Actuele informatie over land- en tuinbouw

MEER KIJK OP PRIJZEN, OOK VIA DE WEBSITE
Kees de Bont en Jan Bolhuis
Prijzen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Dat is ook het geval voor de land- en tuinbouw en voor
de agrarische sector als geheel. De prijzen van producten en van kostenfactoren, zoals bijvoorbeeld
veevoeder en aardgas, bepalen in belangrijke mate het economische wel en wee van bedrijven. Het goed
geïnformeerd zijn over prijzen is dan ook van belang voor een goede bedrijfsvoering. Het LEI heeft een taak
in het verschaffen van informatie over prijzen. Om die informatie te kunnen leveren verzamelt het LEI
gegevens van bedrijven en andere databronnen. Op basis van de verzamelde gegevens worden door het LEI
representatieve prijzen berekend. Deze worden als zodanig bekend gemaakt. Deze prijzen worden ook
gebruikt in andere onderzoeksactiviteiten van het LEI en daarbuiten. Binnen het LEI zijn ze onder meer
belangrijk voor de raming van de inkomensontwikkeling in de landbouw, per jaar en in kwartaalrapportages.
De prijsinformatie wordt ook benut voor analyses van de markten van verschillende producten en voor
onderzoek met betrekking tot de ketens. Ook zijn de LEI-prijzen terug te vinden in de statistieken van onder
meer het Nederlandse en het Europese Bureau voor de Statistiek (CBS en Eurostat). Voor de informatie die
het LEI beschikbaar heeft op het gebied van prijzen bestaat dan ook veel belangstelling. Deze komt voor
een belangrijk deel vanuit de bedrijven in de betreffende sectoren van de agribusiness.

Publicatie op internet
Sinds enkele jaren presenteert het LEI de prijzen op de website. Begin 2006 is hieraan een uitbreiding
gegeven. Inmiddels zijn van een groot aantal producten en productiemiddelen de maand- en jaarprijzen vanaf
2000 beschikbaar. De maandprijzen worden zo actueel mogelijk bijgehouden en dus regelmatig aangevuld
met de laatst beschikbare gegevens. U kunt de gegevens over agrarische prijzen vinden op de LEI website
onder het kopje 'Statistieken'. De producten en productiemiddelen zijn daar onderverdeeld over 14
rubrieken, waaronder bijvoorbeeld mengvoeders, kunstmeststoffen, rundvee en hakvruchten, met elk een
aantal specifieke producten. Op deze wijze krijgt U een ruimere informatie dan op de laatste pagina’s van
elke editie van Agri-Monitor, ook vanwege het ruimtebeslag, kan worden aangeboden. Meer achtergronden
over de werkwijze van het LEI wat betreft de prijzenstatistiek staan in onderstaand rapport.
Meer informatie:
Rapport 1.06.01 Zicht op agrarische prijzen
Website van het LEI: www.lei.wur.nl
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