectorzelf.23%vanditinkomenwerd
in1975verdiend indevoedingsmiddelenindustrie en24%indeanderebedrijfstakken(nijverheid-w.o.chemischeindustrieën,bouwnijverheid,handel,verkeer
endiensten).Vooralbijhetinkomengevormd insamenhangmetdeintensieve
veehouderijwashetaandeelvandevoedingsmiddelenindustriehoog.Bijdetuinbouw-entuinbouwconservenproduktenwashettegendeelhetgeval.
Berekendoverdegeheleperiode1978-1990zalvolgensdeprognosehettotalemetdeland-entuinbouwsamenhangendeinkomenindeperiode1978-1990met
ruim17%toenemen.Degroeizouhetsterkstzijnbijdevoedingsmiddelenindustrienl.ruim19%tegenruim 16%bijdelandbouwendeoverigebedrijfstakken.
Ditverschilwordtveroorzaaktdoordesterkegroeivandeproduktieinderundveehouderijendoordathetaandeelvandeakkerbouwproduktiedatdoordevoedingsmiddelenindustriewordtverwerktzaltoenemen.Ditverschilisoverigens
nogbeperktgeblevendoordeverhoudingsgewijsgeringegroeivandeintensieve
veehouderij.
Bijdrageaanbetalingsbalans
Eenbelangrijkdeelvanhetinkomenisafhankelijkvanexport.Voor1975
kanditdeelwordenberekendop8,7mld.gld.ofwelop59%vanhettotaleverdiendeinkomen.Voorhetinkomendatwordtbehaaldmetdeexportwordtvoor
1978-1985eengroeigeraamdvan14%envoor 1985-1990 van6%.Hetvandeexport
afhankelijkeinkomensdeelzaldaarmeetoenementot62%vanhettotaleinkomen.

Tabel4.2 Inkomengevormdinsamenhangmetland-entuinbouwin1975
Samenhangendmet:

Totaal
min.gld

waarvan(in%)gevormdin
landbouw

voedingsm.
industrie

overige
bedr.tak.

Rundveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw

6529
2679
2072
3424

50,0
41,8
55,4
65,2

27,1
29,8
23,2
10,8

22,9
28,4
21,4
24,0

Totaal

14704

52,4

23,3

24,0

BovenstaandecijfersgevennogeensaandatdeNederlandselandbouwen
voedingsmiddelenindustrie insterkeenzelfsnogtoenemendemateinternationaal
zijngeoriënteerd.
Ditlaatstegeldtoverigensnietalleentenaanzienvandeexport.Voorde
voortbrengingvanagrarischeprodukteniseenomvangrijkeimportnodigvangrondstoffenendiensten.In1975beliepdezeinvoer7,4mld.gld.Dezeinvoeris
uiteraardzowelnodigvoordeproduktietenbehoevevandebinnenlandsealsten
behoevevandebuitenlandsemarkt.
Menzoukunnenzeggendathetinkomendatmetdeexportwordtverdiend,kan
wordenbeschouwdalsdebijdragevandeagri-businessaandebetalingsbalans.
Ditbetekentdatdanalleenrekeningwordtgehoudenmetdeinvoertenbehoeve
vandeproduktievoordeexport.Eenanderebenadering isdiewaarbijrekening
wordtgehoudenmetdetotaleinvoerdusookdiewelkenodigisvoordeproduktie
tenbehoevevandebinnenlandsemarkt.Bijdezelaatstebenaderingzoudebij—
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dragevandeagri-businessaande
Dezebijdragekanwordengezienal
koopvandiegoederenendiensten
reetnodigzijnvoordeNederlands
voedingsmiddelenindustrie.Indep
bijdrageverwachtmet 16%eninde
watgroterdandievanhethiervoo
komtvooraldoordatdebinnenlands
invoerminder sterkstijgtdande

landbouwin19755,6mld.gld.zijngeweest,
shetbedragdatbeschikbaar isvoordeaaninhetbuitenlandwelkenietdirectofindieland-entuinbouwendedaaropgestoelde
eriode1978-1985wordteenstijgingvandeze
jaren1985-1990met7I8%.Dezetoenemingis
rgenoemdeexportafhankelijkeinkomen.Dit
eafzetendaarmeeookdehiervoorbenodigde
uitvoer.

Tabel4.3 Exportafhankelijkinkomen1975-1990inprijzenvan1975
Samenhangendmet:

Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Overigebedrijfstakken
Totaal
Rundveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw
ExportnaarBRD

Export
Idem
inkomen
in%
1975
van
mln.gld.
totaal

Mutatiein%p.j.
19751978

1978- 19851985
1990
(progn.)(progn.)

4632
1956
2088

53,4
22,5
24,1

5,1
5,1
5,3

1,9
2,1
1,9

1,2
1,4
1,3

8676

100,0

5,2

2,0

1,3

3691
1640
1234
2110

42,5
18,9
14,2
24,3

4,6
7,7
4,3
4,6

3,5
0,4
1,0
0,9

1,9
0,8
0,9
0,6

3361

38,7

3,5

-0,2

-0,1

Deexportafhankelijkheidvanhetinkomenisvoorhetonderzochtedeelvan
devoedingsmiddelenindustrie (69%)noggroterdanvoordelandbouwzelf (60%).
Voordeonderscheidenproduktgroepenzijndeverschilleninexportafhankelijkheidnietgroot.Metruim56%isderundveehouderij endedaarmeedirecten
indirectverbondenbedrijvigheidnoghetminstafhankelijkvandeexport.De
exportvanrundveehouderijproduktenzorgdein1975voorruim42%vanhettotale
exportafhankelijkeinkomen.
Reedshiervoorisgeconstateerd datindeprognoseperiodehetexportafhankelijkeinkomenietssterkerzalgroeiendanhet totaleinkomen.Dithoudt
vooralverbandmetdestijgingvandeexportvanrundveehouderijprodukten.In
deperiode 1978-1990zalhetverdiendeinkomentoenemenmetmaar liefst40%.
Bijdeandereproduktgroepenligtditpercentagetussende7en12%.Bijdeintensieve-veehouderijprodukten zoudeexportafhankelijkheid tenopzichtevan197E
zelfsietsverminderen.Alsgevolgvaneenenanderzalhetaandeelvande
rundveehouderijprodukteninhettotalemetexportverdiendeinkomentoenemen
totbijna47%.Driekwartvandegroeivanhetexportinkomenzaltedankenzijn
aandestijgingvandeuitvoervanrundveehouderijprodukten.Nogweerandersgezegddetoenemingvanhettotaleinkomenzalvoor56%samenhangenmeteenverderegroeivandeuitvoervanzuivelproduktenenrund-enkalfsvlees.
Hetexportinkomenwerdin1975voorbijna40%verdienddoorexportnaar
West-Duitsland.BijhetinkomendatwerdbehaalddoordeexportvantuinbouwproduktenwashetaandeelvandeBondsrepubliek zelfs65%.Ookhetinkomendat
samenhangtmetdeintensieveveehouderij isinsterkemateafhankelijkvande
uitvoernaarWest-Duitsland.VoordeprognoseperiodewordtverwachtdathetexportaandeelvandeBondsrepubliek zouteruglopen.Voordeproduktenvandeintensieveveehouderijwordtzelfseenabsoluteverminderingvandeexportnaar
deOosterburenverwacht.Volgensdeprognosezalhetmetdeakkerbouwsamen36

hangendeexportinkomennoghetmeestgroeien(8%)maarditbetrefteenslechts
verhoudingsgewijskleindeelvandetotaleexport.

Tabel4.4 Werkgelegenheid 1975-1990,ondertechnischeverhoudingenvan1975
Samenhangendmet:

Aantal
Idemin
manjaren
%van
x 1000
totaal
in1975

Aantalmanjarenin
1978

1985
1990
(progn.)(progn.)

Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Overigebedrijfstakken

228,2
84,2
92,4

56,4
20,8
22,8

258,3
94,2
104,6

289,8
105,7
116,7

305,8
111,6
123,0

Totaal

404,8

100

455,3

510,3

538,4

Rundveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw

191,2
79,4
44,6
89,6

47,2
19,6
11,0
22,1

208,6
96,4
50,5
99,8

247,0
103,3
54,3
105,7

265,5
106,5
57,8
108,6

Exportafhankelijkewerkgelegenheid
w.v.naarWest-Duitsland

236,2
89,2

58,3
22,0

276,5
100,5

317,2
98,9

339,4
97,8

Werkgelegenheid
DedirecteenindirecteaandeNederlandseland-entuinbouwgekoppelde
werkgelegenheidbedroegin1975ruim400.000manjaren.Dewerkgelegenheid inde
voedingsmiddelenindustriewasindatjaarca.159.000manjarenwaarvanca.
75.000nietzijnmeegerekendomdatdebetreffendewerkgelegenheidverbandhoudt
metdebe-enverwerkingvaningevoerdeagrarischegrondstoffenwelkenietwordenverbruiktdoordenederlandselandbouw.Deminstewerkgelegenheidboodde
voortbrengingvandeakkerbouwprodukten.Deproduktensectordieverhoudingsgewijsdemeestewerkgelegenheidboodindeagrarischesectorwasdievantuinbouwproduktenendesectormetrelatiefdemeestewerkgelegenheidbuitende
landbouwwasdeintensieve-veehouderij.Inditgeheleagri-complexwaseenwerkgelegenheidvan236.000manjarenafhankelijkvandeexportwaarvanbijna90.000
vandeexportnaarWest-Duitsland.
Wanneergeenrekeningwordtgehoudenmeteentoenemingvandearbeidsproduktiviteitzougedurendedeprognoseperiodedewerkgelegenheidmet84.000manjarentoenemen.Aandezestijgingzouvooraldegrootstesector,dievanrundveehouderijprodukten,eenverhoudingsgewijzegrotebijdrageleveren,nl.57.000
manjaren.Dewerkgelegenheid indeagri-businesszouinnogsterkeremateafhankelijkwordenvandeexport:vanalleviernieuwearbeidsplaatsenzoudener
driegebaseerdzijnopdeexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen.
DitzoumetnametedankenzijnaandeexportnaaranderelandendandeBondsrepubliek.DevandeexportnaarWest-Duitslandafhankelijkewerkgelegenheid
zounietverdertoenemenmaarblijftmetbijna90.000manjarenaanzienlijk.

4.2 De invloed van veranderingen in prijsverhoudingen en produktiviteiten op de uitkomsten
Deontwikkelingvaninkomenenwerkgelegenheidwordtnietalleenbepaald
doordeontwikkelingvanhetproduktievolume,zoalstotdusverreisaangenomen,
maareveneensdoordeontwikkelingvanderuilvoetendenetto-arbeidsproduktiviteit.Indezeparagraafzullenenkelebenaderingenwordengegevenvandein-
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vloedvandezelaatstefactorenopdereëleinkomensontwikkelingendewerkgelegenheid.Indeeersteplaatszalwordenaangegevenwatdeinvloed isvaneen
voortzettingvandeontwikkelingenuithetrecenteverledenenvervolgenszullen
benaderingenwordengegevendiemeeraansluitenbijdeveronderstellingendie
aandeprognosevanhetproduktievolumetengrondslagliggen.
Intabel4.5 isweergegevenhoederuilvoetendearbeidsproduktiviteit
zichovereenlangereeksvanjarenhebbenontwikkeld.DezegegevenszijnontleendaanpublikatiesvanhetCentraalPlanbureau (CPB1978en 1982).Degegevensoverdevoedingsmiddelenindustrie hebbenbetrekkingopdegehelevoedingsmiddelenindustrie.Degegevensoverdeoverigebedrijfstakkenhebbenbetrekking
opalleoverigebedrijfstakken.Zowelbijdevoedingsmiddelenindustrie alsbij
deoverigebedrijfstakkenzijndaardoorookdiebedrijfstakkenmeegenomendie
geenverbandhoudenmetdeNederlandselandbouw.Erisdusverondersteld datde
ontwikkelingbijdebedrijfstakkendiewelendiegeenverbandhoudenmetde
Nederlandseland-entuinbouwnietvanelkaarafwijken.Decijfersoverdelandbouwendevoedingsmiddelenindustrie gevenaandatdeprijsontwikkelingvande
netto-produktie (=toegevoegdewaarde)vandezebedrijfstakkenongunstigeris
geweestdandievandenetto-produktievandegeheleeconomie.Wanneerwede
ruilvoetverandering tenopzichtevanhetbuitenland gemakshalveopnulstellen
betekentditdatbijeengelijkblijvendvolumevandenetto-produktiehetinkomenindezetweebedrijfstakkenindezelfdematedaaltalsderuilvoetverslechtert.Deruilvoet indetoeleverendebedrijfstakkeniszoalsgezegdbenaderddoorhetgemiddeldetenemenvanalleoverigebedrijven.Detotaal-regel
heeftbetrekkingopderuilvoetontwikkelingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen,hetisduseengewogengemiddeldevanderuilvoetontwikkelingvande
bedrijvendieopdirecteofindirectewijzebijdevoortbrengingvandezeproduktenbetrokkenzijn.Dezegetallengevenoverigensnogniethelemaaldeontwikkelingweervanderuilvoetvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen.
Buitenbeschouwingblijftnamelijkdeprijsontwikkelingvandedienstenen
goederendietenbehoevevandezeproduktiemoetenwordeningevoerd zoalsbijvoorbeelddeinvoervanveevoedergrondstoffen.
Verschilleninruilvoetontwikkeling hangenveelalvooreenbelangrijkdeel
samenmetverschilleninontwikkelingvandearbeidsproduktiviteit.Wanneerde
arbeidsproduktiviteitmeerdangemiddeld stijgtzalbijaanwezigheidvanconcurrentiedeprijsontwikkelingvoordieproduktieinhetalgemeenachterblijven
bijdievoorandereprodukties.Dezeparallelliteit indeontwikkelingvanruilvoetenarbeidsproduktiviteit isechternietvolledig.Indeeersteplaatsomdatderuilvoetnietwordtbepaalddoordearbeidsproduktiviteitmaardoorde
situatieopdeinkoopmarktenvangrondstoffenendienstenenopdeverkoopmarktenvanprodukten.Indetweedeplaatsomdatarbeid slechtseenvandeproduktiefactorenis.Deontwikkelingvandenetto-produktiviteit isdanookinfeite
eenbetereindicatievoordemogelijkhedentotruilvoetverslechtering onderde
voorwaardevaneengelijkblijvendebeloningpereenheidvandeproduktiefactoren.
Inhetkadervandezestudiegaathetechternietzozeeromdezeparallelliteitinontwikkelingmaarveelmeeromdeontwikkelingvandenetto-arbeidsproduktiviteitalszodanig.Dezegeeftimmersaaninwelkematedewerkgelegenheid
indebetrokkenbedrijfstakkendaaltbijeengelijkblijvendenetto-produktie.
Voordeontwikkelingvanwerkgelegenheidverbondenaandevoortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenisechterookdeaardvandeverbetering
vandearbeidsproduktiviteitvanbelang.Zohebbensommigevormenvanverbeteringvandearbeidsproduktiviteit eenpositiefeffectopdewerkgelegenheidin
anderebedrijfstakken,andereeennegatief effectenweerandereinhetgeheel
geeneffectopdewerkgelegenheid indetoeleverendebedrijfstakken.Positief
isheteffectwanneerdeproduktiviteitsstijgingwordtbereiktb.v.dooreen
zodanigemechanisatiedatpereenheidproduktmeerkapitaalwordtgebruiktof
b.v.dooreengroterverbruikvankunstmestpereenheidprodukt.Overigenszij
ernogmaalsopgewezendatindezestudiegeenrekening isgehoudenmetdewerkgelegenheiddieverbandhoudtmetdeproduktievanduurzameproduktiemiddelen
tenbehoevevandevoortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen.
Inditopzichtisdussprakevaneenonderschattingvandesamenhangendewerkgelegenheid (envanhetsamenhangend inkomen).Negatief isheteffectwanneer
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destijgingvandeproduktiviteithetresultaatisvaneengeringerverbruikvan
aangekochtegoederenendienstenpereenheidprodukt.Eengoedvoorbeeldhiervan
isdeverbeteringvandevoederconversie,welketotgevolgheeftdatvoordezelfdelandbouwproduktieminder leveringenvandeveevoederindustrienodigzijn.

Tabel4.5 Ontwikkelingvanruilvoetenarbeidsproduktiviteit
Mutatiein%perjaar
19531963

19631973

19731977

1978- 1990
VariantI
Variant II

Ruilvoet
Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Toeleverendebedrijven

-2,6
-0,4
+0,2

Totaalagri-business

- 1,4

3,3
3,2
0
- 2,5

- 5,2
-4,1
- 1,0

- 3,5
- 0,5
- 0,5

-4
-2
-1

- 3,9

Arbeidsproduktiviteit 1)
Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Toeleverendebedrijven
Totaalagri-business

5,6
3,1
3,0
4,4

8,8
4,6
5,0

4,1
5,0
3,0

6,8

4,2

6,5
3,5
3,5

3,0
2,0
2,0

1) Brutotoegevoegdewaarde (tegenmarktprijzen)permanjaar.
Decijfersintabel4.5latenziendatgedurendedegeheleperiode19531977destijgingvandearbeidsproduktiviteit indelandbouwgroterisgeweest
dangemiddeldinhetbedrijfsleven.Daarstaattegenoverdatderuilvoetvande
landbouwzichongunstigerdangemiddeldheeftontwikkeld.Persaldoweekdaardoorindeperiode1953-1973deontwikkelingvandetoegevoegdewaardeperarbeidskrachtindelandbouwweinigafvandiegemiddeldinhetbedrijfsleven.In
dieperiodewasersprakevaneenbelangrijkereëlestijgingvandetoegevoegde
waardeperarbeidskracht.Anderslaghetindejaren1973-1977.Denetto-produktieperarbeidskrachtnaminhetbedrijfslevenmindersterktoe.Voorde
landbouwkwamdaarbijdatderuilvoetverslechtering toenamendearbeidsproduktiviteitsstijgingverhoudingsgewijssterkerafnamdangemiddeld inhetbedrijfsleven.Alsgevolgvaneenenanderdaaldedetoegevoegdewaardeperarbeidskrachtterwijlinhetbedrijfslevengemiddeldgenomennogeentoenemingkonwordengerealiseerd,zijhetdatdezekleinerwasdanvoorheen.Devoedingsmiddelenindustriegeefteenwatgemengdbeeldtezien.Opvallend isdaarbijdecontinueringvandesterkegroeivandearbeidsproduktiviteit inhetmiddenvande
jarenzeventig.
Hetvoorgaandetoontduidelijkaandatbijhetschetsenvandetoekomstige
ontwikkelingvaninkomenenwerkgelegenheidvoorzoververbondenaandevoortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelennietalleennaardevolume-ontwikkelingvandeproduktiemagwordengekeken,maardatookdeontwikkelingvanderuilvoetendearbeidsproduktiviteit inbeschouwingmoetwordengenomen.Infeitezouditvooralleonderscheidengroepenvanproduktenafzonderlijkmoetengebeuren.Geziendeonzekerheidsmarges endewaarschijnlijkin
grotelijnengelijkeontwikkeling tussendeverschillendeproduktgroepenis
echtergekozenvooreengeaggregeerdebenadering.Indezebenaderingwordteen
drietalvariantenonderscheiden (zietabel4.6).
Indeeerstevariantisveronderstelddatdeontwikkelingeninhetverleden
zichindejaren1978-1990opongeveerdezelfdewijzezullenvoortzetten.Dit
betekentdatdemarktenvooragrarischeproduktenenvoedingsmiddelenonder
drukblijvenstaanenderuilvoetzichongunstigblijftontwikkelen.Voorde
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prognoseperiode wordt voorts verondersteld dat de stijging van de arbeidsproduktiviteit aanzienlijk zalblijven. Denegatieve gevolgenvan de ruilvoetontwikkeling kunnenhierdoor worden gecompenseerd.
De tweedevariant wijkt ineen drietal opzichten afvan de eerste. Inde
eersteplaats is een tragere economische groeiverondersteld waardoor nogmaar
inbescheidenmate sprake isvan een stijging vanhet volume van de toegevoegde
waarde per arbeidskracht inhet bedrijfsleven. Inde tweedeplaats is aangenomen
dat de toeneming van dearbeidsproduktiviteit vooral inde agrarische sectorbelangrijk zal afnemenvooral omdat door de geringere economische groei devermindering vanhet aantal arbeidskrachten uit deze sector vertraagt. Inde derde
plaats is een iets sterkere verslechtering van de ruilvoet verondersteld door
verhoudingsgewijs grotere problemen bij de afzet.Een enander resulteert ineen
lichte daling van de toegevoegde waarde per arbeidskracht inde agrarische sector en een stagnatie indevoedingsmiddelenindustrie. Aangenomenwordt dat de
inkomensontwikkeling per arbeidskracht indezebeide sectoren op middellange
termijn niet sterker kan afwijken van dealgemene inkomensontwikkeling danhier
is verondersteld.
De derdevariant sluit aan opde tweede.Tot dusverre iservanuit gegaan
dat een toeneming van debruto-produktie indezelfde mate leidt toteen stijging vanhet volume van de toegevoegde waarde.Voor de ontwikkeling van dearbeidsproduktiviteit is daardoor aangenomen dat dezebepaald wordt door de ontwikkeling van debruto-produktie endevermindering van de arbeidsinput. Een
stijging van denetto-produktie envan dearbeidsproduktiviteit kan echter ook
het resultaat zijnvan eenbesparing op het ge-enverbruik van aangekochte goederen endienstenvan andere bedrijfstakken. Hierbij kanvoor de agrarische sectorbijvoorbeeld worden gedacht aan eenverbetering van devoederconversie, aan
een zuiniger gebruikvankunstmest enbestrijdingsmiddelen etc.Wanneer demogelijkheden totverbetering vanhet inkomen door produktievergroting of door afvloeiing naar anderebedrijfstakkenafnemen zal insterkere mate gezocht worden
naar mogelijkheden om langs dezeweg het inkomen oppeil tehouden. Op grond
hiervan is indederdevariantverondersteld dat zowel bij de landbouw als bij
devoedingsmiddelenindustrie de stijging van de arbeidsproduktiviteit voor 1%
tedanken isaan eenbesparing op het ge-enverbruik van aangekochte goederen
endienstenvan andere bedrijfstakken. Voor dezebedrijfstakkenheeft dieuiteraard weer nadelige gevolgenvoor de inkomensvorming en dewerkgelegenheid. Tenslotte isverondersteld dat een enander alleen gevolgen heeft voor het aantal
arbeidskrachten inde onderscheiden sectoren.
Op grond van dezeveronderstellingen isnagegaanwat de gevolgen zijnvoor
de reële inkomensontwikkeling envoor deontwikkeling van de werkgelegenheid.
Het resultaat daarvan isweergegeven in tabel 4.6. Hierbij is tevens rekening
gehoudenmet dewerkelijke ontwikkeling van de ruilvoet ende ontwikkeling van
de arbeidsproduktiviteit indeperiode 1975-1978.Terherinnering zijvermeld
dat de inpar. 1vermelde gegevens voor 1978weliswaar betrekking hadden op de
agrarische produktie indat jaarmaar opbasisvan deprijsverhoudingen ende
arbeidsproduktiviteit in 1975,de prognoses zijn immers geënt op deinput-outputstructuurvanhet laatstgenoemde jaar.
De ruilvoetverslechtering heeft tot gevolg dathet reële inkomen inde
agrarische sector indeeerste en inde tweedevariant met bijna resp. ruim een
kwart zal dalen. Het totale samenhangend inkomenneemt eveneens af, zijhet in
minderemate.De daling vanhet reële agrarische inkomen betekent infeite een
voortzetting van deontwikkeling inde laatste decennia. Indeperiode 1960-1978
vond een gemiddelde reële daling plaats vanbijna 1%per jaar.Voor de jaren
1978-1990 zoubij devarianten eenen twee deze dalingmet resp. ruim 2%en ruim
2j% per jaar echter wel veel groter zijn.
Dewerkgelegenheid welke samenhangt met devoortbrenging van agrarische
Produkten envoedingsmiddelen vertoontmet namebij de eerstevariant eenaanzienlijke daling en dannogweervooral inde agrarische sector.Dit ligt hier
ookvoor dehand omdat eenvoortzetting van de grote stijging van dearbeidsproduktiviteit isverondersteld. Bij de tweedevariant isde daling van dewerkgelegenheid veel kleinermaar ookhier het grootst inde agrarische sector. Per
jaar zou ditvoor deze sector eenvermindering vanhet aantal arbeidskrachten
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met 1,6%betekenen.Indeperiode1970-1978daaldedewerkgelegenheid indelandentuinbouwmet 1,8%perjaar.
Indederdevariantgaandebesparingenopdeaangekochtegoederenendienstenindelandbouwgedeeltelijktenkostevanhetinkomenendewerkgelegenheid
indevoedingsmiddelenindustrie endeoverigebedrijfstakken.Heteffectvande
besparingendiedevoedingsmiddelenindustrieweetterealiserenophaaraankopen
vanproduktiemiddelenisechtergroterdanheteffectvanhaarverminderdeafzettenaandeagrarischesector.Immersslechtseenkleindeelvandeproduktie
vandevoedingsmiddelenindustriewordtafgezetaandeland-entuinbouw.Eenen
anderzoutotgevolghebbendathetinkomenvandeagrarischesectormaarook
datvandevoedingsmiddelenindustriebeduidendhogerzouuitkomendandevorige
variant.Detoegevoegdewaardevandevoedingsmiddelenindustrie zouin1990ongeveerevengrootzijnalsin1978.Indelandbouwzounogsteedssprakezijn
vaneendalingmaardezezalnubeperktblijventotca.1|%perjaar.Hetmetde
landbouwproduktiesamenhangendeinkomenindeoverigebedrijfstakkenkomtin
dezevariantuiteraardietslageruitdanindevoorgaandevariant.Hettotale
samenhangendeinkomenkomtnuhogeruitdanindevorigevariantomdatdebesparingenvooreendeeltenkostegaanvandeinvoervanproduktiemiddelen(veevoergrondstoffene t c ) . Dedalingvandewerkgelegenheiddiemetdeagrarische
produktiesamenhangtzoubijdederdevariantbeperktblijventot35à40duizendarbeidsjaren.Hetgrootstedeelvandezeverminderingisterugtevinden
bijdeagrarischesectorwaardedalingeenkleine20duizendarbeidsjarenzou
bedragen.Ditkomtovereenmetruimeenhalfprocentperjaar.

Tabel4.6 Ontwikkelingvanhetreëleinkomenendewerkgelegenheid,voorzover
samenhangendmetdeagrarischeproduktie,indeperiode 1978-1990
Bedrijfstakken

1978 Opbasis van
produktiegroei

1990
Variant

Variant
II O

IO
Inkomen Lndexci jfers1978
Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Overigebedrijfstakken
Totaal

100
100
100
100

118 ,4
118,5
117 ,6
118,2

76,5
111,9
111,0
93,8

Variant
III O

=100
71,9
93,3
104,5

85,5

81 ,0
100 5
92 6

89,4

Werkgelegenheid in1000arbeidsjaren
Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie
Overigebedrijfstakken
Totaal

258,3
94,2
102,8
455,3

292,3
292,3
92,1
92,1
123,0
123,0
507,4

130,5
130,5 202,8
49,749,7 72,2
80,2 80,2 96,5

228,5
77,8
85,5

260,4

391,8

371,5

1) Voordeinhoudvandevariantenzijverwezennaardetekst.

Dezelaatstevariantkanwordenbeschouwdalsdemeestplausibele,immers
bijiederevolgendeberekening zijnmeerfactorenenontwikkelingenindebeschouwingbetrokken.Dezevariantisdaarmeeookhetmeestinovereenstemming
metdeuitgangspuntenenveronderstellingenwaaropdeprognosevandeproduktie
isgebaseerd.Tochbevatookdezelaatstevarianteenonzekerheidsmarge.Zois
hetvooraldevraagofhetverschilininkomensontwikkeling perarbeidskracht
tussendeonderscheidensectorenwelvooreenzolangetijdkanvoortduren.Indienditniethetgevalisdanzouditkunnenbetekenendatdedalingvanhet
aantalarbeidskrachtenisonderschatdanweldatderuilvoetverslechteringmindergrootisdanverondersteld.Ditlaatstezougedeeltelijkondersteundkunnen
wordendoordebeperkteproduktiegroeiineenaantalsectorenwaardoordedruk
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op demarkten watminder zou toenemen en de ruilvoet zich iets gunstiger zou
kunnen ontwikkelen. Dewerkgelegenheid volgens variant III zou danals eenmaximum-raming kunnenworden beschouwd enhet inkomen indeze variant als een minimum-raming.

4.3 R e g i o n a l e o n t w i k k e l i n g
Inhetvoorgaande isdeverwachte ontwikkeling voor produktie, inkomen,
werkgelegenheid enbetalingsbalans weergegeven voor Nederland als geheel. In
deze paragraaf is eenpoging gedaanom deze prognoses voor produktie, inkomen en
werkgelegenheid regionaal teverbijzonderen. De regio's dieworden onderscheiden
zijn: Noord (Groningen,Friesland enDrenthe); Oost (Gelderland en Overijssel);
West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland); Zuid (Noord-Brabant en
Limburg) en IJsselmeerpolders (Noordoost Polder enFlevoland). Er zijn tweebenaderingen gemaakt diebeide berusten ophet aandeel van debetreffende regio
inhet landelijk aantal standaardbedrijfseenheden (sbe 1) 1975). Inde eerste
benadering isuitgegaanvanhet regionale aandeel in 1978 en isaangenomen dat
dit aandeel per produktierichting niet zalveranderen. Inde tweede benadering
iseen trendextrapolatie gemaakt opbasis van deontwikkeling van de regionale
aandelen perproduktierichting indeperiode 1965 tot 1982.Aanbeidebenaderingen kleven enkelebezwaren. Zo isverondersteld dat de regionale verdeling
van de sbe eenbruikbare maatvormenvoor deregionale verdeling van denettolandbouwproduktieenhet inkomen endewerkgelegenheid indeagri-business.
Gezien er regionaleverschillen zijn inb.v. deopbrengsten per ha enper dier
isditniet geheel juist.Daar het echter uitzonderlijk gaat om de ontwikkeling
per regio isditbezwaar niet groot.Een groter bezwaar vormt deveronderstelling dat deprijs-enproductiviteitsontwikkelingen tussen de onderscheiden
produktensectoren geen grote onderlinge afwijkingen te zien geven.Datverschillen inontwikkeling wel degelijk kunnen optreden blijkt bijvoorbeeld voor de
landbouw uit demate waarin de sbe'sworden aangepast bij deperiodieke herziening van de sbe-normen.Uiteraard kunnen ook de voedingsmiddelenindustrie ende
toeleverende bedrijfstakkenverschillen inprijs-en productiviteitsontwikkelingenoptreden. Demogelijkheid omhiermee rekening tehouden ontbrak, zodat
het hier infeite gaat om tweepartiële benaderingen.

Tabel 4.7 Prognose vanhet volumevan deagrarische produktie per regio
in 1990 (1978= 100)
Regio

I I )

II 2)

Noorden
Oosten
Zuiden
Westen
IJsselmeerpolders

121
117
114
116
111

117
118
128
100
134

Nederland

116

116

1)
2)

1)
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Op basisvan deveronderstelling dat deregionale verdeling perproduktierichting nietverandert.
Op basisvan een trendmatige ontwikkeling inde regionale produktieaandelen.

Een standaardbedrijfseenheid (sbe)iseeneenheid waarin de economische omvang van eenbedrijf envan deafzonderlijkeproduktierichtingen binnen
eenbedrijf wordt uitgedrukt.Een sbe iseen gestandaardiseerd bedrag aan
toegevoegdewaarde,berekend ineenbasisperiode bij een doelmatigebedrijfsvoering enondernormale omstandigheden.

Intabel4.7 zijnderesultatenvanbeidebenaderingenweergegevenvoorde
ontwikkelingvandeagrarischenetto-produktie.Bijdeeerstebenadering zijnde
verschillentussenderegio'snieterggroot.HetNoordenendeIJsselmeerpolders
lateneenwatafwijkendbeeldzien.Denetto-produktieinhetNoordengroeitwat
sterkerdoordatderundveehouderijprodukteneenverhoudingsgewijsbelangrijke
plaatsinnemenindesamenstellingvanhetproduktiepakketvanditgebied.Zoals
eerderisvermeldwordtdegrootsteuitbreidingvandeproduktieverwachtinde
rundveehouderij.Denetto-produktiegroei indeIJsselmeerpoldersblijftdaarentegenachterbijdelandelijketoenemingdoordatdeakkerbouwproduktieinditgebiedeenrelatiefgroteplaatsinneemtenvoorakkerbouwprodukten isslechtseen
bescheidenstijgingvandeproduktiegeraamd.Bijdetrendmatigeontwikkeling
zaldegroeivandeagrarischenetto-produktieinhetZuidendeslandsbeduidend
bovenhetgemiddeldeliggen.Innogsterkerematezoudithetgevalzijnvoorde
IJsselmeerpolders.Voorditgebiedisdetrendmatigebenaderingwaarschijnlijker
dandehiervoorgenoemde.Immersinditgebiedmoetrekeningwordengehoudenmet
eenverdereuitbreidingvanhetareaalcultuurgrond.HetWestenishetgebied
waardenetto-produktie in1990vrijwelevengrootzouzijnalsin1978.Dit
houdtverbandmetdevertragingvandegroeivandetuinbouwenmethetafnemend
aandeelvanditgebiedinderundveehouderij,ditlaatstemedealsgevolgvande
verminderingin'hetareaalcultuurgrond.DeontwikkelingvandeagrarischenettoproduktieinhetNoordenenOostenzullenelkaarnaarverwachtingnietveelontlopen.InhetverledenwasdegroeivanhetOostenweliswaarwatgroterdandie
vanhetNoordenmaarinhetlaatstgenoemdegebiedneemtderundveehouderij een
belangrijkeplaatsinenvoordezebedrijfstakiszoalsgezegdnogeenbelangrijkegroeivoorzien.Trendmatigeontwikkelingenkunnenechterwordenafgezwakt.
Zoisbijdeveronderstellingvoordeprognosevoordeproduktiereedsgewezen
opdenaarverwachtinggeringereverminderingvanhetareaalcultuurgrond inde
prognoseperiode.VoorhetWestenzouditkunnenbetekeneneenmindersterke
terugvalinhetaandeelindenetto-produktiedanhierisaangehouden.Ookis
hetnietwaarschijnlijkdatdestijgingvanhetaandeelvanhetZuidenzichin
detoekomstinonverminderdematezalblijvenvoortzetten.Hetmeestwaarschijnlijkelijktdaaromdatdewerkelijkeontwikkelingvoordezebeidegebiedsdelen
zichzalafspelenbinnenhettrajecttussendeeersteendetweedebenadering1).
Tabel4.8 betreftdeinkomensdiedoordezeagrarischeproduktiebinnenen
buitendelandbouwwordenbehaald,ditwilzeggenindelandbouw,indevoedingsmiddelenindustrieenintoeleverendebedrijfstakken.Ditinkomenisgekoppeld
aandeagrarischeproduktieinhetgebied.Hetisechtermogelijkdateendeel
vanhetinkomenbuitenhetgebiedwordtverdiendb.v.doordateendeelvande
produktiebuitenhetgebiedwordtverwerkt.DeprognosevandeinkomensontwikkelingisbepaaldopbasisvanvariantIIIenisdaarmeenietalleenafhankelijk
vandeontwikkelingvanhetproduktievolumevanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenmaarookvandeverwachteruilvoetverslechteringendeproduktiviteitsverhoging (zieparagraaf4.2).Erisechterzoalseerderisopgemerkt,ten
aanzienvandeprijs-enproduktiviteitsontwikkeling geenonderscheidnaarproduktensectorengemaakt.
Inbeidebenaderingenzouin1990hetreëleinkomenvoorzoverditsamenhangtmetdevoortbrengingvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenlager
zijndanin1978.DeenigeuitzonderinginditopzichtzijndeIJsselmeerpolders.
Bijeentrendmatigeontwikkelingvandeproduktie-aandelenvanditgebiedzou
hetreëleinkomennoginlichtematetoenemen.OokinhetZuidenzoubijeen
trenmatigeontwikkelinghetreëleinkomennietvolledigophetpeilvan1978
gehandhaafdblijven.DesterksteterugganggeefthetWestentezien:bijeen
trendmatigeontwikkelingzouhetreëleinkomenindeperiode 1978-1990metca.
eenvijfdedalen.

1) Deveranderingenindesbe-verhoudingentussendeproduktierichtingendoor
deherzieningvandesbein1981ondersteuntdezegedachte.
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Tabel 4.8 Prognose van deontwikkeling vanhet reële inkomen samenhangend met
deproduktie van agrarische produkten envoedingsmiddelen per regio
in 1990 (1978= 100) 1)
Regio (procentueel
aandeel in 1978)

I 2)

Noorden
(19)
Oosten
(25)
Zuiden
(25)
(28)
Westen
IJsselmeerpolders( 3)

93
90
87
87
84

89
92
95
78
106

Nederland

89

89

1)
2)
3)

(100)

II 3)

Uitgaande v a nvariant III (totale samenhangende inkomensontwikkeling)
zie paragraaf4.2.
Opbasis van deveronderstellingen dat de regionale produktieverdeling per
produktierichting nietverandert.
Opbasis van een trendmatige ontwikkeling van de produktie-aandelen.

Ook degegevens over dewerkgelegenheid hebben betrekking op de landbouw,
devoedingsmiddelenindustrie ende toeleverende bedrijfstakken.Nogmaals zij
erop gewezen dat dewerkgelegenheid nietvolledig aande gebieden is gekoppeld
doordat toeleveringenvanbuitenhet gebied plaatsvinden en eendeelvan de produktiebuitenhet betreffende gebied zalwordenverwerkt,bepalend voor dewerkgelegenheid is devolume-ontwikkeling van denetto-toegevoegde waarde en de ontwikkeling van denetto-arbeidsproduktiviteit. Ookhierwordt uitgegaanvan de
derdevariant (zieparagraaf 4.2) waarbij opnieuw zijopgemerkt dat geenrekening is gehoudenmetmogelijke verschillen inproduktiviteitsontwikkelingen tussenderegio's en tussen de produktensectoren.
Met uitzondering van de IJsselmeerpolders zou in 1990dewerkgelegenheid
inalle regio's lager zijndan in 1978.Op basis vanhetblijven voortbestaan
van de regionale produktie-aandelen (I)zoude dalingvan dewerkgelegenheid het
grootste zijn inhet Zuiden.Wanneer echter de trendmatige ontwikkeling van de
regionale verdeling van deproduktie zich inde prognoseperiode zou voortzetten
dan zou dewerkgelegenheid zich indit gebied beter weten tehandhaven dan inde
andere gewesten.De grootste vermindering zou indat geval optreden inhet
Westenwaar het aantal arbeidsplaatsenmet ca.eenkwart zoudalen.

Tabel 4.9 Prognosevan de ontwikkeling van dewerkgelegenheid samenhangende met
deproduktievan agrarische produkten envoedingsmiddelen per regio
in 1990 (x 1000arbeidsjaren) 1)
Regio

197£

Noorden
Oosten
Zuiden
Westen
IJsselmeerpolders

119
118
120
10

79
104
98
102
9

76
106
109
90
11

Nederland

455

392

392

1)
2)
3)
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2)

Uitgaande v a nvariant I I I , zieparagraaf 4.2
Op basis v a ndeveronderstelling datde regionale produktieverdeling per
produktierichting niet verandert.
Op basisvan een trendmatige ontwikkeling van de produktieaandelen.

II 3)

4.4 De invloed van mogelijke beleidswijzigingen op de uitkomsten
Indehiervoorweergegevenprognosesisuitgegaanvanongewijzigdoverheidsbeleid.Inwerkelijkheiddoenzichuiteraardwelwijzigingenvoor.Eendeelvan
dezewijzigingenheeftzelfstendoelongewensteontwikkelingendiezichzouden
voordoenbijongewijzigdbeleid tevermijden.Tenaanzienvanbeleidsactorskan
wordengedachtaanm.n.deEG,deNederlandsenationaleoverheidendeoverheden
vandelandendievoordeNederlandsehandelinagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenvangrootbelangzijn.Relevantebeleidsterreinenzijno.m.hetalgemeensociaal-economischenmonetairbeleid,heteconomischsectorbeleid,het
milieubeleidenhetveterinairenphyto-sanitairbeleid.Hetzalduidelijkzijn
dathethiermeegaatomeenbreedgebiedwaaropzichrelevantewijzigingenkunnenvoordoen.Indezeparagraafwordtvolstaanmetenkelealgemeneopmerkingen.
Achtereenvolgenszullenopmerkingenwordengemaakttenaanzienvanbeleiddat
zijndirecteaangrijpingspuntvindtindeprimaireproduktiefactoren,indeaankoopvangoederenendienstendoordelandbouwenindelandbouwproduktiezelf.
Inhetkadervanhetalgemeensociaal-economischbeleidwordtgestreefd
naareenbeperking (vandegroei)vanhetaantalwerklozen.Voorzoverditplaatsvindtdooreenverkortingvandearbeidstijd zalditdeprognosesnietofnauwelijksbeïnvloeden.Indeprognosesisimmersuitgegaanvanarbeidsjarenvaneen
bepaaldeomvangennietvanhetaantalwerkzamearbeidskrachten.Eensuccesvol
beleidopditgebiedzouuiteraardweltotgevolghebbendathetaantalarbeidskrachtenminderdaaltdanhetaantalmanjaren.Hierbijkanvoordeland-en
tuinbouwmetzijnvelezelfstandigenarbeidstijdverkortinghetgevolgzijnvan
eenmindersterkedalingvanhetaantalarbeidskrachten.Doordeongunstigeberoepsperspectievenbuitendelandbouwkunnenwellichtnoodgedwongenmeerpersonenindeagrarischesectorblijvenwaardoorhetwerkondermeerwerkers
wordtverdeeld.
Eenterughoudendbeleidvandenationaleenlocaleoverhedenbijdeverwervingvangrondenvoorniet-agrarischedoeleindenzaltotgevolghebbendat
deoppervlaktecultuurgrondminderdaaltdanindezeprognoseisverondersteld.
Inhetalgemeenzalditbetekenendatdeproduktiegroterzaluitvallendangeraamd.Ditgeldtdaninhetbijzondervoordegrondgebondenproduktie.Overigens
kanditeffectgedeeltelijktenietwordengedaandooreengeringerematevanintensiveringofeenmindersterkeuitbreidingvannietgrondgebondenprodukties.
Doordegrotereproduktiekanereenpositiefeffectzijnopinkomen,werkgelegenheidenbijdrageaandebetalingsbalans.Behalveaaneengeringereonttrekkingvancultuurgrondaanzijnagrarischebestemmingkanookwordengedacht
aaneensterkereuitbreiding.Inhetbijzonderkandanwordengedachtaaneen
besluitomdeMarkerwaard intepolderen,hetgeeneenbeperkteuitbreidingvan
hetareaallandbouwgrond totgevolgzouhebben(ca.2%).Hetwelofnietinpolderenisvoorditrapportechternietvanbelang,omdatmagwordenverwachtdat
bijinpolderingvandeMarkerwaardhiervoor 1990geenlandbouwproduktievanbetekeniszalplaatshebben.
Tenaanzienvandeinzetvandeproduktiefactorkapitaalkanwordengedacht
aandeinvloedvanwijzigingeninhetfiscalebeleid,hetrentesubsidiebeleid
enhetrentebeleid.ZoheeftdeinvoeringvandeWIR (ondergelijktijdigeintrekkingvandemogelijkhedenvoorvervroegdeafschrijvingendeinvesteringsaftrek)
deinvesteringen,inhetalgemeengestimuleerd.Eenremmendewerkingopde
investeringenzaldaarentegenzijnuitgegaanvaneensterkestijgingvande
rentediemededoorhet (elders)gevoerdebeleidsindsdienisopgetreden.Hetin
delandbouwgevoerderentesubsidiebeleidheeftdeneigingminderroyaaltewordenwaardoordestimulansomteinvesterenkleinerwordt.Tegenovergrotereimpulsentotinvesterenstaanremmendefactorenwaardoorpersaldodeinvloedop
deomvangvandeproduktieindelandbouwvermoedelijkbeperktzalzijn.
Hetbeleidmetbetrekking totdeaangekochteproduktiemiddelenisvooral
vanbelangvoordeglastuinbouw (gas)endeintensieveveehouderij (veevoer).
Bijdeglastuinbouwmoetdaarbijwordengedachtaanhetenergiebeleid.HetenergiebeleidvandeOPEC-landenbetekendeinhetalgemeeneenremopdeproduktiegroeiindeglastuinbouw.VoorzoverenzolangdoorNederlandeeneigenprijsbeleidvoordeaardgasvoorzieningvandeglastuinbouwkonwordengevolgdkonden
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de nadelige gevolgenvoor deproduktiegroei worden gecompenseerd.Wanneer echter
de energieprijzenvoor de glastuinbouw inNederland (vrijwel) gelijk zijn aan
die inde andere EG-lidstaten,hetgeen sinds april 1983het geval is,magwordenverwacht dat ook inNederland deproduktiegroei wordt geremd.Met het gelijktrekkenvan de energieprijzen indenederlandse tuinbouwmet die elders inde
EG en inandere sectoren is indeze prognose zoals eerder is opgemerkt reeds
rekening gehouden. De remmende invloed hiervan kan echter weer worden beperkt
door eenbeleid gericht op het stimulerenvan investeringen in energiebesparende
produktiemiddelen. Terzijde zij hierbij opgemerkt dat andere bedrijfssectoren in
denederlandse economie van dezebezuinigingsinvesteringen kunnen profiteren.
De uitkomsten voor wat de glastuinbouwproduktenaangaat behoeven dan ook zeker
niet ongunstiger te zijn dan indeprognose is aangegeven dit geldt inhet bijzonder voor dewerkgelegenheid. Bij de intensieve veehouderij kan zowel worden
gedacht aanhet graansubstitutenbeleid van deEG als aanhet beleid met betrekking tot demestoverschotten van denederlandse overheid. Wanneer het graansubstitutenbeleid van deEG tot gevolg zouhebben dat devoederwaarde-prijsvan de
graanvervangers en dievan graan op ongeveer hetzelfde niveau gebracht worden
kanhet concurrentievoordeel van de intensieve veehouderij in debuurt van de
grote zeehavens van belang inboeten. De ontwikkeling van deproduktievan deintensieve veehouderij zou daardoor sterk kunnenworden beïnvloed endaarmeeaanzienlijk kunnenverschillenmetwat in deze prognose is aangegeven. Een beleid
gericht op beperking van demestgift per ha zou eveneens belangrijke consequentiesvoor deomvang van de intensieveveehouderij kunnenhebben.Dit geldt in
het bijzonder voor die gebiedenwaarmomenteel eenomvangrijke intensieve veehouderij voorkomt endaarwaar natuurbelangen enmet name waterwinningsbelangenvoor de drinkwatervoorziening vanbelang zijn.
Beleidswijzigingen tenaanzienvan devoortbrenging vanmarktordeningsprodukten kunnenvooral worden nagestreefd omvermindering van (de stijging van)
budgettaire lasten tebereiken. Inhet kadervan dit rapport is danvooral van
belang het streven om de groeivan deEG-melkplas tebeperken. De eerdergenoemdemogelijkheid om de invoer van graansubstituten tebeperken zou indit opzicht vermoedelijk niet veel effect sorteren. Immers ookbij de dan geldende
prijsverhoudingen tussenmelk enkrachtvoer blijft het gebruik van krachtvoeders
alsmiddel omhet inkomen tevergroten aantrekkelijk. Wel zal als gevolg daarvan de inkomensvorming onder drukkomen te staan, zobetekent 1%verhoging van
deprijs vankrachtvoeders onder overigens gelijkblijvende omstandigheden een
vermindering van het inkomen inde rundveehouderij met 0,75%. Belangrijker is
dat de jarenlange pogingenvan deEuropese Commissie om de groeivan demelkplas tebeteugelen in 1984hebben geresulteerd in effectieve maatregelen.Aangenomenmag worden dat de ingevoerde superheffing zal gelden tothet einde van
deprognoseperiode endat gedurende deze tijd de feitelijke produktie deheffingsvrijeproduktieniet zal overschrijden gezien dehoogte van deze heffing.
Wanneer verder deheffingsvrijeproduktie tot 1990vastgesteld zoublijven op
het niveauvoor hetmelkprijsjaar 1985/86 danbetekent dit voor de gehele prognoseperiode een groeivan demelkplas van 0,75%. Dit isbelangrijk minder dan
de aangehouden groeivan ca. 2%per jaar.Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden betekent dit eenverdere vertraging van deproduktiegroei voor de
gehele sector met bijna een derde.Dewerkgelegenheid zou dan extra afnemenmet
ca. 20.000 arbeidsplaatsenwaarvan demeeste in de landbouw zelf.Ookhet saldo
op debetalingsbalans zouhierdoor iets sterker afnemen danvolgens deprognose.
Indepraktijk zullen deze effectenvermoedelijk kleiner zijn danhier isaangegeven. Omdat getracht zalworden de produktie inandere landbouwsectoren (akkerbouw enintensieve veehouderij)verder op tevoeren.Voor watbetreft de inkomensontwikkeling isvan belang dat dit kan leiden tot een grotere prijsdruk in
de genoemde sectoren hier staat echter wellicht een geleidelijk iets afzwakkende prijsdruk indemelkveehouderij.
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DEWERKELIJKEONTWIKKELINGENDEPROGNOSE

Deprognoseszijnomstreeks 1980opgesteld,waarbij 1978alsbasisjaar
heeftgediend.Sindsdienzijnenkelejarenverstrekenenhetisdanookinteressantnategaanofdeontwikkelingsinds 1978overeenkomtmetdievolgensde
prognoses.Indithoofdstukwordtvooreenbeperkaantalbelangrijkekengetallen
dezevergelijkinggemaakt.Bijdeinterpretatievandegegevensmoeteroverigensrekeningmeewordengehoudendatdeprognosecijfersvoor 1985en 1980een
gemiddeldesituatieweergeven.Zoiserbijvoorbeeld geenrekeninggehoudenmet
jaarlijksefluctuatiesindeproduktiealsgevolgvanwisselendeweersomstandigheden.Eenevaluatievandeprognosekandanookeigenlijkpaswordengemaakt
nahetverstrijkenvandeprognoseperiode.

5.1 De veronderstellingen
Deuitkomstenvaneenprognosehangenmedeafvandegehanteerdeveronderstellingen.Eenaantalvandeveronderstellingendietengrondslagliggenaande
prognosesinditrapportzullenachtereenvolgensderevuepasseren.
Bijdealgemeneveronderstellingenisuitgegaanvaneenbeperktetoeneming
vanhetaantalinwonersinNederlandenvaneengeringedalinginWest-Duitsland.
Totdusverreblijktinwerkelijkheid inderdaadhetbevolkingsverloop inWestDuitslandachterteblijvenbijdatinNederlandmaarminderenopeenhoger
niveaudanvoorzien.InplaatsvaneenverminderingdeedzichinWest-Duitsland
indeeerstejarenvandeprognoseperiodenogeenlichtetoenemingvoor,waardooreind 1983hetaantalinwonersbijna3%meerwasdanhetaantaldatvoor
1985werdverwacht.OokinNederlandwasdebevolkingsgroeitotdusverregroter
dandestijdswerdverondersteld.Inrecentebevolkingsprognoseswordtookvoor
dekomendejarenuitgegaanvanhogeregroeicijfers.VoordeEGalsgeheelloopt
dewerkelijkeontwikkelingslechtsweiniguitdepasmetdewerkelijkeontwikkeling.VoorNederlandenWest-Duitsland isechtersprakevaneenonderschatting
vandezebelangrijkevraagbepalendefactor.
Tenaanzienvandeinkomensontwikkelingiseengelijkblijvend inkomenper
hoofdverondersteld.InwerkelijkheidwasersprakevaneenafnemendeinkomensgroeiperhoofdindeEG,envoorNederlandvaneendalingvanhetinkomenper
hoofd.Deeerstejarenlagendusvoorwatdebuitenlandse inkomensontwikkeling
betrefteengunstigerbeeldziendangemiddeldgenomenvoordegeheleprognoseperiodeisverondersteld,hetgeenm.n.vanbelangisvoordeexportvraagnaar
duurdereofmeerluxeagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen.
Naastdezealgemeneveronderstellingenzijnerookveronderstellingengehanteerddiemeermetdelandbouwzelfsamenhangen.Eendaarvanisdaterin
1985enin1990geenm.c.b.'smeerzullenbestaanmetuitzonderingvandievoor
dehandelmetWest-Duitsland.Inwerkelijkheidblijkendem.c.b.'s inderdaadeen
hardnekkigbestaantehebbenmedealsgevolgvanregelmatigweerkerendewisselkoersveranderingen.Nederlandbehoorttotdelandenmetpositievem.c.b.'shetgeeneenstimulansbetekentvoorhetaanbodvan"zware"marktordeningsprodukten.
Hetm.c.b.percentagevoordehandelmetWest-Duitsland lagin1982en1983ongeveerophetniveaudatvoor 1985isverondersteld1).

1) Weliswaar isinhetvoorjaarvan1984beslotendatper 1januari 1985de
m.c.b. inbelangrijkematezullenwordenafgebrokenmaarhierstaanweer
nationalecompensatiemaatregelen tegenoverwaardoordeverondersteldeontwikkelingvandeconcurrentieverhoudingmetWest-Duitslandgemiddeldgenomenvermoedelijknietbelangrijkwordtbeïnvloed.
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Tabel5.1 Veronderstellingen:Prognoseenwerkelijkheid (indexcijfers 1978=100)
Prognose
1985

Situatie
1981

1982

1983

AantalinwonersNederland
West-Duitsland
EG-9

101 9
97 7
100 8

102,1
100,7
100,8

102,7
100,5
101,3

103,0
100,5
101,5

Inkomenp.hoofdNederland
West-Duitsland
EG-9

100
100
100

99,5
105
103,5

97,5
104
103,5

97,7
104,5
103,8

Reëleprijsmengvoeders

100

102,4

97,9

EenbelangrijkekostenpostvoordeNederlandseagrarischesectorisveevoer.
Tenaanzienhiervanwordtverondersteld datdeprijzenreëelgelijkzullenblijvenmaardatnominaaldeprijzeninWest-Duitsland 1%minder zullenstijgen.In
werkelijkheidblijkendereëleveevoerprijzentot1983weinigveranderingte
hebbenondergaan;naeenaanvankelijkelichtestijgingvolgdein1982inreële
termeneendaling.TenopzichtevanWest-Duitsland zijnnominaaldeprijzenin
Nederland tot1983ietsmeer toegenomendanisverondersteld.
Samenvattendkanwordengezegddatdebevolkingsgroeieninminderemate
ookdeinkomensontwikkeling groterresp.gunstigerisgeweestdandestijdswerd
voorzien.Depositievem.c.b.'swareninwerkelijkheid ietsgroterdanwerdverondersteld.Eenenanderimpliceerteenwatgrotere toenemingdanvoorzienvan
deagrarischeproduktieenvandeafzetmetnameinhetbuitenland.

5.2 De resultaten
Debruto-landbouwproduktieisindeperiode 1978-1983metgemiddeld3,5%
perjaargestegen (zietabel5.2).Ditisbelangrijkmeerdandevolgensde
prognosevoordeperiode 1978-1985werdverwachtnl. 1,4%.Infeiteblijktde
ontwikkeling indejaren1978-1983,althansvoordegeheleproduktie,eenvoortzettingtezijngeweestvandieindeperiode 1975-1978.Ditgeldtookvoorde
regionaleverdelingvandeproduktie.Berekendopbasisvansbe's1975blijkt
hetproduktieaandeelvanhetWestenenhetNoordenverdertezijngedaaldin
hoofdzaak tengunstevanhetZuiden.
Deproduktievandeakkerbouwgeefttotdusverregeensystematischeafwijkingvandeprognosetezien.Erwerdeenproduktiegroeiverwachtvan0,5%per
jaarterwijlinwerkelijkheid deproduktie (exclusief interneleveringen)in
1982,bijna6%benedenvan 1978lag.Hierbijmoetechterwordenaangetekend
datdeomvangvandeoogstenvanjaaropjaarvrijsterkvariërenendatm.n.
in1983hetproduktievolumesterkterugviel.Overeenkomstigdeverwachtingis
hetareaalakkerbouwgewassen (exclusiefgroenvoedergewassenzoalssnijmais)
verderafgenomenenhetareaalconsumptieaardappelen (incl.pootaardappelen)
verdertoegenomen.
Inderundveehouderijnamtussen 1978en1983deproduktiegemiddeldbijna
evensterktoealsvolgensdeprognosewerdverwacht.Degroeivandeproduktie
wasinhoofdzaaktedankenaandewassendemelkplasenslechtsinbeperktemate
aaneengroterevleesproduktie.
Eenvandepronoseduidelijkafwijkendbeeldgeeftdeontwikkelingvande
intensieveveehouderijtezien.Vooralleonderscheiden sectorenwasdegroei
indeeerstejarenvandeprognosebelangrijkgroterdangemiddeldperjaar
werdverwacht.Ditgeldtinhetbijzondervoordelegpluimveehouderij dieinde
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afgelopenjareneenexplosievegroeidoormaakte.Indevarkenshouderijliepde
toenemingvandeproduktiet.o.v.1975-1978weliswaar terugmaardezewasniettemintochnogbelangrijkgroterdanwerdverwacht.
Ditlaatstewasookhetgevalbijdetuinbouw.Vooraldeproduktievanbloemenenplantenenbomengaftot1983eenbelangrijkgroterestijgingteziendan
deprognose.Kennelijkzijndeproduktie-enafzetmogelijkhedenvandezeProduktengroterdanisberekend,vermoedelijkvooraldoordatteweinigrekeningis
gehoudenmetdemogelijkhedentotvergrotingvandeafzetbuitenNederlandende
Bondsrepubliek.Eenrelatiefgunstigefactorvoordeglassectorindezeeerste
jarenvandeprognosewasverderdatdegasprijzenrelatieflaagwaren.Ditrelatievevoordeel isgeleidelijkverkleindenin1983opgeheven.Bijdegroententeeltindeopengrond (indetabelnietafzonderlijkonderscheiden)endefruitteeltzijndejaarlijkseschommelingenindeproduktievaakgrootwaardoorde
cijfersovereenkleinaantaljarenslechtseenbeperkteindicatiekunnengeven
voordelangeretermijnontwikkelingen.Vooralsnogligtdefeitelijkeontwikkelingvandefruitproduktieslechtsweinigonderdevoorziene.

Tabel5.2 Deontwikkelingvanhetbruto-produktievolumeinland-entuinbouw
indeperiode1978-1983 (mutatiesin%)
1979- 1980- 1981- 1982- 1983- Gem.1983-Gem.19851978 1979 1980 1981 1982 1978
1978
voorl.voorl.voorl.
prognose
Akkerbouw
Rundveehouderij1)
Kalvermesterij
Varkenshouderij
Slachtpluimveehouderij
Legpluimveehouderij
Groententeelt (glasin
opengrond)
Bloemenenplantenteelt
Bloembollenteelt
Boomkwekerij
Fruitteelt
Totaalland-entuinbouw

-3
2
9
5
4
19,5
4
12,5
4
9
13
4,5

0
0
0
4
5
8

9,5
4
5,5
1,5
11
10,5

4,5
1,5
-0,5
5
-2,5
7,5

3
36,5
3
- 2
2

4,5
4
12
8,5
2
6
11,5
7
-18
-3,5

10
19,5
0,5
10
8,5

2,5
2,5
4
4
0,5

2,5

5

4

-15

1

- 1,1
2,2
3,52)
3,5
2,9
9,3

0,5
2,3
0,5
1,4
0,4
-0,7

4,9
10,9
3,3
8,3
- 0,4

0,4
1,7
1,9
2,0
0,1

3,5

1,4

1) Incl.melkveehouderijenschapenhouderij,excl.kalvermesterij.
2) Eenstatistischeredenen1982t.o.v.1978.
Bronnen:CBSenLEI.
Samenvattendkanwordenopgemerktdatdeproduktiegroeiindeperiode1978—
1982groterisgeweestdanopmiddellangetermijnwerdverwachtvooraldooreen
sterkeregroeivandeintensieveveehouderijenvandesierteelt-engroentensector.Vooreendeelhangtditsamenmeteengroterebevolkingstoenemingeneen
gunstiger inkomensontwikkelingbuitenNederlanddanwerdverondersteld.
OpconsumentenniveaunaminNederlanddeeerstejarenvandeprognoseperiodedeconsumptievanvoedingsmiddelenquavolumenogtoe.In1981en1982trad
echtereenkleinedalingop,zodatin1982hetconsumptievolumeslechts3%groterwasdanin1978.Devleesconsumptiegaseenduidelijkeontwikkelingtezien:
van 1978tot1980eenvolumegroeivanintotaal6%envan1980tot 1983een
dalingmet7^%.Ookbijbanketenchocoladeprodukten-dieoverigensnietinde
prognosezijnopgenomen-traddelaatstejareneenverbruiksdalingop.Volgens
deprognosewerdvooralleprodukteneenverbruikstoenemingverwachtvangemiddeld 1,2%perjaartot1985ofwelca.5%voordejaren 1978-1982.Dewerkelijke
ontwikkelingvandeconsumptieblijftdusietsachterbijdeverwachting.Voor
alleduidelijkheid zijeropgewezendatindevolumeontwikkelingookisbegre49

penenmeerofminderematevanbe-enverwerkingvanagrarischeproduktenen
demeerofminderedienstverleningbijdedistributie (b.v.viaspeciaalzaken
ofviasupermarketsetc.)- Zoudenweonsbeperkentotdeafzetvandelandbouw
tenbehoevevanhetniet-agrarischverbruikdanwasertussen 1978en1981nog
sprakevaneengroeivanca.2%perjaar.Ditwasietsmeerdandeverwachting
tenaanzienvandeontwikkelingvandebinnenlandseafzet.Ditzou,insamenhangmethetvoorgaande,eropwijzendatm.n.devraagnaarduurderemeerverwerkingendienstverleningvergendeproduktenisachtergebleven.
Voorwatdeontwikkelingvandenetto-exportbetreftwashetnognietgoed
mogelijkomeenvergelijking temakentussenverwachteenfeitelijkeontwikkelingopbasisvanvolledigvergelijkbaregegevens.Volstaanwordtdaarommeteen
benaderendevergelijking.Hiertoeisgebruikgemaaktvandestatistiekvande
buitenlandsehandelenmetnamevandegegevensdiebetrekkinghebbenopde
handel indieagrarischeproduktenwelkedoordenederlandselandbouwworden
voortgebrachtdanwelerdirectmeeconcurreren.Omdathetgaatomdenetto-exportisonderzochtwatdevolume-ontwikkeling isgeweestvandeuitvoerminus
deinvoerof,metanderewoorden,vanhethandelssaldo.Volgensdeprognosezou
hetvolumevandenetto-exporttussen 1978en1985jaarlijksmetbijna2%toenemen,defeitelijkeontwikkelinggeeftechtereengroeivan7%perjaartezien.
Denetto-exportheeftzichdusquavolumetot1982veelgunstigerontwikkelddan
werdverwacht.Ditisuiteraard inovereenstemmingmetdeeerdergeconstateerde
groterestijgingvandeproduktieendebijnagelijkeontwikkelingvanhetverbruiktenopzichtevandeverwachteontwikkeling.Denetto-exportnaardeBondsrepubliekzounaarverwachtingachterblijvenbijdienaaranderelanden.Inwerkelijkheidblijktditookhetgeval tezijngeweesteninnogsterkerematedan
werdverwacht;denetto-exportnaarWest-Duitslandvertoondeeengemiddelde
jaarlijksegroeivan2%.Ditneemtnietwegdatookhierdefeitelijkeontwikkelinggunstigerwasdandevoorzienestagnatieindenetto-export.Hetaandeel
vanWest-Duitsland inhethandelssaldo (gemeteninprijzenvan 1978)daaldedoor
dezeachterblijvendeontwikkelingvan76%in1978tot63%in1982.VooraldeafzetbuitenNederlandendeBondsrepubliekblijktgunstigertezijnverslagendan
wasvoorzien.
Tabel5.3 Ontwikkelingvanhetvolumevandenetto-produktie,deruilvoet,het
reëel inkomen,dearbeidsproduktiviteit endewerkgelegenheidna1978
(mutatiein%t.o.v.voorafgaandjaar)
1979

1980

1981

1982

1983

1984

3,5
11,5
8
5,5
2

1,5
- 4,5
- 3
2
- 0,5

12
5,5
18
14,5
- 2

7
- 5
2
8,5
- 1,5

- 1
- 2
- 3
- 1,5
0,5

3,5
- 5
- 1,5
3
0,5

volumenetto-produktie
ruilvoet
reëelinkomen
arbeidsproduktiviteit
werkgelegenheid

3
13,5
11
3
0

2
9,5
11,5
2,5
- 0,5

4
1
5
6
- 2

1,5
- 0,5
1
4
- 2,5

1,5
- 3,5
- 2
4
- 2,5

1,5
9
10,5
2,5
- 1

Overigebedrijven
ruilvoet
arbeidsproduktiviteit

0,5
1,5

- 1
0,5

2
1

- 0,5
3

0
2,5

Landbouw
volumenetto-produktie
ruilvoet
reëelinkomen
arbeidsproduktiviteit
werkgelegenheid
Voedingsmiddelenindustrie 1)

1
0, 5

1) Benadering:Degegevenshebbenbetrekkingopdevoedingsmiddelenindustrie
(veehouderijprodukten)enopdevoedingsmiddelenindustrie (overigeprodukten),wegingheeftplaatsgevondenopbasisvanhunbetekenisvoordenederlandselandbouw.
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Dewerkelijkeontwikkelingvaninkomenenwerkgelegenheid indejaren1979
totenmet 1982isweergegevenintabel5.3. Naeenverderedalingvanhetinkomenindelandbouwin1979en1980tradvooralin1981maarookin1982een
herstelop.Daarmeekwameentijdelijkeindeaandevoortdurendedalingvanhet
reëleinkomenindetweedehelftvandejarenzeventig.Gemiddeld tradeenstijgingopvan3%perjaar,terwijlvoorzienwaseendalingvanruim 1^%perjaar.
Incombinatiemetdegegevensoverdebuitenlandsehandelblijktvooralhetinkomendatdoorexportwordtverdiendbelangrijktezijntoegenomenendaarmeede
bijdrageaandebetalingsbalans.Dezegunstigerontwikkelingwastedankenaan
degroeivandenetto-produktiediebelangrijkgroterwasdanwerdverwacht.In
feiteheeftzicheentrendmatigestijgingvandenetto-produktievoorgedaan.De
ruilvoetheeftzichindezejarengemiddeldgenomenontwikkeldovereenkomstig
deverwachting.Overeenkomstigdeontwikkeling indelandbouwnamookindevoedingsmiddelenindustriedeproduktietotdusverremeertoedanwerdverwacht.
Ondanksdesterkeretoenemingvandeproduktienamdewerkgelegenheid inde
landbouwenindevoedingsmiddelenindustrieaf.Ditwashetgevolgvaneenaanzienlijketoenemingvandearbeidsproduktiviteit inbeidegenoemdesectoren.
Voordelandbouwbedroegdezezelfsgemiddeldruim8%perjaarenvoordebetrokkenvoedingsmiddelenindustriewasditbijbenaderingruim5%perjaar.In
beidesectorenwasditmeerdanhetlangjariggemiddeldeendaarmeetevensmeer
danindeprognoses isverondersteld.Deverminderingvandewerkgelegenheidin
delandbouwenindevoedingsmiddelenindustrie ligtinongeveerdezelfdeorde
vangroottealsindeprognosewerdverwacht.
Dereëletoegevoegdewaardeperarbeidsjaarindelandbouwsteegindeze
periodemetgemiddeld4%perjaar.Dezegroeiwasgeheeltedankenaandeontwikkeling in1981en1982.Ditiseenontwikkelingdietegengesteldwasaandie
indegeheleeconomiewaarinjuistindezejarendetoegevoegdewaardeperarbeidsjaarstagneerde.
Samenvattendkanwordengezegddatdeinkomensontwikkeling indeeerste
jarenvandeprognosezichbeduidendgunstigerheeftontwikkelddanwerdverwachtendatdeontwikkelingvandewerkgelegenheid ongeveerophetverwachte
niveaulag.Vooralvoorwatbetrefthetinkomenkaneenkorteperiodeechter
belangrijkeafwijkingenvaneenlangeretermijnontwikkeling teziengeven.
5.3 Evaluatie
Deproduktieenvooraldeexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelenistot1983quavolumemeertoegenomendanwasvoorzien.Vooreendeelhoudt
ditverbandmetincidentelefactorenenvooreendeelmethetfeitdatdeveronderstellingenwaaropdeprognoseisgebaseerdineenaantalgevallente"somber"was.Zowasb.v.indeBondsrepublieksprakevaneenbevolkingstoeneming
inplaatsvaneenafname.Ookalhoudtmenmethetbovenstaanderekeningdan
nogblijktdegroeikrachtvandeproduktievanm.n.deintensieveveehouderij
endeglastuinbouwendetoenemingvandeexportvandeproduktenvandezesectorentezijnonderschat.Dematewaarindituiteindelijkhetgevalzalzijn,
dusnahetverstrijkenvandegeheleprognoseperiode,kanechterweleensgeringerzijndanmenopbasisvandeontwikkeling indeafgelopenjarengeneigd
isteconcluderen.Zoisindeglastuinbouwhetprijsvoordeelbijdeenergie
sprongsgewijsverkleindenin1983volledigopgehevenenmoetbijdeintensieve
veehouderijwordenafgewachthoeonderhettoekomstigegemeenschappelijklandbouwbeleiddeprijsverhoudingtussendeveevoedergrondstoffenzichzalontwikkelen.Eenverkleiningvandeprijsverschillenbijdeveevoedergrondstoffentussengranenenniet-granenzalimmersinhetalgemeendeconcurrentiepositievan
denederlandseintensieveveehouderijnadeligbeïnvloeden.Voorwatdeandere
sectorenaangaatverdientvermeldingdatookbijdemelkveehouderijisuitgegaan
vanongewijzigdbeleid.Ditistotenmet 1983eenhoudbareveronderstelling
gebleken.Metingangvan2april 1984iseenregelingvankrachtgewordenwaarbijallemelkleverantiesboveneenbepaaldquotumbelastwordenmeteenzeer
hogeheffing,dieindepraktijkdemelkveehouderijzaldwingentoteenforse
verlagingvanhunmelkproduktie.Inhetnajaarvan1984wordenbeperkendemaatregelenvankrachtvoordeintensieveveehouderijinverbandmetdenoodzaak
vanbeteugelingvandemestoverschotten.
,.
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Bijlage 1 Indeling bedrijfskiassenvoor de agrarische input-outputtabel 1975.
1Akkerbouw
2Melkveehouderij
3Mestveehouderij
4Kalvermesterij
5Varkensfokkerij
6 Varkensmesterij
7Legpluimveehouderij
8 Slachtpluimveehouderij
9 Schapenhouderij
10Groenten (open grond)
11 Groenten (onder glas)
12 Bloembollenteelt
13 Bloementeelt
14Boomkwekerijen
15Fruitteelt
16Bosbouw
17Visserij
18 Zuivelindustrie
19Vleesindustrie: melkvee
20Vleesindustrie: mestvee
21Vleesindustrie: kalveren
22Vleesindustrie: fokvarkens
23Vleesindustrie: mestvarkens
24Vleesindustrie: leghennen
25Vleesindustrie: slachtpluimvee
26Vleesindustrie: schapen
27Visverwerkende industrie
28Mengvoederindustrie
29Graanverwerkende industrie
30Bloemverwerkende industrie
31 Suikerindustrie
32 Cacaoindustrie
33 Conservenindustrie
34Overige voedingsmiddelenindustrie
35Dranken en Tabakindustrie
36Textiel en lederindustrie
37 Chemie
38Overige nijverheid
39 Bouwnijverheid
40Handel enverkeer
41 Diensten
42N.A.G.
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Bijlage2 Dealgebravandeinput-outputanalyse
1.Deinput-outputtabelalsgepartitioneerdematrix.
Wegevendeinput-outtabelalsvolgtinschemaweer:
X (i,.i)
K (i,j)

F (i,.i)

X (i)

X (j)
Hierinhebbendesymbolendevolgendebetekenis:
X (i,j)-matrixvandeonderlingeleveringenvanbedrijfstakiaanbedrijfstakj
F (i,j)-matrixvandeleverantiesvanbedrijfstakiaanfinalebestemmingj
X (i) -vectorvandetotaleoutputvanbedrijfstaki.
K (i,j)-matrixvandeprimairekostensoortivanbedrijfstakj.
X (j) -vectorvandetotaleoutputvanbedrijfstakj(=degespiegelde
vectorX(i))
Hetgebiedrechtsonderisvoordeverdereanalysenietvanbelang.
2.Hettrekmodel
Dedirecteinputcoëfficienten.
Hettrekmodelimpliceertdeveronderstellingvaneenvasterelatietussenintermediaireleveringenentotaleoutput,eneveneenstussendeprimairekostenen
detotaleoutputperbedrijfstak.
Dedirecteproduktiecoëfficientenwordengedefinieerdals
a (i,j)=X (i,j)/X (j)voorelkeienj
(1)
Analoogzijndedirecteprimairekostencoëfficienten
b (i,j)=K (i,j)/X(j)voorelkeienj
(2)
Voordeoutputvanbedrijven (duslangsderegelsvandetabel)
geldtdeidentiteitIa(i,j)Xj+ F (i)=X (i)
(3)
vooriederebedrijfstaki.Voorallebedrijfstakkenschrijvenwe
inmatrixvorm aX+F=X
(4)
waarin
A-matrixvandirecteproduktiecoëfficienten
X-kolomvectorvantotaleoutputs
F-kolomvectorvantotalefinaleafzet
Degecumuleerdeproduktiecoëfficienten.
Beschouwenwedefinaleafzetalsgegevendankunnenwe
herleidentot
X-aX=F
enalsdebetrokkeninversebestaattot X= (I-a)-l F
waarinIdeeenheidsmatrixvantoepasselijkedimensies.
Dezelaatsteidentiteitgeeftaanwelkeoutputsvaniederebedrijfstak
minimaalnodigzijnomhetdoorFvoorgesteldepakketvanfinale
goederenendienstentekunnenvoortbrengen.
Dematrix (I-a)-lbevatdegecumuleerdeproduktiecoëfficienten,eenvoudigheidshalveverderweergevendoorC (=c(i,j)).
Wekunnen (6)dusherschrijvenals X=cF

(4)
(5)
(6)

(7)

Gecumuleerdeprimairekosten
Uitgaandevandegecumuleerdeproduktiesvolgens (7)kunnenwedegecumuleerdeprimairekostenberekenendoortoepassingvan(2)
B=b X =b c F
waarin:
B-totalegecumuleerdeprimairekosten
b-directeprimairekostencoëfficienten

(8)
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BIJLAGE2 (Vervolg)

c-gecumuleerdeproduktiecoëfficienten
F-finaleafzetten
Deformuleszijnhierweergevenvoordetotaleafzettenendetotaledaarmee
samenhangendeprodukties(omzetten)enprimairekosten.
Uiteraardkunnendeberekeningenookgemaaktwordenvoordeafzonderlijke
finaleafzetcategorieënenprimairekostensoorten
3.Hetstuwmodel
Dedirecteafzetcoëfficienten.
Bijhetstuwmodelwordtverondersteld,datdeverdelingvandeoutputperbedrijfstakoverdeverschillendebestemmingenvolgensvasteverhoudingenplaats
heeft.Ditgeldtzowelvoordeintermediaireleveringenalsvoordefinaleafzetten.
Dedirecteafzetcoëfficientenwordenbepaaldvolgens:
d (i,j)=X (i,j)/X(i)voorelkeienj
(9)
Dedirectefinalevraagcoëfficientenzijn:
f (i,j)=F (i,j)/X(i)voorelkeienj
(10)
PerkolomvandetabelgeldtEd (i,j)+ K (j)=X (j)
(11)
voorbedrijfstakj.Voorallebedrijfstakkenisditinmatrixvorm
dX+K=X
(12)
waarin:
d-dematrixvandedirecteafzetcoëfficienten
X-derijvectorvandetotaleinputs
K-derijvectorvandetotaleprimairekosten
Degecumuleerdeafzetcoëfficienten
Naherleidingvan (12)vindenweX= (I-d)-lK
Dezeidentiteitgeeftaanwelkeoutputsmaximaalgeproduceerdkunnen
wordengegevendedoorKweergegevenbeschikbareprimairekostenfactoren.
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(13)

