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Korte omschrijving bijdrage 

DLO aan project 

LEI-DLO ontwikkelt in samenspraak met partners een 

tool voor het maken van Market Outlooks en een 

agrobarometer. Een maal per jaar wordt er een market 

outlook gemaakt (met horizon van 10 jaar vooruit) met 

daarin alle bekende info over beleid, trends en markt 

ontwikkelingen in en buiten de EU verwerkt, met info op 

EU lidstaat-niveau. Vier maal per jaar wordt er een agro-

vertrouwensindex gepubliceerd die de stemming in de 

Nederlandse landbouw voor een zestal sectoren 

monitored. De (halfjaar) resultaten zijn ook onderdeel 

van een agro-barometer op EU lidstaat niveau (Copa-

Cocega). 

 

Highlights 

Het doel van de PPS market Outlook en Intelligence is inzicht te krijgen in markt-

ontwikkelingen op korte en middellange- tot langere termijn, waarbij rekening wordt 

gehouden met de groeiende interdependenties tussen sectoren, en ook met de 

beleidscontext (landbouw-, handels-, milieu-, en energiebeleid). Op deze manier wordt 

bijgedragen aan markttransparantie en marktorientatie (strategievorming). De 

belangrijkste resultaten zijn: 

 De jaarlijks geupdate Market outlook informatie voor Nederland en EU lidstaten voor 

alle cruciale landbouwsectoren; waarbij voor een 10 jarige horizon verwachte 

ontwikkelingen  in beeld worden gebracht. Deze informatie sluit aan bij de Outlook-

informatie van de OECD-FAO (en FAPRI), waarin de ontwikkelingen buiten de EU zijn 

verdisconteerd. Een highlight is dat de Europese Commissie (DG-Agri) overweegt het 

project te gaan adopteren (oa. vanwege hun waardering van de samenwerking van 

economische onderzoekers en de experts vanuit het bedrijfsleven en de 

kwaliteitsverbetering die dit geeft). 

 De op kwartaalbasis gepubliceerde conjunctuurbarometer-informatie voor zes 

subsectoren in de landbouw. Dit Nederlandse initiatief vindt navolging in de 

belangrijkste EU lidstaten, zodat (halfjaarlijks) een EU-breed beeld ontstaat van de 

stemming onder agrariers en de consequenties die dit kan hebben voor hun acties 

(meer/minder produceren, etc.). Deze informatie, die o.a. is gebaseerd op 

economische indicatoren, is van belang om meer korte-termijn sentimenten in de 

landbouw te peilen en de consequenties daarvan voor aanbod (producten) en 

vraaggedrag (inputs) in beeld te krijgen. De indicator geeft ook informatie over de 

impact van de toenemende volatiliteit en de impact van beleid op de agrosector en is 

hulpmiddel om inkomens- en concurrentiepositie en wijzigingen daarin te detecteren. 



Een higlight is dat de agrovertrouwensindex inmiddels regelmatig media-aandacht 

trekt en ook door beleidsmaker (in Nederland en Brussel) wordt gevolgd. 

 

Opgeleverde producten 

Wetenschappelijke artikelen 

Er zijn twee artikelen in de maak, hopelijk submissie in 2015 

 

Rapporten 

Galen, Michiel van, en Gerben Jukema, Agro Vertrouwensindex; 

2013 Vierde kwartaal. LEI Wageningen UR, 4 februari 2014. (nota voor Copa-Cogeca, 

Flynth, LTO Nederland en Ministerie van EZ) 

 

Galen, Michiel van en Gerben Jukema, Agrovertrouwensindex; 2014 Eerste kwartaal. LEI 

Wageningen UR, 14 mei 2014. (nota voor Copa-Cogeca, Flynth, LTO Nederland en 

Ministerie van EZ) 

 

Galen, Michiel van en Gerben Jukema, Agrovertrouwensindex; 2014 Tweede kwartaal. 

LEI Wageningen UR, 21 juli 2014. (nota voor Copa-Cogeca, Flynth, LTO Nederland en 

Ministerie van EZ) 

 

Jukema, Gerben en  Michiel van Galen, Agrovertrouwensindex; 2014 Derde kwartaal. 

LEI Wageningen UR, 21 oktober 2014. (nota voor Copa-Cogeca, Flynth, LTO Nederland 

en Ministerie van EZ) 

 

Jukema, Gerben en  Michiel van Galen, Agrovertrouwensindex; 2014 Vierde kwartaal. 

LEI Wageningen UR, 23 januari 2015. (nota voor Copa-Cogeca, Flynth, LTO Nederland 

en Ministerie van EZ) 

 

Galen, Michiel van en Gerben Jukema, Vergelijking Flynth en LEI respons; 2013 Vierde 

kwartaal. LEI Wageningen, 4 februari 2014. (werkdocument) 

 

De resultaten van de Agrovertrouwensindex zijn bovendien meegenomen in de 

rapporten van Copa-Cogeca over het Europese Confidence index: 

 

http://www.copa-cogeca.be/StatisticsandEconomicAnalysis.aspx  

 

Copa-Cogeca, Results of the multi-national farmers' confidence index – 2014q01. 

Farmers’mood: slight spring optimism is threatened. ECON(14)4301:1-FB. July 2014. 

 

Copa-Cogeca, Results of the multi-national farmers' confidence index – 2014Q3. 

Confidence plummeted amongst European farmers. ECON(14)9652:1-FB. December 

2014. 

 

Persberichten 2014 

“Meeste agrarische ondernemers positiever over toekomst”. LEI Wageningen UR. 

Gepubliceerd op 12 februari 2014.  

                           

“Vertrouwen in de agrosector iets gedaald”. LEI Wageningen UR. Gepubliceerd op 20 

mei 2014. 

 

“Licht negatieve tendens vertrouwensindex agrosector houdt aan”. LEI Wageningen UR. 

Gepubliceerd op 28 juli 2014. 

 

“Vertrouwen agrosector op laagste niveau sinds twee jaar”. LEI Wageningen UR. 

Gepubliceerd op 30 oktober 2014.  

 

Websites 

http://www.copa-cogeca.be/StatisticsandEconomicAnalysis.aspx


http://www.leiagrovertrouwensindex.nl/Default.aspx  

en resultaten gepubliceerd via www.agrimatie.nl 

 

Inleidingen/ workshops/ invited lectures 

Improving understanding of the future milk supply: PPS MOAF expert session, 14 

februari, 2014 

 

Structural change in the dairy sector: past, present and future (beschrijft de in 2014 ihk 

van de pps ontwikkelde farm module). Hierover zijn presenaties gegegeven in Ljulijana 

(EAAE-sessie), Brussel (als invited expert van EU Cie) en 2x voor partners in Market 

Outlook-onderdeel 

 

http://www.leiagrovertrouwensindex.nl/Default.aspx
http://www.agrimatie.nl/

