Melkveehouderij: relatie melkprijs en saldo en verwachte ontwikkelingen
Jakob Jager
Diverse vertegenwoordigers uit de melkveehouderijsector hebben zich de laatste jaren sterk gemaakt voor
een hogere melkprijs. De genoemde redenen voor deze actie zijn de kostenstijgingen van voer en
meststoffen. Door middel van een kostprijsberekening kan de ontwikkeling van het effect van de kosten op
het saldo inzichtelijk worden gemaakt. Aangezien bij een dergelijke berekening vaak discussie ontstaat over
de uitgangspunten wordt in dit artikel alleen stil gestaan bij het saldo in de melkveehouderij per 100 kg
melk: de opbrengsten van melk en vlees verminderd met de toegerekende kosten (voer, meststoffen,
diergezondheid, veeverbetering).

Melkprijs
De melkprijs vertoont vanaf eind jaren tachtig tot en met kalenderjaar 2006 gemiddeld een dalende trend
(figuur 1). Wordt de melkpremie meegenomen, die vanaf 2004 in het kader van de hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid werd geïntroduceerd, dan is de daling beperkt. In 2007 neemt de
melkprijs door gunstige marktontwikkelingen sterk toe, tot 37,50 euro per 100 kg melk. Voor de
middellange termijn (over circa 5 jaar) wordt een (uitbetaalde) melkprijs van 33 euro per 100 kg, inclusief
btw, verwacht. Deze verwachting is gemaakt door een aantal experts, zoals vertegenwoordigers of
belangenbehartigers van de boeren (LTO en PZ), van diverse banken en accountantskantoren en vanuit het
landbouwkundig onderzoek (ASG en LEI). Hierbij is gebruik gemaakt van voorspellingen door de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het FAPRI (Food and Agricultural Policy
Research Institute). Opvallend verschil tussen beide voorspellingen is de voorziene ontwikkeling van de
boterprijs. Verder wordt de voorspelling omgerekend met behulp van een verwachte koers tussen de dollar
en de euro, waarbij de ontwikkeling ten opzichte van 2007 de basis vormt voor de uiteindelijke verwachte
melkprijs voor de middellange termijn. Dit heeft een prijsverlaging tot gevolg van 12% in vergelijking met de
uitbetaalde melkprijs van 2007. De voorspelde prijs voor 2012 is ook opgenomen in de publicatie
Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2007-2008 en vormt in principe voor de banken de basis voor
berekeningen bij het bepalen van de hoogte van nieuwe leningen. De uitbetalingprijs voor de korte termijn
(2008/2009) is vastgesteld op 36 euro per 100 kg, inclusief btw.

Toegerekende kosten
Tussen januari 2005 en medio 2008 zijn de kosten van veevoer en meststoffen sterk gestegen. Zo nam de
prijs van A-brok met 60% en die van kalkammonsalpeter met 85% toe. Deze stijging, hoewel afgevlakt
doordat andere kosten minder sterk zijn gestegen, is in figuur 1 duidelijk waarneembaar. Daartegenover
staat een gestage daling tot eind jaren negentig. De reden hiervoor is dat in het begin van de jaren tachtig
voer en meststoffen door hoge energieprijzen eveneens duur werden verkocht. Dit heeft tot gevolg dat de
toegerekende kosten per eenheid melk in 2007 ongeveer op het niveau liggen van de jaren tachtig. Voor de
middellange termijn wordt een stijging van de toegerekende kosten van 6 a 7% voorspeld ten opzichte van
2007.
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Figuur 1

Saldo (in- en exclusief melkpremie), prijs en toegerekende kosten
per 100 kg melk
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Conclusie
Onder invloed van lagere opbrengsten laat het saldo vanaf de tachtiger jaren een dalend verloop zien. Een
positieve uitzondering vormt het jaar 2007, waarin het saldo door de hoge melk- en veeprijzen sterk is
toegenomen. Na 2007 wordt weer een terugval verwacht en zal de dalende trend weer inzetten.
Schaalvergroting of andere inkomensbronnen zijn nodig om het inkomen bij het dalende saldo per kg op peil
te houden. Dit is overigens ook afhankelijk van het verloop van de niet-toegerekende kosten. Onder invloed
van de toekomstige afschaffing van het melkquotum, zal de prijs daarvan (en daarmee ook de kosten) gaan
dalen. Hogere toegerekende kosten leiden niet altijd direct tot een hogere melkprijs. Voor de middellange
termijn zorgt een combinatie van een lagere melkprijs ten opzichte van 2007 en stijgende toegerekende
kosten tot een lager saldo. Dit saldo is nog redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde vanaf 2000 omdat de
melkprijs toen iets onder de middellange termijnprijs van 33 euro lag.
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