Actuele informatie over land- en tuinbouw

INKOMENS AGRARISCHE SECTOR WEER OP NIVEAU

Ton de Kleijn
Een gunstige prijsontwikkeling over vrijwel alle producten zorgt in 2006 voor een sterke stijging van het
inkomen van de agrarische sector. Tegenover ongeveer 7% hogere opbrengsten staat een kleinere toename
van de kosten.

Prijzen en productie
In de akkerbouwsector is de omvang van de productie dit jaar 9% lager dan vorig jaar. Door de wisselende
weersomstandigheden is vooral de oogst van aardappelen en uien kleiner. Van deze producten stijgen de
prijzen dit jaar dan ook sterk. De gemiddelde prijs over alle akkerbouwproducten gemeten, komt ongeveer
een derde hoger uit dan in 2005. Alleen de prijs van suikerbieten is lager dan vorig jaar, maar die daling
wordt deels gecompenseerd door een toeslag. In de tuinbouw blijft het productievolume vrijwel gelijk.
Tegenover een groei van de sierteeltproductie staat een lichte daling van de groenteproductie, vooral door
een kleinere productie van opengrondsgroenten. De prijzen in de tuinbouw stijgen gemiddeld met 6%. In de
veehouderij neemt de omvang van de productie toe, behalve bij pluimveevlees. In totaliteit stijgt de
veehouderijproductie met iets minder dan 2%. Net als voor de plantaardige sectoren is ook voor de
veehouderij de gemiddelde prijs hoger dan in 2005. Uitzonderingen zijn de prijzen van vleeskuikens en van
melk. Het productievolume van de gehele land- en tuinbouw is iets groter dan in 2005.

Kosten
De productiekosten stijgen in 2006 met ongeveer 4,5%, ondanks de sterker stijgende energieprijzen
waarmee vooral de tuinbouw te maken heeft. De prijzen voor veevoer zijn vooral in de tweede helft van dit
jaar gestegen door de hogere graanprijzen. Door de lage inflatie stijgen de prijzen van de meeste andere
door de agrarische sector benutte goederen en diensten minder sterk. De verbeterde verhouding tussen
kosten en opbrengsten laat de bruto toegevoegde waarde met bijna 10% stijgen. De te betalen nietproductgebonden heffingen blijven vrijwel gelijk. Daar staat tegenover dat de te ontvangen subsidiebedragen
met 100 miljoen euro toenemen. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de ontkoppelde
bedrijfstoeslagen. In voorgaande jaren zat dit bedrag voor een groot deel in de productgebonden subsidies
en werd daarom meegeteld in de brutoproductiewaarde. De totale afschrijvingen in de land- en tuinbouw zijn
in 2006 naar verwachting 2% groter. Per saldo leiden alle genoemde wijzigingen tot een toename van de
netto toegevoegde waarde van 870 miljoen euro (15%, tabel 1).
Tabel 1

Toegevoegde waarde in de agrarische sector (in miljoenen euro)
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Brutoproductie
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Bruto toegevoegde waarde
8.433
8.819
9.660
Afschrijvingen (-)
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Bron: 2004 en 2005, CBS; 2006, raming LEI.
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