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DE HELE LANDBOUWKETEN MOET NOG MEER SAMENWERKEN

EN VEEL BETER NADENKEN OVER DE AFZET, VOORAL OOK OP

LANGERE TERMIJN, STELT HOOGLERAAR JOOST PENNINGS.

'Landbouw moet veel meer

denken in winstmargefluctuaties'
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DEprijzen die veruit de meeste

boeren ontvangen voor hun
producten, komen uiteindelijk
tot stand via het systeem van

vraag en aanbod op de wereldmarkt. De
individuele boer heeft weinig invloed op
de prijsvorming van zijn product en dat
gaat op korte termijn ook niet verande
ren, volgens professor Joost Pennings.

"De boer", vertelt Pennings, "heeft wel
invloed op de marge die hij uiteindelijk
overhoudt en de fluctuaties daarin. Via

bijvoorbeeld coöperaties waar hij lid van
is voor verkoop en inkoop of zelf via ter
mijnmarkten."

Dat laatste is het specialisme van Pen·
. nings; hij doceert over goederentermijn-

markten aan Wageningen Universiteit.
Ook geeft hij drukbezochte cursussen
over risicomanagement aan het agrarisch
bedrijfsleven, banken en accountants,
beroepsorganisaties en overheden.

Pennings is daarnaast hoogleraar in
Maastricht en aan de universiteit van llli·

nois (VS). Met zijn ouders heeft hij een
akkerbouwbedrijf in Doenrade CL.).

De prijsschommelingen van agrarische
producten zijn de afgelopen jaren steeds
groter geworden. Op dit moment zitten
zeugenhouders in zware financiële pro
blemen. Niet alleen door lage biggenprij
zen, maar juist ook door hoge prijzen
voor voer en andere kosten. Melkvee

houders kregen na de sterke stijging van

melkprijzen in 2007 en 2008 te maken
met een prijsval in 2009 en stijgende
kosten. Ook in de akkerbouw gaan sterke
prijsschommelingen voor de opbrengs
ten samen met fluctuerende kosten. Het

is een feit dat de wereldwijde vraag naar
voedsel stijgt en dat ook in de komende
jaren blijft doen. Ondertussen hebben
grote groepen boeren het financieel
zwaar. Het is de grote vraag of zij het
lang genoeg volhouden om te profiteren
van de onvermijdelijk stijgende voedsel
prijzen.

Is de boer altijd degene die maar moet
afwachten welke prijs hij ontvangt?
"Grotere landbouwbedrijven met stan-
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daardproducten als graan, melk of vlees
zijn prijsnemer. Dat was zo en dat blijft
voorlopig ook zo. Feitelijk is een groot
deel van de Nederlandse landbouwpro
ductie een bulkproduct, tarwe is tarwe,
melk is melk. Alleen als je zelf waarde
toevoegt en bijvoorbeeld zelfgemaakte
zuivel verkoopt of biologisch produceert,
kun je zelf toegevoegde waarde creëren.
Dat is goed, maar het gaat maar voor een
klein deel van de bedrijven op. Voor de
meeste producten geldt dat echter niet,
efficiënt produceren is dan het devies.
Maar dat doet in principe iedereen, met
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dezelfde productiemethodes, met dezelf
de machines, afnemers en toeleveran

ciers. Eigenlijk is alleen het weer nog een
onzekere factor, die overigens grote ge
volgen kan hebben."

Is de boer dan volledig overgeleverd
aan de grillen van de markt?
"Nee, de winst moet komen uit het opti
maal vermarkten van de producten. Daar
ontstaan de grote verschillen, zeker voor
grote bedrijven. Dat heeft te maken
met de keuze van de afnemer, maar ook

met het tijdstip van verkopen en het
belangrijkste: het risicomanagement van
de boer.

Iedereen kent de grote verschillen in
opbrengsten uit vergelijkende cijfers van
bedrijven. Dat gebeurt in Nederland en

elders in de wereld. In de afgelopen ja
ren hebben we voor meerdere producten
prijsschommelingen gezien van plus of
min 50 procent binnen drie maanden
tijd. Graanbedrijven in het Midwesten

van de VS haalden het afgelopen jaar
graanprijzen variërend van 100 tot 250

dollar per ton. Dat levert gigantische ver
schillen op voor bedrijven als je rekent
met 8-10 ton tarwe per hectare en be
drijfsgroottes van soms enkele duizen-

den hectares. Het niet managen van
deze fluctuaties kost bedrijven

de kop, zeker als ze zwaar
gefinancieerd zijn. Fluc

tuerende prijzen maken
de financiering van

bedrijven duurder en vergroten het
risico."

Uzegt net dat een boer prijsnemer is,
hoe kan hij daar dan op inspelen? Zelf
actief worden op een termijnmarkt om
risico's afte dekken?
"Nee, dat hoeft helemaal niet. In feite

zijn veel boeren al actief op termijnmark
ten via hun afnemers of leveranciers.

Grote voerbedrijven, zoals Agrifirm,
kopen en verkopen een deel van hun
grondstoffen al in via grote termijnmark
ten in de wereld. Bedrijven die eindpro
ducten produceren, zoals FrieslandCam
pina, verkopen en kopen soms een deel
van hun producten die ze produceren
dan wel inkopen via termijnmarkten of
langdurige afzetcontracten. Wat dat be
treft zijn Nederlandse agrarische bedrij
ven goed bezig.

Als landbouwers en agribusinessbedrij
ven hun risico's beheersen, kunnen zij
verantwoord blijven innoveren. Op die
manier kun je indirect toch meer invloed
krijgen op prijzen via producten met toe
gevoegde waarde. Voor de Nederlandse

landbouw en agribusiness zijn de ter
mijnmarkten voor bijvoorbeeld graan, in
Parijs en Chicago, en aardappelen en
varkens, Frankfurt, interessant."

En wat moet een gemiddeld Nederlands
zeugenbedrijf doen? Dat zit momenteel
in een enorme crisis. Is daar geen rol
weggelegd voor grote bedrijven in de
varkenssector zoals Vion?
"Voor sectoren met levende dieren, zoals
biggen, ligt dat lastiger, omdat de instru
menten voor risicomanagement, zoals
termijncontracten, daar vaak risico's min

der reduceren. Ook speelt kortetermijn
denken een rol, dat moet voor een duur

zame ontwikkeling verdwijnen. Er zullen
ongetwijfeld bedrijven stoppen of omval
len, dat is de economische realiteit.

De varkenshouderij gaat nu nog steeds
van incident naar incident, van hoge prij
zen naar ongekend lage prijzen. We
moeten in rustiger vaarwater terechtko
men, dan kun je structureel werken. Dat
kan een Vion niet alleen, de hele sector
moet nadenken over reductie van de

fluctuaties in de marge, daarmee verlaag
je de kapitaalkosten en verbetert uitein
delijk het resultaat van de hele sector.

Dit vereist samenwerking van alle partij
en in de keten, iedereen heeft daar be
lang bij. Boerenorganisaties, zoals LTO,
bedrijfsleven, banken en accountants en
de overheid. Algemeen kun je stellen dat
er veel beter nagedacht moet worden

over de overfluctuaties van winstmarges
op de lange termijn." ~
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'Beter gaan
nadenken over afzet

op langere termijn'
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Gebeurt dat niet dan?

"Dat zeg ik niet, maar een voorbeeld is
de opslag van aardappelen door akker
bouwers zelf. De afgelopen tien jaar is de
opslagcapaciteit sterk uitgebreid met de
gedachte van afleveren op het juiste mo
ment. Op zich prima, maar de situatie
die nu ontstaat is dat het prijsrisico
steeds meer is verschoven van de retail

naar de akkerbouwer, zonder de bijbeho
rende premie voor het dragen van prijsri
sico. Dit veroorzaakt hogere risico's, daar
kijken banken kritisch naar. Vaak bete
kent dat ook hogere financieringskosten.

Dat is sowieso de uitdaging van land
bouwbedrijven. Hoge financieringslasten
door een enorme kapitaalintensiteit in
combinatie met fluctuerende prijzen. Dat
maakt bedrijven kwetsbaar en verkleint
de ruimte om verder te innoveren en te

groeien. "

Hebben grotere be-
drijven betere toe
komstmogelijkheden?
"Nee, dat is niet auto
matisch zo. Een ge
middeld gezinsbedrijf
dat nauwelijks finan
ciering heeft en daar-
naast nog een inko-
men van buiten het bedrijf heeft, is vaak
veel beter opgewassen tegen prijsschom
melingen. Zwaar gefinancierde grote be
drijven komenyeel eerder in financiële
problemen als ze de prijsrisico's niet af
gedekt hebben. Dat zag je ook in de VS
gebeuren met grote gespecialiseerde
melkveebedrijven, toen de melkprij
zen in elkaar klapten.

Ik zie nog steeds een goede toe
komst voor het Nederlandse gezins
bedrijf, dat is altijd nog een van de
beste ondernemingsvormen waarbij
alles nog door één persoon efficiënt is
te overzien en te coördineren. Dat in
combinatie met het feit dat een boer

zo graag boert en bereid is voor een re
latief laag loon te werken op een kapi
taalintensief bedrijf."

Speelt de overheid ook een rol
in de landbouwprijzen, bij
voorbeeld via het nieuwe Ge

meenschappelijk landbouwbe
leid?

"Dat is een goede vraag. De
overheid heeft altijd een rol
gespeeld en zal dat ook
blijven doen. In feite
was de interventiesys
tematiek een soort

putoptie (het recht
om tegen een be-

paalde prijs te verkopen; red.). Ook in de
voorstellen voor het nieuwe GLB zitten

nog steeds bepaalde vangnetten, maar
wel op lagere prijsniveaus. In Brussel
wordt het belang van agrarische termijn
markten onderkend als een middel om

prijsschommelingen te voorkomen of in
ieder geval te verminderen.

Wat ook belangrijk
is, is een grotere
markttransparantie
van agrarische pro
ducten. Het inzicht in

bijvoorbeeld voorra
den wereldwijd moet
veel beter worden.

De hogere schakels in
de agrarische keten konden vaak hogere
marges halen, omdat ze beter inzicht
hadden in de markt. Om dat inzicht te

vergroten is ook een taak weggelegd
voor overheden.

Voor bedrijven in de
agribusiness is markt
kennis wereldwijd
een voorwaarde voor

succesvol opere-
ren. 60 jaar terug
was de zuivel
markt vooral een

regionale markt,
maar dat is nu

vooral een we
reldmarkt. "

Speculatie juist op agrarische termijn
markten wordt wel eens genoemd als
een van de oorzaken van prijsschom
melingen. Is dat terecht?
"Nee, al is het altijd handig om een
schuldige aan te kunnen wijzen voor on
gewenste ontwikkelingen. In de eerste
plaats bestaat 'de speculant' niet. Belang
rijker is nog dat uiteindelijk de netto
positie van 'een speculant' in termijncon
tracten voor bijvoorbeeld tarwe nul is.
Hij koopt een termijncontract, maar ver
koopt dat ook weer voordat het contract
afloopt. Uiteindelijk wordt de prijs
bepaald door vraag en aanbod in de fy
sieke markt."

Meer vraag naar voedsel betekent dan
uiteindelijk ook betere prijzen voor
boeren?

"Ongetwijfeld zullen de prijzen stijgen,
maar het gaat om de marge die een boer
haalt. Hij moet zowel kijken naar ont
wikkelingen aan de opbrengsten- als aan
de kostenkant. En vooral zorgen dat hij
niet financieel ten onder gaat aan prijs
schommelingen. Efficiënt risicomanage
ment betekent ook dat je fluctuaties in
de kosten beheerst."

Met een belangrijke rol voor termijn
markten?

"Meer dan nu in ieder geval, maar niet
per se door de boer zelf. Dat doe ik zelf
als akkerbouwer ook niet, maar wel via
mijn afnemer en toeleveranciers die ver
schillende mogelijkheden bieden voor
hoe en wanneer ik mijn tarwe of ander
producten dan wel kosten wil prijzen. Je
moet kritisch blijven over termijnmark
ten, die creëren immers ook risico's en
kunnen niet alle prijsrisico's wegnemen.
Het gaat er om dat je goed nadenkt over
je afzet en dan ook op de langere ter
mijn. Dan kan de keuze zijn om het zelf
te doen, al dan niet via het afdekken van
prijsrisico's of via een coöperatie waar je
dan ook in moet investeren."

Wim EsselInk
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