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Optimisme over opdrachtgevers
Voor verschillende sectoren die tot de opdrachtgevers van de cumelasector behoren, schetst de ING in de
vooruitblik voor 2014 een redelijk zonnig beeld. Voor de agrarische sector verwachten de economen van
de bank opnieuw een positief jaar, terwijl de situatie rond de infra- en bouwbedrijven zich stabiliseert.

gemiddelde rendement de eerste negen maanden van dit jaar al
vijftien procent hoger, voor het komend jaar wordt verwacht dat
dit minimaal gelijk zal blijven. Wel waarschuwt de bank dat ontwikkelingen op de wereldmarkt ervoor kunnen zorgen dat de prijzen
meer gaan fluctueren. Het wegvallen van het melkquotum in 2015
zal er echter toe leiden dat de productie sterk zal gaan stijgen en
dat de schaalvergroting verder gaat. Signalen die duiden op ruimte
voor extra werk voor de cumelabedrijven en in elk geval geen negatief sentiment over prijzen.
Over de akkerbouw is de ING wat onzekerder. Daar signaleert de
bank een sterkere afhankelijkheid van weersomstandigheden en
productie. De wetenschap dat er jaarlijks 200 miljoen mensen meer
moeten worden gevoed, heeft echter een positief basiseffect. Wel
kunnen meevallende producties hier tot een negatief prijseffect
leiden. De algemene tendens is volgens de sectormanagers Cor
Bruns en Kees van Vliet duidelijk positief.
Aandacht moet er volgens hen wel zijn voor duurzaamheid. Zeker
in de intensieve veehouderij is dit een belangrijk punt, meent de
ING. Vooral mestverwerking en het hergebruik van nutriënten
is hier van belang. In Nederland zijn dit belangrijke punten, constateren zij, al plaatsen ze onmiddellijk de kanttekening dat dit
in Europees verband nauwelijks telt en dat dit de Nederlandse
veehouderij op achterstand kan plaatsen. Toch zal de hele keten
hieraan mee moeten werken om in Nederland het recht om te produceren te behouden.

In een toelichting op de vooruitblik voor 2013 beschrijft sectormanager bouw van de ING Jan van der Doelen een opmerkelijke ontwikkeling. Allereerst stelt hij vast dat in een periode van 75 jaar de
gemiddelde levensduur van een onderneming is gedaald van 75
naar vijftien jaar. Het betekent dat je veel minder dan in het verleden kunt vertrouwen op vaste contacten, omdat bedrijven minder
stabiel zijn en dus veel sneller verdwijnen.
Ondernemingen die aan deze trend willen ontsnappen, moeten zich volgens Van der Doelen veel sterker dan in het verleden
aanpassen aan de omstandigheden. “Niet langer is een excellente
bedrijfsvoering voldoende om te kunnen overleven. Bedrijven
die in de bouwketen willen blijven opereren, zullen zich moeten
aanpassen aan de huidige trend, waarbij ze erop moeten rekenen
dat de overheid minder dominant is als opdrachtgever”, zegt Van
der Doelen. Daarvoor in de plaats komen volgens hem nog meer
prestatiecontracten, waarmee ondernemingen veel meer risico’s
lopen. “Infrabedrijven die zich richten op het beheersen van die risico’s zullen in de toekomst waarschijnlijk het meest succesvol zijn”,
verwacht hij. Voor de hele sector voorspelt hij dat in de toekomst
niet de sterkste en beste bedrijven zullen overleven, maar juist die
bedrijven die zich het snelst en best aanpassen aan de sterk veranderende omstandigheden.
Voor de cumelabedrijven die werken in de agrarische sector kan
het een geruststelling zijn dat de ING voorspelt dat in de belangrijkste sectoren het rendement het komende jaar verder verbetert.
Vooral voor de veehouderij zijn de vooruitzichten zonnig. Lag het
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Hoewel de verwachting was dat de mestwet tot nieuwe bewegingen op de mestmarkt
zou leiden, was daar de eerste dagen na de aanname van de wet in de Eerste Kamer
niets van te merken. De prijzen zijn al weken feitelijk onveranderd. (Bron:DCA-markt)
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De mestmarkt is momenteel erg rustig. Al enkele weken ligt de prijs feitelijk op een heel
vast niveau. Gezien de ontwikkeling de afgelopen jaren is het de verwachting dat deze
prijs niet veel zal veranderen tot de start van het uitrijseizoen. (Bron: DCA-markt)

