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INVESTERINGEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ EN AKKERBOUW
Hennie van der Veen (070-3358148)
Om de moderniteit van het productieapparaat op peil te houden en aan bedrijfsontwikkeling te doen, is het
noodzakelijk dat agrarische bedrijven regelmatig investeren. Die investeringen worden door ondernemingen
vooral gedaan als de bedrijfsresultaten daar financiële ruimte voor bieden. Voor de akkerbouw was 2001 een
goed jaar na twee slechte jaren. Het jaar 2001 was voor zowel de akkerbouw als ook de melkveehouderij ook
beter dan 2002. Uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Informatienet) is een aantal variabelen omtrent
investeringen opgevraagd voor melkvee- en akkerbouwbedrijven. In tabel 1 zijn de belangrijkste cijfers met
betrekking tot investeren in 2001 weergegeven.

Investeringen per nge
Akkerbouwbedrijven investeerden in 2001 vooral in machines en werktuigen, terwijl bij de melkveebedrijven de
nadruk lag op investeringen in melkquotum, gevolgd door aankopen van grond. Interessant is nu om te kijken
welke sector relatief het meeste geïnvesteerd heeft in duurzame productiemiddelen (dus exclusief quotum). Dit
kan zichtbaar gemaakt worden door een aantal kengetallen. Als eerste is gekeken naar de totale investeringen
per nge, een maatstaf voor de economische omvang van het bedrijf. In de akkerbouw is gemiddeld 505 euro
geïnvesteerd per nge, in de melkveehouderij 486.
Investeringen overtreffen afschrijvingen
Om het productieapparaat van een bedrijf in ieder geval op het oude niveau te houden, zal minimaal het bedrag
aan afschrijvingen geïnvesteerd moeten worden. Wil de ondernemer het bedrijf vernieuwen dan wel vergroten
om een beter toekomstperspectief te hebben, dan zal het bedrag aan investeringen het bedrag aan
afschrijvingen moeten overtreffen. Hierbij wordt alleen gekeken naar de investeringen in duurzame
productiemiddelen, exclusief de grond. Op grond wordt immers niet afgeschreven. In beide bedrijfstypen werd in
2001 meer geïnvesteerd dan afgeschreven, waarbij de melkveehouderij beter scoort dan de akkerbouw. Het
bedrag aan investeringen was ruim 1,5 keer zo hoog als het bedrag aan afschrijvingen. Bij de akkerbouw was dit
ongeveer 1,3 keer. Wordt er alleen gekeken naar de nieuwwaarde van de duurzame productiemiddelen, dan
heeft de gemiddelde melkveehouder nagenoeg evenveel geïnvesteerd als de gemiddelde akkerbouwer.
Spreiding investeringen groot
Gemiddeld is er in 2001 in de melkveehouderij ruim 66.500 euro per bedrijf geïnvesteerd en in de akkerbouw
bijna 40.000 euro. De spreiding in met name de melkveehouderij is groot (zie figuur 1). Enerzijds is er een groep
bedrijven die helemaal niet investeert (11% bij de akkerbouw en 6% bij de melkveehouderij). Anderzijds is er een
groep die meer dan 100.000 euro investeert. In de akkerbouw is die groep 11% van het totaal, in de
melkveehouderij 16%. Bij de melkveehouderij zijn de uitschieters naar boven groter.
Tabel 1 Enkele kengetallen van melkvee- en akkerbouwbedrijven, 2001 (gemiddeld per bedrijf, bedragen in euro)
Bedrijfsomvang (nge)

Akkerbouw

Melkveehouderij

79

98
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Totale investeringen
w.v. grond
w.v. overige duurzame productiemiddelden
(dpm's)
w.v. immateriële activa

39.900

66.500

6.500

12.900

33.400

34.700

-

18.900

89

94

Nieuwwaarde dpm's

777.100

780.900

Afschrijvingen dpm's

25.800

21.400

505

486

Aantal investerende bedrijven (%)

Investeringen per nge
Investeringen overige dpm's/nieuwwaarde dpm's

4,3%

4,4%

Investeringen overige dpm's/afschrijvingen dpm's

129%

162%

Bron:Bedrijven-Informatienet van het LEI.
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