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Voorwoord

Rijst is niet aIleen hoofdvoedsel van de bevolking, maar vormt als sector een bijzonder
belangrijke peiler van de Surinaamse economie in termen van bijdrage aan Bruto en Netto
deviezenverdiensten, Bruto Nationaal Product en werkgelegenheid.
De betekenis van de sector voor de nationale economie is in de laatste 15 jaar ruim
afgenomen.
De verscheidene factoren die in beeld behoren te zijn, worden in betreffende discussies
doorgaans fragmentarisch benaderd. Deze studie beoogt daarom een bijdrage te leveren aan
een fundamentele discussie over het pad van oplossingen.
In dit streven hebben de Stichting Planbureau Suriname, het Rijst Instituut Suriname en het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij elkaar gevonden. Het Fonds Technische
Bijstand Particuliere Sector ondersteunde het initiatief en de partners togen aan het werk.
Het resultaat ligt thans voor U.

Dank wordt uitgebracht aan allen die in welke mate dan ook aan dit resultaat hebben
bijgedragen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de enqueteurs G.Kalipersad, A.ldoe,
P.Paidin, K.Tjikoerie, K. Kalika en S. Pontjo.

De samenstellers,

A.L. Zalmijn, ing., MSc; Rijst Instituut Suriname
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Introductie

De rijstsector, waarvoor thans ca. 55.000 hectare land in cultuurtechnische zin is
ingericht, is de belangrijkste sub-sector van de agrarische sector. De padieproductie
maakt 60% uit van de totale landbouwproductie. Bijna 90% van het rijstareaal (46.000
ha) bevindt zich in regio West, namelijk de districten Nickerie en Coronie (inclusief de
SML te Wageningen). De rijstsector is voor de nationale economie van de Republiek
Suriname van bijzondere betekenis. Ze heeft een belangrijke functie te vervullen in de
realisatie van de economische en sociale doelen van het regeringsbeleid. Belangrijke
doelen zijn optimale productie, gericht op export en daarmee samenhangende vergroting
van ooze deviezenopbrengsten, werkgelegenheid en de basisvoedselvoorziening van de
bevolking.
De exportwaarde van de rijstsector was in 1995 ongeveer 35,8 miljoen US dollars. In
1997 daalde dit bedrag naar 28,9 US dollars. In 1995 was het aandeel van de rijstexport
in de waarde van de totale exporten 7,4%. De bijdrage van de sector aan het Bruto
Nationaal Product was in de periode 1992 - 1995 gemiddeld 2,7%. Het BNP gemeten in
constante prijzen van 1980 was 1361,5 miljoen Surinaamse guldens.
De lokale consumptie bedraagt per jaar circa 35.000 mton rijst. Nog eens circa 35.000
mton rijst en rijstproducten worden verwerkt in de bier- en veevoerindustrie. Het aantal
actiefwerkenden in Suriname wordt geschat op 90.000. De sector biedt in directe zin aan
ongeveer 8.000 personen werkgelegenheid. De achterwaartse en voorwaartse
verbindingen bieden aan nog eens 2000 personen indirect werkgelegenheid, wat
neerkomt op 11% van de beroepsbevolking. Het vorenstaande geeft aan dat de rijstsector
van groot belang is voor de Republiek Suriname.

Historie

Rijst wordt over de gehele wereld geconsumeerd en er bestaan enkele tienduizenden
varieteiten. AIleen in China al worden 15.000 soorten verbouwd. De varieteiten worden
onderscheiden in 25 hoofdsoorten, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in 3
hoofdtypen: de Indica, Japonica en Javanica. De Indica (langgraan en droogkokend) en
Japonica (rondgraan en nat kokend) zijn de belangrijkste. In Suriname wordt het Indica
type geplant.
Rijst komt oorspronkelijk uit China en India, waar vermoedelijk reeds 4000 jaar voor
Christus cultivatie plaatsvond. Azie is ongetwijfeld het continent waar de meeste rijst

. wordt verbouwd. Over de vraag hoe rijst uiteindelijk in Europa terecht gekomen is, doen
twee verhalen de ronde. Het gewas zou eerst via India door handelaren en reizigers naar
Perzie zijn meegenomen. Van daaruit zou Alexander de Grote de rijst omstreeks 400 jaar
v66r Christus naar het Middellandse-Zeegebied hebben gebracht. Het andere verhaal
zegt dat de Arabieren en de Turken tijdens hun invallen in Europa, rijst voor zichzelf
hadden meegenomen en het op die manier in het oosten en zuiden van het Europese
continent introduceerden. Het Amerikaanse continent heeft de rijst te danken aan een
Hollander die in 1694 in South Carolina (USA) belandde na averij te hebben opgelopen
in een zware storm. Hij liet voor zijn weldoeners op het vaste land een zak rijstzaad
achter.
De onderzoeker Grist noemt bronnen waaruit blijkt dat Portugezen rijst vanuit Europa
naar Brazilie brachten. Volgens diezelfde bronnen zou het heel goed mogelijk zijn, dat
Portugese joden die in 1864 vanuit Brazilie via Cayenne Suriname binnenkwamen, niet
aIleen slaven brachten, maar oak rijst meenamen. Suriname schijnt in 1887 de eerste
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2000 kg rijst naar Nederland te hebben geexporteerd, Verschillende oude geschriften
maken melding van de import van rijst uit de Verenigde Staten van Amerika omstreeks
1780. Diverse bronnen geven aan dat v66r afschaffing van de slavemij "up land" rijst
(drooglandrijst) werd geteeld in Suriname. Na afschaffing van de slavernij in 1863
introduceerden de Indiase plantage-arbeiders de natte rijstbouw. Creoolse arbeiders
hadden in diezelfde periode op kleine plots rondom Paramaribo, in Nickerie en Coronie,
rijstteeltactiviteiten ter hand genomen.
De belangstelling van de toenmalige koloniale machthebber voor Suriname als mogelijke
rijstproducent, ontwikkelt zich na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog waren scheepvaartroutes tussen Europa en het Verre Oosten als het ware
afgesneden. Europa kon dus moeiIijk vanuit deze gebieden van rijst worden voorzien.
Een sterke concentratie van Europa op Noord-Amerika voor wat betreft de ontwikkeling
van de rijstcultuur, leek toen ook niet voor de hand te liggen. Nederland zette een proces
in gang om onderzoek te plegen naar de geschiktheid van Suriname voor grootschalige
rijstteelt. Enkele commissies, waaronder het Suriname Studie Syndicaat (1917),
Pyttersen (1920), Van Dijk (1933) en Vos (1938), rapporteerden dat Suriname voldeed
aan belangrijke condities voor grootschalige mechanische rijstteelt, namelijk kleibodems,
zoetwater en een goede verdeling van zon en regens. Binnen het rijstbedrijf in de Prins
Bernard Polder (Nickerie) werden, als onderdeel van een plan om een rijstbedrijf van
15.000ha te ontwikkelen, experimenten met rijstmachines uitgevoerd.

De tot dan toegepaste dierentractie bij grondbewerking en de overplantmethode, waarbij
nagenoeg het gehele gezin betrokken was en sprake was van zogenaamde hur-arbeid
(wederzijds hulpbetoon), maakten langzamerhand plaats voor breedwerpige inzaai en de
inzet van machines bij grondbewerking en oogst. De mechanisatie van de cultuur nam
sterk toe en zelfs landbouwvliegtuigen kwamen er aan te pas om landbouwers het werk
letterlijk uit handen te nemen. De rijstrassen met lange slappe stro hadden plaats gemaakt
voor zogenaamde SML-varieteiten die geschikt waren om met de combine te worden
geoogst.
Vanaf 1960 ontstond het "double cropping" systeem, per jaar werden twee oogsten
binnengehaald, hetgeen de rijstproductie sterk deed groeien. De groei van de productie
werd overigens gestimuleerd door een uitgiftepolitiek die sterk gericht was op de
toewijzing van grote lappen grond (500 - 2.000 ha) aan organisaties en of individuele
personen.
Tussen 1926 - 1987 heeft de Surinaamse overheid in totaal 63.000 hectare grond voor
rijstteeltdoeleinden uitgegeven aan individuen, organisaties en bedrijven. Niet aIle grond
is ingepolderd en ingericht. Misschien konden sommigen de enorme investeringen niet
opbrengen, die gemoeid gaan met de inrichting van de gronden. Het district Nickerie
heeft van het landelijke rijstareaal van ca. 54000, ± 88% als productieareaal ingericht.
De kleinlandbouw (0 - 12 ha) heeft slechts 33% van het areaal in handen.
Met de algehele transformatie van traditionele patronen binnen de rijstcultuur naar een
gemechaniseerde vorm van cultivatie en de gerichtheid op de exportmarkt, is de
rijstsector geincorporeerd geraakt in een kapitaal- en arbeidsmarkt. De sector wordt
gekenmerkt door voorwaartse en achterwaartse verbindingen, is bijzonder
importgevoelig (machines, chemicalien, kunstmest) en sterk onderhevig aan
ontwikkelingen op de exportmarkt.
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1. Probleemstelling en onderzoeksmethode

Het onderzoek Bedrijfsomgevingsfactoren, waaronder kostprijsontwikkeling in de
rijstsector, werd verricht door het Rijst Instituut Suriname (RIS) in samenwerking met de
Stichting Planbureau Suriname en het Ministerie van LVV. De noodzaak van dit
onderzoek werd ingezien, vanwege de steeds luider wordende roep van de actoren om
beleidsombuiging teneinde de "competitiveness" van de rijstsector duurzaam te
garanderen.

1.1. Probleemstelling

Het doel van het onderzoek is om de plaats van de rijstsector binnen de nationale
economie en zijn winstgevendheid vast te stellen middels kwantitatieve analyse van de
factoren die de ontwikkelingsrichting van de sector bepalen.
Binnen het onderzoek zijn de volgende factoren en vragen aan de orde:
a. Welke is de kwaliteit van de objectieve en subjectieve productiefactoren in relatie tot

optimale en efficiente productie?
De objectieve productiefactoren zijn: land, water, kapitaal, arbeid en
ondememerschap. De subjectieve productiefactoren zijn kennis, perceptie en
toekomstverwachtingen van de boeren met betrekking tot de sector, welke bepalend
zijn bij het gebruik van de productiefactoren. De kwaliteit van de objectieve en
subjectieve productiefactoren bepaalt het niveau van de productie.

b. Welke productietechnieken hanteren de diverse klassen rijstverbouwers en wat is het
gevolg daarvan voor kosten en baten?

c. Hoe is de opbouw en ontwikkeling van de kostprijs van padie en rijstproducten in de
periode 1995- 1999 geweest?
Bij de opbouw van de kostprijs wordt gelet op de onderdelen: kosten ten behoeve van
grondbewerking, inputs, arbeidskosten, transportkosten en rentelasten. Data ten
aanzien van de ontwikkeling van diverse kostenonderdelen zijn onder andere nodig
voor het inschatten van investeringen en productie in de sector voor de toekomst.

d. Wat is de relatie tussen investeringen en productie?
e. Hoe zijn investeringen aangewend in de periode 1995-1999?
f. Hoe is de ontwikkeling geweest van de bankschuld en het verloop van de rentevoet

binnen de rijstsector in relatie tot productie en opbrengsten in de periode 1990-1999?
g. Hoe is de ontwikkeling geweest van personen werkzaam in de primaire

padieproductie, de rijstverwerking, transport en logistiek op tenminste 2 momenten
in de periode 1995-1999?

h. Welke zijn de "off-farm" activiteiten en welke inkomens worden daaruit
gegenereerd?

1. Hoe is de betrokkenheid van de leden van de bedrijfshuishoudens bij de diverse
productieactiviteiten?

Bij de dataverzameling bleek dat de data ten aanzien van punt If', de ontwikkeling van de
bankschuld en het verloop van de rentevoet binnen de rijstsector in relatie tot productie
en opbrengsten in de periode 1990-1999, niet achterhaald konden worden. Gebrekkige
toevoer van data van de bancaire sector was de oorzaak. Slechts van de Landbouwbank
NV kon meer gedetailleerde informatie verkregen worden.
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1.2. Onderzoeksmethode en response

De onderzoeksmethode bestond uit een vooronderzoek gebaseerd op literatuurstudie met
een drietal surveys.

a. Literatuurstudie
Er werd beschikbare literatuur geraadpleegd op basis waarvan aanscherping van
onderzoeksissues plaatsvond (zie literatuurlijst).

b. Surveys
Er werden drie surveys ontworpen, namelijk een voor de boeren, een voor de
rijstverwerkers en een voor de financierders van de sector (de algemene banken).

Survey onder rijstboeren
De survey onder de boeren werd beperkt tot het district Nickerie. Gekozen is voor
Nickerie, omdat zich daar de grootste concentratie rijstarealen bevindt. Onderzoek
binnen dit gebied is representatief voor de andere rijstgebieden in het land. Het
rijstbedrijf SML te Wageningen werd vanwege zijn specifiek en apart karakter buiten
beschouwing gelaten.
De survey onder de boeren is gebaseerd op een disproportionele a-selecte
gestratificeerde steekproef bestaande uit 100 bedrijfshuishoudens uit een totale
populatie van 3065 elementen. De strata zijn gebaseerd op bedrijfsgrootteklassen. Er is
een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgrootte van 0.1 tot 13 ha, van 13 tot 75 ha en
groter dan 75 ha. Bet aantal per stratum getrokken elementen zag er als volgt uit:

Om een zo goed mogelijke keuze te kunnen maken tussen de verschillende
bedrijfsgrootte klassen en de verwachte response per bedrijfsklassen in acht genomen,
werd gekozen voor het vaststellen van de elementen per stata. Er was al verwacht dat de
response onder de bedrijfshuishoudens met een bedrijfsgrootte van meer dan 75 ha wat
moeilijker zou gaan dan bij de kleinere bedrijven. Om enigszins een beeld te krijgen van
de wat grotere bedrijfshuishoudens is er in de steekproef van de categorie l3 tot 75 ha
een groter aandeel elementen van de populatie getrokken.
In dit kader is bij de data-analyse verder onderscheid gemaakt binnen de categorie 13 tot
75 ha en wel van 13 tot 25 ha en 25 tot 75 ha.
Het steekproefkader van 3065 rijstboeren is samengesteld aan de hand van zogenaamde
leggers boeren in het district Nickerie, die bijgehouden worden door het Ministerie van
LVV. De enqueteurs hebben deze leggers in samenwerking met de ambtenaren van de
bestuursdienst bijgewerkt.
De response onder de boeren van bijkans 94% is vrij goed te noemen. Er waren slechts
10 reserve getrokken elementen nodig om de response te halen. Dit vanwege het
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voorkomen van onbewoonde gebieden en onjuiste adressen uit de oorspronkelijke
steekproef.

Survey onder rijstverwerkers
De survey onder verwerkers werd ook tot het district Nickerie beperkt vanwege de grote
concentratie aan verwerkers in dat district. De steekproefgrootte en response onder de
verwerkers waren als volgt:

In eerste instantie zouden ca. 50% van de populatie verwerkers geenqueteerd worden,
maar achteraf is vanwege tijdgebrek en verwachte (slechte) response bepaald om
minimaal 10 bedrijven te enqueteren, Om dit minimum te bereiken zijn aIle elementen
uit de populatie benaderd voor participatie in het onderzoek.
Slechts 6 respondenten hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek. Hiervan
hebben slechts 2 verwerkers het enqueteformulier volledig ingevuld. Vermeld moet
worden dat het om de op 2 na grootste verwerkingsbedrijven in de sector gaat.
Desondanks dienen de resultaten met enige voorzichtigheid geinterpreteerd te worden.

Survey onder algemene banken
De survey die zou plaatsvinden onder de algemene banken had tot doel de ontwikkeling
na te gaan van de bankschuld en de rente-opbouw binnen de rijstsector in de periode
1990-1999. De survey yond geen voortgang, omdat werd ingezien dat de
dataverzameling niet goed op gang zou komen. Er is van de Landbouwbank nuttige
informatie verkregen, waaruit enkele conclusies zijn getrokken met betrekking tot het
schuldvraagstuk binnen de totale sector. Hiervoor wordt naar paragraaf 2.2.3. verwezen.

De vragenlijsten (enqueteformulieren) bestonden uit zowel gesloten als open vragen en
worden in bij lage 5 en 6 gepresenteerd.
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2. De rijstsector in Suriname in de periode 1990-2000

2.1. Macro-economisch belang van de rijstsector

De agrarische sector is belangrijk voor de Surinaamse economie als gekeken wordt naar
het aandeel in het BBP, de exportopbrengsten en de werkgelegenheid. Binnen de
agrarische sector is een voorname plaats weggelegd voor de landbouwsector, waarin de
rijstsector verreweg de belangrijkste subsector is. Deze subsector had een aandeel van
gemiddeld 61% in de totale landbouwproductie en legde voor gemiddeld 71% beslag op
beplante arealen in de periode 1990-2000.
Tabel 2.1. geeft een overzicht van de indicatoren: aandeel in het BBP, aandeel in de
totale exportopbrengsten en werkgelegenheid in de periode 1990 tot en met 2000.

Tabel 2.1. Macro-indicatoren m.b.t. de rijstsector in de periode 1990-2000
'90 '91

~
'92 .. '93 '94 '95 '9~ '97" '98 '99 '00s.

1'''
Aandeel in BBP-fk:

Agrarische 9.3% 10.6% 10.1% 10.2% 11.4% 9.2% 8.9% 8.2% 7.6% 6.6% 6.8%sector"
I;~iandbou~- ~ 6.7% 6.3% 6.3% 6.4% 6.9% 5.5% 5.0% 4.4% 4.0% 3.0% 2.6%sector ::--
I)iijslseclor - n.b. n.b. 2.9% 2.6% 2.8% 2.3% 2.3% 2% 1.8% 1.7% 1.3%
I~W.v. padie, . n.b. n.b. 2.3% 2.1% 2.2% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.4% 1.1%
I~:;ffrbo:uw
l1.w.v. rijst- 0.5% 0.7% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2%
1:~e(\Verking ~

Exportopbrengsten:I'~' JAilnoeeli~ 9% 6% 8% 8% 9% 8% 7.3% 6.0% 4.6% 3.4% 3.2%
1;1101. c~port

Exportop-

I-~~~l~~t~~)
40.96 19.52 27.93 26.63 30.53 35.84. 35.2 28.9 19.6 14.2 11,"'

1- ~ Werkgelegenheid: aantal arbeidsplaatsen
Agrarische , 13523 13600 13600 13000 13378 13303 12472 12375 11386 11410 n.b.sectoren ..Bron: SPS en ABS * Tot de agransche sector wordt gerekend: landbouw, veeteelt, vissenj en

bosbouw
** Schatting

De bijdrage van de totale rijstsector aan het BBP bedroeg gemiddeld 2,2% in het
afgelopen decennium. Er is hier sprake van een dalende trend: van 2,9% in 1992 tot
1,3% in het jaar 2000. Deze trend heeft geleid tot een daling binnen de landbouwsector,
wat weer de daling binnen de agrarische sector heeft bepaald.
In de jaren 1990-200 kende de landbouwsector een gemiddeld aandeel van 5.2% in het
BBP in de jaren 1990-2000. In 1990 bedroeg het aandeel in BBP 6,7%, terwijI in 2000
2,6% werd genoteerd. In de respectievelijke periode bedroeg het aandeel van de
agrarische sector gerniddeld 9 % van het BBP. Dit aandeel nam ook af en wel van 9,3%
in 1990 tot 6,8% in 2000.
De toegevoegde waarde van padieverbouw binnen de rijstsector maakt ca. 50% uit van
de totale toegevoegde waarde van de landbouwproductie.
De daling van de toegevoegde waarde van de rijstsector in het totale BBP is te wijten aan
de vele problemen binnen de sector, die leidden tot een daling van de beplante arealen en
de productie in de afgelopen 10jaar. De mate van groei binnen de andere sectoren van de
economie in de afgelopen jaren heeft ook het aandeel van de rijstsector in het BBP doen
afnemen. Met name de groei binnen de mijnbouwsector in de jaren 90, door de
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opkomende goud- en aardoliesector in deze periode, heeft mede het aandeel van de
rijstsector in de totale productie doen dalen.

Het belang van de rijstsector als deviezenverdiener is ook aan het afuemen. Deze sector
was in de periode 1990-1996 de tweede nettodeviezenverdiener van het land na de
bauxietsector. Vanaf 1997 begon de aardoliesector aan te trekken en werd de rijstsector
verdreven naar de derde plaats. In de afgelopen twee jaar waren exportopbrengsten van
bacoven groter dan die van rijst en was de rijstsector de vierde exportsector van ons land.
Het gemiddelde aandeel van de exportopbrengsten uit deze sector in procenten van het
totaal, bedroeg in het afgelopen decennium gerniddeld 7% en daalde van 9% in 1990
naar 3,2% in het jaar 2000. Het verJoop van het aandeel van de rijstsector in zowel BBP
als in exportopbrengsten, wordt in figuur 2.1. duidelijk weergegeven.

Figuur 2.1. Aandeel rijstsector in SSP en export-
opbrengsten in 1990-2000

3.5% -.-------------------------_. 10%
3.0% -
2.5% .
2.0%
1.5% -
1.0%

··8%

-·6%

··4%

·2%0.5% .
0.0%· 0%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-+- Aandeel rijstsector in BBP ~Aandeel rijstexport in tot. export

Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek is het aantal arbeidsplaatsen binnen de
agrarische sector aan het afuemen. Bedroeg dit in 1990 nog 13523, in 1999 was het
aantal 11410. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector maakte in de peri ode 1990-1999
gemiddeld 15% uit van de het totaal aantal arbeidsplaatsen in de economie. Een
opsplitsing van het aantal arbeidsplaatsen naar de landbouw- en de rijstsector is niet
beschikbaar. WeI wordt aangenomen dat ca. 11% van de beroepsbevolking direct en
indirect emplooi vindt in de rijstsector.

2.2. Ontwikkelingen binnen de rijstsector in de periode 1990-2000

In de jaren 90 hebben vele "bottlenecks" de rijstsector negatief bemvloed, zoals de
achteruitgang van de droge en natte infrastructuur, de afuemende productiviteit en
kwaliteit van de product ie, gebrekkige communicatie en besluitvorming in de sector,
lagere exportprijzen en winsten, de toenemende concurrentie op de wereldmarkt en de
schuidproblematiek binnen de sector.
Bij het beschrijven van de ontwikkelingen binnen de rijstsector die kenmerkend zijn voor
de periode 1990-2000 is er een onderverdeling gemaakt naar het verloop van het aantal
beplante areal en, de productie, export en de opbouw van de productiekosten en
opbrengsten per hectare. Daarna komen aan de orde het schuldenvraagstuk en de rol van
het onderzoek binnen de rijstsector in de betreffende peri ode.
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2.2.1. Beplante arealen, productie en export

Beplante arealen
Traditioneel is er sprake van een concentratie van de rijstarealen in het district Nickerie.
Tabel 2.2. geeft een overzicht van de geografische spreiding van rijstarealen naar de
regio's Oost, Midden en West. Tot regio Oost wordt het district Commewijne gerekend,
regio Midden zijn de districten Saramacca en Wanica, terwijl regio West de districten
Coronie en Nickerie omvat.
In 1996 was de spreiding van rijstarealen: 856 hectare in regio Oost, 5520 hectare in
regio Midden en 44617 hectare in regio West. In 1996 waren ca. 87% van aile
rijstarealen in de districten Nickerie en Coronie gevestigd, waarvan de meeste in
Nickerie voorkwamen.

0% 100%
1% 0% 99%
2% 30% 68%
4% 40% 56%
2% 11% 87%

Bron: Min. van LVV

In de periode 1990 -2000 was gemiddeld 87% van alle beplante rijstareaaI in het district
Nickerie gevestigd. In de jaren 90 schommelde het totaal aantal beplante rijstarealen
sterk. Stond dit aantal in 1990 op 53.500 ha, in 2000 was het slechts 42.000 ha (80% van
het areaal in 1990).
Tabel 2.3 toont aan dat het aantal beplante arealen in de afgelopen vier jaar constant
daalde. Dit geeft de trend binnen de sector in deze periode weer.
De inzaaifactor die de frequentie van de beplanting, van 1 hectare rijstgrond per jaar
aangeeft, schommelt ook sterk in de afgelopen 10jaar .

Productie
In de periode 1983 tot en met 1986 lag de nattepadieproductie tussen de 290.000 en
328.000 MT. Na schommelingen aan het begin van de jaren 90, vertoonde de
padieproductie vanaf 1997 een dalende trend als gevolg van een afname in het totale
aantal beplante rijstarealen in die periode. De productiviteit binnen de sector fluctueert
ook sterk. Figuur 2.2. geeft het verband aan tussen het aantal beplante areal en, de
productiviteit en de padieproductie in de periode 1990-2000.
Het hoogste niveau van beplante arealen en tevens de padieproductie werd in 1992
bereikt. In tabel 2.3. wordt aangegeven dat het beplante areaal in dat jaar 68.800 ha
bedroeg en de padieproductie 261.000 mt. De productie per ha was 3.8 ton.
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- ~abel 2.3. Beplante areaal en productie in de rijstsector in de periode 1990-2000- . .' ..".-~ "';-90'" ,'9},· '92''- t~" '_'.- ,'."" ......-. ~ '95j0'9~' - "ii'( '7"' '98 .... ''00
: .,~:;':. ?3. i,!.,;;9.4 ,; '99 c-":

Beplante areaal in 100 ha:
Totaal beplante arena) 535 601 688 586 600 614 618 535 501 485 420
w. v.in Nickerie 442 524 593 507 495 522 533 465 445 428 379
Inzaaifactor (landelijk) 0.9 1.07 1.22 1.02 0.97 1.25 1.18 1.20 0.92 n.b. n.b.

Productie in 1000 mt:
"Fot!He'padiecprocl (118t) : 196 229 261 217 218 216 229 213 188 180 164
Padieproduktie ill

167 202 227 189 181 182 196 187 167 161 150Nickerie.mat)
Prod. in to.Dlha 3.6 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.7 4.0 3.8 3.7 3.9
(laudelijk)
Cargoproductie 137 161 183 152 153 151 160 150 132 126 115
\}.,(itc en breuk:rijst. 62 93 90 66 61 55 63 63 61 72 n.b.
Slijpmec] 14 20 20 14 13 12 14 14 13 16 n.b

Bron: Min. van LVV

In 1995 was er sprake van het Iaagste niveau van de padieproductiviteit (3.5 ton per ha)
en in 1997 van het hoogste niveau van de padieproductiviteit (4 ton per ha). De
productiviteitsstijging in 1997 van 8% ten opzichte van 1996, was vermoedelijk te
danken aan betere groei-omstandigheden voor de rijstplant.
In ]997 daalden de padieproductie en de productie van cargorijst beide met ca. 7%,
terwijI het aantal beplante arealen afuam met 13%. Vanaf 1997 is er sprake van een
constante daling in zowel het aantal beplante areal en als in de padieverbouw die haar
dieptepunt in het jaar 2000 bereikte.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

_._ Totaal beplante areaal in 100 ha

__._ Produktie in tonlha

____ Totale padie produktie (nat)in 1000 mt

Figuur 2.2. Beplant padieareaal, padieproduktie en
-produktiviteit in 1990-2000
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In 1998 namen de padie- en cargorijstproductie sterker at: beide daalden met 12%. De
oorzaken zijn een daling van het beplante areal met 6% en een productiviteitsdaling van
7%. De productiviteitsdaling binnen de sector in dat jaar, na een enorme stijging het
voorgaande jaar, was volgens geraadpleegde bronnen te wijten aan inadequate
voorziening van inputs.
In ]999 daalde de padieproductie met 4%, terwijl het beplante areaal nauwelijks
veranderde. De productiviteit in de sector in.dat jaar nam af met 1%.
Het jaar 2000 werd gekenmerkt als het jaar met het laagste niveau beplante arealen en
padieproductie in het afgelopen decennium, respectievelijk 42.000 ha om 164.000 mt.
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In dat jaar bedroeg de productie per ha 3.9 ton. De padieproductie daalde toen met 9%
ten opzichte van 1999 en het aantal beplante arealen daalde met 13%. Een
productiviteitsstijging van 5% in het jaar compenseerde de daling van de productie
enigszins. Padieboeren hadden in de voorjaarsoogst van 2000 te kampen met enorme
hoge kosten .voor kunstmest. Door de hoge interestpercentages en de geaccumuleerde
schuld van de boeren was de toegang tot kredieten ook problematisch.

Export
In tabel 2.4. wordt de besternming van de rijstproductie voor export en binnenlandse
consumptie gepresenteerd. Het voomaamste rijstexportproduct is cargorijst. In figuur
2.3. komen het verloop van de exportwaarde, exporthoeveelheid en gemiddelde
exportprijs van dit product beter tot uiting in de periode 1990-2000.
Naast cargorijst worden kleinere hoeveelheden witte en breukrijst geexporteerd. Op de
lokale markt wordt ca. 91% van de productie van witte- en breukrijst afgezet, evenals
slijpmeel.

60 90 85 63 59 51 60 49 53

Tabel 2.4. Exporten, binnenlandse consumptie en voorraden van de rijstsector
in de eriode 1990-2000

'91

Exportopbrengsten in min. USD:
19.5 27.9 26.6 30.5 35.8 35.3 28.9 19.6 14.2 11.0
18.0 26.8 26.0 29.0 34.2 33.5 24.7 16.7 10.0 n.b.

1.5 1.5 1.1 0.6 1.5 1.6 1.8 4.2 2.9 4.1 n.b.

Exporthoeveelheden in 1000 mt:
47.0 73.4 71.1 76.1 84.5 82.9 72.9 58.1 38.6 n.b.

3.0 3.1 3.4 1.7 4.3 3.2 3.7 14.1 7.65 14.7 n.b.

Gemiddelde export prijzen USD/mt:
631 383 367 360 381 405 404 339 287 260 n.b.

500 484 324 353 349 500 486 298 379 279 n.b.
Binnenlandse consumptie en voorraden in 1000 ton:

57 n.b.

Bron: Min. van LVV, RlS

Van het afgelopen decennium kende 1990 de grootste exportopbrengsten uit deze sector,
nameIijk USD 41 mIn. als gevoIg van de grootste exporthoeveelheid cargorijst en de
hoogste gemiddelde exportprijzen in de afgelopen 10 jaar. De exportopbrengsten
fiuctueren in de daarop volgende jaren sterk.
Vanaf 1996 is er sprake van een constante daling van exportopbrengsten uit de
rijstsector. In datjaar waren de exportopbrengsten groot USD 35.2 mIn.
In 1997 bedroeg de daling in exportopbrengsten 18% ten opzichte van 1996 en had een
waarde van ruim USD 28.9 mln. De oorzaken in dat jaar waren een afname in de
exporthoeveelheid cargorijst met 12% en een daling van de gemiddelde exportprijs van
16%.
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-
Figuur 2.3. Cargo export waarde, hoeveelheid en

gemiddelde prijs in 1990-2000

___ Cargo export in mIn USD

_._ Gemid. Cargo exportprijs usd/mt

-t-Cargo exporthoeveelh. in 1000mt

In 1998 bedroegen de exportopbrengsten USD 19.6 mIn., een afname van 32% ten
opzichte van het jaar daarvoor als gevolg van de afname van de exporthoeveelheid
cargorijst met 27%. Tevens daalde de gemiddelde exportprijs voor cargorijst met 15% in
1998.
De exportopbrengsten uit de rijstsector namen in 1999 verder afnaar USD 14,2 mln., een
daling van 27%. De oorzaak van de daling van de exporten in 1999 was een afname van
de exporthoeveelheid cargorijst met 32% en de gemiddelde exportprijs van 9%.
Tot en met 1996 werd er voomamelijk via de LGO-route rijst afgezet op de EU-markt.
Het aandeel van rijstexporten via de LGO-route naar de EU-markt, bedroeg in 1995 en
1996 respectievelijk 97% en 94%. Vanwege EU-restricties vanaf 1997 en een veriaging
van het verschil in exportprijzen op beide routes neemt dit aandeel aftot 27% om 24% in
1997 en 1998. De afgelopen twee jaren werd gemiddeld 8,5% van de totale rijstexport
afgezet op de Caricommarkt. Het gaat hierbij om Jamaica, Trinidad & Tobago en Haiti.
Het jaar 2000 kende de laagste exportopbrengsten uit de rijstsector van het afgelopen
decennium, namelijk USD 11 min., slechts 27% van de opbrengsten in 1990.

2.2.2. Productiekosten, opbrengsten en winstmarges

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de diverse
kostensoorten en de gemiddelde winstgevendheid in de sector in de periode 1990-2000
uitgedrukt in USD. Voor een overzicht van de ontwikkeling van de diverse kosten-
soorten en de winstgevendheid in SRG, evenals de gehanteerde wisselkoersen voor de
ornzetting in USD wordt naar bijlage 2 verwezen.

Tabel 2.5. geeft een overzicht van de diverse kostensoorten in de respectieve periodes.
Deze informatie is gebaseerd op informatie van de Landbouwbank NV. De voornaamste
kostensoorten in deze periode waren: grondbewerking met een gemiddeld aandeel van
24% van de totale kosten per seizoen, overige kosten waarin zijn opgenomen te betalen
rentelasten, selecteren van rode rijst en kosten als vlaggemannen en stro verbranden met
een gemiddeld aandeel van 19% en bemesting, inzaai en oogstkosten met een gemiddeld
aandeel van respectievelijk 18%, 12% en 11%.
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r
Tabel 2.5. Kostensoorten padieverbouw in de periode 1992-2000 in USD
Seizoen Grond- Inzaai Irriga- Hcrbi- Insecti- Bemesting Oogst- Ovcrige Totalc

bewcrking tie elden elden kosten kosten
NJO-92 13 10 7 11 2 10 9 27 88
VJO-93 70 48 18 14 14 63 103 79 409
'~UO:93 109 60 14 16 18 81 41 69 408
VJO~!t~~", 182 90 19 31 36 86 66 91 601
NJO-94 _ 282 128 47 89 101 295 119 272 1332
VJO.:95 130 72 36 62 73 161 83 293 909
NJG_-9~ 105 88 25 36 40 134 70 242 739
Y!d"96 144 125 41 37 42 132 74 218 813
't\V0-96 • 145 113 41 44 51 128 72 213 808
'l_m-97 134 104 42 36 51 122 72 206 766
NJO-97 ' 118 55 7 29 42 102 56 44 453
\l'.f(}-9W~-" 114 48 7 26 46 97 54 42 434
iNJO-98'i, 105 40 4 6 17 39 23 13 247
VJO-99 83 44 5 19 28 59 27 19 282
NJO-99 65 22 2 16 27 50 35 34 253
VJD-OO .- 242 42 3 31 51 105 78 64 616
NJD-OO 133 57 4 28 45 128 55 65 513

-
Bron: LandbouwbankN.V., SPS VJO = Voorjaarsoogst, NJO = Najaarsoogst

De rentabiliteit voor de boeren is in de loop de jaren teruggelopen, vanwege de
wanverhouding tussen stijgende kosten en dalende opbrengsten per ha. Tabel 2.6. geeft
de ontwikkeling van deze verhouding weer.
De gemiddelde productiekosten per hectare in SRG zijn door de Landbouwbank NV
berekend in het district Nickerie. De gemiddelde kosten per hectare gaan dwars door aile
bedrijfsgrootteklassen heen. De opbrengsten per ha zijn gebaseerd op een gemiddelde
prijs per baal berekend door de Landbouwbank NV en een gemiddelde geprognos-
ticeerde opbrengst in ton per hectare per seizoen. Er moet nadrukkelijk worden vermeld,
dat voor wat betreft de fysieke opbrengst per ha, de Landbouwbank NV geen realisatie-
cijfers kent en hanteert.

Tabel 2.6. Gemiddelde productiekosten, opbrengsten en winstrnarge
per ha van de padieproductie in de periode 1990-2000 in usn

Bron: Landbouwbank N.V.,SPS

183
-87
-64
-92

-790
-283

-61
-88

-190
-276

-96
-74

-100
28

141
183
-87

-
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De padieproducent wordt gedurende het seizoen geconfronteerd met verschillende
wisselkoersen. In de meeste gevallen moet de producent zijn aankopen van. inputs en
machineonderdelen en de betaling van goederen en diensten tegen de fluctuerende
parallelmarktkoers plegen. Het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat compensatie
wordt gevonden bij de afrekening van de verkoop van de oogst.
Voor het omzetten van de opbrengsten en kosten in USD zijn de diverse
kostencomponenten en ook de opbrengsten in de seizoenen gerelateerd aan de periode
waarin de kosten werden gemaakt en de opbrengsten werden gerealiseerd (zie bijIage 2).
Aan de hand van de respectieveIijke periodes zijn de gemiddelde koersen berekend en
heeft het omzetten van kosten en opbrengsten per ha in USD plaats gevonden.

Figuur 2.4. Kosten,opbrengsten en winst van padie verbouw
in USD in njo1992-njo2000
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- Gemiddelde kosten per ha in usd

Tabel 2.6. en figuur 2.4. tonen aan dat slechts de seizoenen: najaarsoogst 1992, beide
seizoenen van 1999 en de voorjaarsoogst van 2000 een gunstig resultaat kenden. Er was
sprake van winst per ha in die seizoenen. In de overige seizoenen werden verliezen
geleden. Het grootste verlies vond plaats in de najaarsoogst van 1994. In dat seizoen
waren de kosten het hoogst.
WeI moeten er enige kanttekeningen geplaats worden ten aanzien van de beschikbare
data van de Landbouwbank. Verwijzend naar tabel 2.5, 2.6 en bijlage 1 moet worden
vastgesteld, dat de data van de Landbouwbank met name welke betrekking heeft op de
periode najaar 1994-voorjaar 1997 de realiteit niet dekt. In deze periode was de
veldproductie weI degelijk geconfronteerd met grote verliezen vanwege wateroverlast
met als gevolg hogere teeltkosten. Er wordt echter getwijfeld aan de hoogte van de
kosten en verliezen in SRG. Deze zouden naar aIle waarschijnlijkheid te hoog zijn.

2.2.3. De schuldenproblematiek

Een van de knelpunten binnen de rijstsector is het schuldenvraagstuk met name onder de
padieproducenten. Voor de exploitatie van hun areal en zijn padieboeren sterk afhankelijk
van het aantrekken van kredieten. De economische neergang in de eerste helft van de
jaren 90 heeft de rentabiliteit van de sector in de afgelopen 10 jaar aangetast zoals in de
vorige paragraaf is aangetoond. Naast een tweetal perioden van enorme wateroverlast,
die grote oogstderving teweeg brachten, kregen de boeren te kampen met enkele
malafide verwerkers en exporteurs. Verliezen bij "nearbankers" hebben ook bijgedragen
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tot het negatieve resultaat bij vele producenten. Het niet kunnen aflossen van schulden
bij de banken vanwege afnemende winstgevendheid en de relatief hoge rente en
boeterente, heeft geleid tot een toename van de schuldenlast en accumulatie van de
verschuldigde rente.

Kredietverlening en rente
Het niveau van kredietverlening van de banken naar de rijstsector toe is moeilijk te
achterhalen. De monetaire tabellen van de Centrale Bank van Suriname geven een beeld
van de kredietverleningen, uit zowel SRG als vreemdevalutamiddelen, ten behoeve van
de landbouw en de veeteeltsector. Uit tabel 2.7. blijkt dat de kredietverlening in 1990
naar deze sectoren SRG 228 min. bedroeg.
Vanaf 1995 werd door de Centrale Bank van Suriname toegestaan dat kredieten verstrekt
werden uit door de banken aangetrokken vreemdevalutamiddelen. De totale
kredietverlening naar de landbouw- en veeteeltsector bedroeg in 1996 SRG 10,7 mid en
steeg naar SRG 30.4 mld. in het eerste kwartaal van 2000.
De meeste kredieten verstrekt aan de landbouw- en veeteeltsector, kwamen ten goede
van de rijstsector. Er wordt algemeen aangenomen dat ca. 70% van de totale
kredietverlening op jaarbasis uit deze categorie naar de rijstsector is gegaan.

De Landbouwbank NV heeft vanaf 1996 met betrekking tot de rijstsector een overzicht
geproduceerd van het saldo aan kredietverleningen en rente-aflossingen op jaarbasis. Het
aandeeI van deze bank in het totaal aan kredietverleningen aan de landbouw- en
veeteeltsector in de periode 1993-1997 was gemiddeld 23 %. In de volgende tabel wordt
het overzicht gepresenteerd.

Tabel 2.7. Kredietverlening in min. SRG. en gemiddelde interestvoet aan de rijst
sector in de eriode 1990-2000

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00

228 263 314 383 971 4763 10764 15098 19966 29763 30392
*.

9% 9% 10% 11% 32% 40% 35% 29% 26% 29% 29%

22% 26% 44% 144% 369% 236% -0.7% 7% 19% 99% 59%

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 1925 3158,5 5153 5149 6626

n.b, n.b. n.b, n.b. n.b. n.b, 558,3 722,8 1337,8 1589,8 821.6

Bron: CBvS, Landbouwbank N.V., ABS
*De kredietverleningen hier zijn vanaf 1996 zowel kredietverleningen uit vreemde valutamiddelen van
ingezetenen alsook Sf-middelen van de Aigemene Banken
** Kredietverlening tot het eerste kwartaal van 2000

Het saldo aan verstrekte kredieten minus de aflossingen bij de Landbouwbank NV
bedroeg aan het eind van 1996 SRG. 1,9 mId. en steeg tot een bedrag van SRG 6,6 mid.
in 2000. De rente-aflossingen van opgenomen kredieten stegen van SRG 558 min in
1996 naar SRG 1,6 mid. in 1999. In het jaar 2000 daalden de rente-aflossingen tot het

. niveau van SRG 82l.6 mId. ais gevoig van de schuldberschikking in 1999.
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Door de toenemende inflatie steeg ook het rentepercentage waartegen kredieten verstrekt
werden in de afgelopen 10jaar. De inflatie van 369% in 1994 leidde tot een stijging van
de nominale debetrente met 21 procentpunten van 11% in 1993 tot een niveau 32%. De
inflatie van 236% in 1995 leidde tot het hoogste niveau van de nominale debetrente van
40%. De gemiddelde nominale debetrente voor de jaren 1996-2000 bedroeg ca. 30 % per
jaar. De hoge debetrente maakte de toegang tot kapitaal voor de boeren steeds moeilijker,
evenals de aflossing van schulden in deze periode.

,.,
I

Aanpak schuldenvraagstuk
In 1997 waren er al voorzieningen getroffen om de boeren tegemoet te komen door het
verstrekken van de zogenaamde RIS-kredieten. Bij de Centrale Bank van Suriname was
er een speciale fonds geopend waaruit deze kredieten verstrekt werden. Het fonds was
bestemd voor clienten van de banken, met name clienten met een maximaal beplant
areaal van 25 ha, die een gunstige historie bij de banken hadden. De rentekosten
exclusief bankkosten bedroegen 12% en de kredieten waren slechts bestemd voor
financiering van inputs.
Wat is het resultaat van deze maatregelen voor de boeren geweest?
Het is helaas niet mogelijk om een duidelijk beeld ten aanzien van het effect van deze
faciliteit te presenteren. Immers een evaluatie van het effect van de opgenomen leningen
in het kader van het zogenaamde RIS fonds is niet beschikbaar.

,..,

Ook in 1999 werden maatregelen genomen om het schuldenvraagstuk aan te pakken. Er
werd op 5 januari 1999 een overeenkomst gesloten tussen de cornmerciele banken en de
Surinaamse overheid. De instructie van de Centrale Bank van Suriname aan de
bankinstellingen zag er als volgt uit':
1. De oude schulden van de clienten die naar het oordeel van de bank voor een her-

arrangement in aanmerking komen, worden bevroren per 1 januari 1998. Op dit
bedrag zal een rentepercentage van 7.5% van toepassing zijn en dient na een "grace"
periode van 1jaar, in maximaal 5 jaar te worden afgelost. Partijen hebben de vrijheid
om, afhankelijk van de performance de aflossingsperiode aan te passen

2. De boeterente welke na 1 januari 1998 over de oude schuld gecalculeerd wordt, zal
op een aparte rekening geboekt worden en bij goede performance van de client
worden kwijtgescholden.

3. Bedoelde kredieten worden buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het
kredietplafond. De kredietruimte die hierbij ontstaat mag uitsluitend benut worden
voor verstrekking van leningen aan de overheid, m.n. voor het inlopen van de
achterstanden bij de banken.

4. Nieuwe seizoenkredieten aan de rijstsector zullen worden verstrekt tegen een
rentepercentage van 25%. Hiervan zal 10 procentpunten worden gesubsidieerd door
de overheid via de bank, met dien verstande dat deze subsidie aan de banken zal
worden verstrekt ter restitutie aan de clienten.

5. Het staat de banken vrij om voor de clienten in gunstige zin van het voorgaande afte
wijken.

Deze schuldherschikking heeft niet het gewenste effect gehad. Ten eerste bleef de
betaling van de subsidie van 10 procentpunten aan de banken door de overheid uit.

,...
I

I Bron: Het schuldenvraagstuk in de rijstsector,
.Commissie: Herschikking van schulden, verlaging van rente en verstrekking van seizoenkredieten ten
behoeve van de rijstsector, Paramaribo, November 2000.
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Daarnaast gaven slechts drie banken invulling aan het akkoord, vanwege onder andere
het negatief rendement in de sector. Het percentage van 25% (inclusief de subsidie van
10 procentpunten) dat naar de producent toe werd gehanteerd heeft niet geleid tot
verhoging van het rendement vanwege de andere knelpunten waarmee de sector te
maken heeft. Door de omvang van de schuldenlast werden nieuwe kredieten moeilijk
verstrekt, hetgeen wederom een beperking was voor de producent.
De Landbouwbank NV heeft in een exercitie in oktober 2000 aangetoond dat de
uitgevoerde bovenstaande rijstregeling van januari 1999 niet geleid heeft tot een situatie
waarin sprake kon zijn van belangrijke verbetering in de schuldpositie van de
padieproducenten.
In het contact tussen de minister van LW enerzijds en padieproducenten en
verwerkers/exporteurs anderzijds in het laatste kwartaal van 2000, werd deze
aangelegenheid aan de orde gesteld. Dit vormde de aanleiding voor de minister om een
werkgroep te installeren, die nieuwe voorstellen ter oplossing van het schuldvraagstuk
zou moeten presenteren. Deze werkgroep heeft echter haar werkzaamheden niet kunnen
afronden, vanwege duidelijke aanwijzingen dat zowel de Centrale Bank van Suriname
als de commerciele banken geen belang hechtten aan de verstrekking van gedetailleerde
informatie inzake ontwikkelingen binnen de schuldpositie van de producenten vanaf
begin 1999. Op grond hiervan werd geen poging ondernomen om via de vragenlijsten
binnen dit onderzoek, de informatie van de banken te krijgen. Daarom wordt volstaan
met de informatie verkregen van de Landbouwbank NV.

2.2.4. Rijst onderzoek

Onderzoek is onontbeerlijk voor groei van de agrarische sector. Deze constatering geldt
uiteraard ook voor de subsector rijst, die sinds de jaren veertig reeds in
onderzoeksprogramma's werd opgenomen.
De literatuur belicht onder andere onderzoek dat in de veertiger jaren door Masterbroek
werd verricht binnen het assortiment van traditionele rassen. Speciale vermelding
verdient het feit dat het ministerie van LVV in de periode 1950-1970 vrij intensief
betrokken is geweest bij onderzoek naar de optimalisatie van de rijstproductie.
Het is in deze periode, dat de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale
Landbouw (1950) haar onderzoek in de gemechaniseerde landbouw startte. De SML
verrichtte in de Prins Bernard Polder veredelingsonderzoek, terwijl onderzoek op het
gebied van bodemvruchtbaarheid, entomologie en mechanisatie zich in de SML-regio
voltrok.
Begin zeventiger jaren kwarn de pas opgerichte overleggroep "Rijst Werkgroep" tot de
conclusie dat er bij de SML geen garanties bestonden voor duurzaam rijstonderzoek.
De ideeen over het opzetten van een instituut dat op nationaal niveau rijstonderzoek zou
uitvoeren, werden toen geboren en na een moeizame weg kon in 1993 de Stichting
Nationale Rijstonderzoeks Instituut (SNRl) worden opgericht. Het doel was onderzoek
te doen binnen de sector en het uitdragen van het onderzoek naar de belanghebbenden
van de sector.
Het Anne van Dijk Rijst Onderzoek (ADRON) als werkarm van de SNRI heeft als
voomaamste taak onderzoek te doen met als doeI bij te dragen tot verhoging van de
rijstproductie, verbetering van de kwaliteit en vermindering van de productiekosten.
Vanwege beperkte capaciteit binnen het instituut moet de voorlichting door andere
actoren binnen de sector plaatsvinden.
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In de bijkans 7-8 jaar van haar bestaan heeft het instituut onderzoek gedaan en diensten
verleend op het gebied van onder andere:

agronomie;
bodemanalyse van rijstpolders in Nickerie;
winstgevendheid van de padieproductie;
effecten van fosfaatbemesting;
technische assistentie aan de Stichting Rijst Onderzoek in Suriname;
cursussen ten behoeve van LVV-voorlichtingsdienst;
vergelijkend veldonderzoek;
rijstonderzoek en boeren, communicatieverbetering;
onderzoek naar de waterdiepte in rijstvelden;
het gebruik van chemicalien bij het onder controle krijgen van onkruid in kanalen;
outillage in grondbewerking en
"post harvest" systemen in de rijstsector, maatregelen ter verbetering van de
efficiency van de rijstverwerkingsindustrie in Suriname.

Het onderzoek zal onderzoeksvragen dienen te beantwoorden zodat de gewenste
effecten, met name duurzame verlaging van de productiekosten en verhoging van de
productie, worden bereikt. Het realiseren van dat doel is afhankelijk van de mate waarin
de 'rijstgemeenschap' het ADRON accepteert en ondersteunt. De nodige fondsen voor
exploitatie kunnen door de meest belangrijke actoren slechts worden opgebracht wanneer
sprake is van ruime exporten, hetgeen momenteel sterk tegenvalt.
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3. Ontwikkelingen binnen de mondiale en region ale productie
tot 2000

3.1. Areaaiontwikkeling in de rijstsector

Van de 1,5 miljoen hectares land geschikt voor de landbouw in Suriname, liggen
114.000 hectares in het kustgebied.
Volgens het ministerie van LVV is de verdeling als voIgt:

• eenjarige gewassen 83.000 hectares
• semi - meerjarige gewassen 5.000 hectares
• meerjarige gewassen 26.000 hectares

Met de uitgifte van gronden bestemd voor de rijstbouw, werd omstreeks 1920 een
aanvang gemaakt. In 1987 was reeds 63.000 ha grond door de overheid uitgegeven aan
belanghebbenden. Ten behoeve van klein- en middenstandslandbouwers legde de
overheid op ongeveer 19.000 ha polders aan. Het overige areaal werd toegewezen aan
particulieren die de cultuurtechnische infrastructuur zelf aanbrachten. Tussen 1975 en
1985 is het padieareaal met gemiddeld 6% per jaar toegenomen tot ongeveer 51.000 ha
aan het eind van 1986. Tussen 1988 en 1994 heeft er nagenoeg geen uitbreiding van het
padieareaal plaatsgevonden, hoofdzakelijk als gevolg van het gebrek aan
ontginningsmachines en werktuigen. Bovendien dicteerde de wetmatigheid dat de

--'J beschikbare hoeveelheden irrigatiewater dienden te worden afgestemd op het in te zaaien
areaal. De irrigatiebronnen in de diverse regio's leveren onvoldoende water voor
optimale padieteelt als gevolg van onvoltooide dan weI niet aangepakte ontwikkeling tot
grotere irrigatiecapaciteit.
Na 1994 kwam er wederom beweging in de uitbreiding van het areaal en thans wordt aIs
areaalcijfer ca. 55.000 ha genoemd. De regionale verdeling van het areaal is als voigt:
• Regio Oost 860 hectare
• Regio Midden 6.400 hectare
• Regio West 47.200 hectare
De gronduitgifte heeft zich meer geconcentreerd op grootlandbouw. Het volgende
overzicht illustreert de bedrijfsgrootteklassen en de corresponderende arealen:

0,1- 12 hectare: 4300 bedrijven; 15020 hectare
13- 24 hectare: 110bedrijven; 2440 hectare
25 - 75 hectare: 17 bedrijven; 1060 hectare
76- 250 hectare: 28 bedrijven; 5000 hectare

251-750 hectare: 19bedrijven; 13340 hectare
>750 hectare: 8 bedrijven; 18140 hectare

De grootlandbouw is dominant en bepaalt in wezen het gezicht van de rijstsector. Dit
vanwege de koppeling met verwerking bestaande uit droging, opslag en pelling. De
kleine "parttime" bedrijven blijken over het algemeen ook in tijden van crisis nog te
kunnen produceren.
Het toetsingskader voor gronduitgifte in relatie tot de capaciteit van de diverse
irrigatiebronnen is in voldoende mate bekend. Toch ging het hiermee mis, omdat het
beleid zich in de loop de tijd niet gestoord heeft aan met name deze criteria.
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3.2. Rijstproductie

Onderzoek bedrijfsomgevingsfactoren in de rijstsector in 1999-2000

Land en water, kapitaaI en arbeid staan aIs productiefactoren onder invloed van factoren
aIs padieproducenten, rijstverwerkers, comrnerciele banken, handeIshuizen, overheid en
politici die met elkaar in interactie zijn voor genereren van productie, in dit geval padie,
rijst en rijstproducten.
Tabel 3.1. presenteert een interactiemodeI voor de padie- en rijstproductie.

-

-
-Padieproducenten
(individuen/coope-

landbouw raties)
-Groot land- -Verwerkers/expor-
~~ ~~

f-:,----,~--;;==t-,;:__ ':"'A-a-nv-o-e-r----+--B-e-l-le-e-rs-:d-ad-:-e-n-:b-e-s-ta-a-nd-:-e---l-Overheid

bronnen en irrigatiebronnen (LW lOW IROINH)
aanvoerstelsel -Ontwikkeling nieuwe -Waterschappen
- Afvoer irrigatiebronnen -Banken
- Onderhouds- -Onderhoud -Handelshuizen

waterbeheersingsin- -Constructie
frastrucruur - Politici
-Institutionalisering (water-
schappen nieuwe stijl)

Kapitaal - Zaaizaad
- Chemicals
- Kunstmest
- Machines +
werktuigen
- Krediet
- Eigen
- Vreernd

Productie

- Financiering van de sector
door lokale en externe
(financiele) instellingen
- Interest rates
- Beschikbaarheid machines,

Kwaliteitsmanagement in
relatie tot vraagstukken van
efficientie van productie
(kwantiteit en kwaliteit)

- Transport
- Orogen
- Opslag
- Pellen en sl n
Verkopen
- Lokale markt

rkt
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- Gronduitgifte
- Irrigatie en

drainage
- Infrastructuur

- Krediet (rente-
politiek)
- Monetaire
zaken
- Oollarisering
- Wisselkoers
- Onderzoek

(ADRON)
- Voorlichting/

onderwijs
- Toegevocgde

waarde (par-
boil, rijst, olie)
- Afzet
- Efficiency
-WTO
- ACP/EU
-MERCOSUR
-FTAA
- CARJCOM
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Ais de beinvloeding van de interactie tussen de productiefactoren, door de actoren
positief en effectief is, mag verwacht worden dat de output zich adequaat ontwikkelt.
Indien vanaf 1988 de juiste maatregelen zouden zijn genomen zoals aangegeven was in
het rapport van de Staatscommissie Rijst( 1988), dan zou de nationale padieproductie,
exclusief productie uit het MCP-gebied, thans 428.000 mton hebben bedragen. De
Republiek Suriname zou in staat zijn geweest om ca 190.000 mton rijst en rijstproducten
te exporteren. Hoe anders is de realiteit (zie tabel 1.3).
Sinds 1993 heeft Suriname geen productie boven de 220.000 mton gehaald. Het beleid
ter implementatie van de maatregelen bleef uit.

Het institutioneel instrumentarium dat bestond om door constructief overleg en
samenwerking met de overheid beleid te maken en uit te voeren, is in 1998 opgehouden
te functioneren. Daarbij komt dat de Surinaamse rijstwereld zich in de periode 1992-
1996 in slaap heeft laten sussen door de hoge prijzen van via de LGO-route
geexporteerde cargorijst. Bovendien kenmerkt deze periode zich door significante
achteruitgang van de kwaliteit van de Surinaamse rijst.

Door veranderingen in de regelgeving is er sprake van afbouw van de preferentiele
positie van Surinaamse rijst op de Europese markt. Bovendien ondervindt de Surinaamse
rijst in toenemende mate concurrentie op de verschillende deelmarkten vanwege onder
andere:
• verval van de nationale productiefactoren;
• achteruitgang van de fysieke infrastructuur en de productieomstandigheden;
• afnemende productie en verminderde kwaliteit van het product en
• afwezigheid van doelgerichte afstemming en coordinatie van activiteiten door de

belangrijke actoren binnen de sector (producenten, verwerkers, de private sector en
de overheid). De kwaliteit van de ontplooide activiteiten in de productieketen en de
condities voor een efficiente rijstproductie zijn emstig verslechterd. Het is derhalve
van het allergrootste belang dat aan de positie van de nationale rijstsector nieuwe
impulsen worden gegeven.

Producenten, verwerkers en de Consumenten Bond hebben bij diverse gelegenheden
aangegeven de noodzaak tot ombuiging van de neergaande trend in de sector te
onderkennen, en benadrukken het belang van het ontwikkelen van regeringsbeleid ten
aanzien van een coordinerend lichaam bij beleidsvoorbereiding en -implementatie.
Gezien het feit dat de ontwikkeling van onze rijstsector een stuk marktorientatie als
vertrekpunt heeft, ligt het voor de hand de externe context te overwegen als leidraad voor
het te voeren beleid. De positie van Suriname in de mondiale padieproductie en
rijsthandel komt in de onderstaande tabellen en figuren tot uiting.
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526.988,0 540.542.0 496,830.0 507.570.0 562.960.0 580.350.0

Suriname 220.9 263.7 228.6 263.4 21J.O 206.0

Guyana 376.4 3279 344.1 353.8 522.9 562,2

Overige 526.390.7 539.950.4 496.257.3 506.952.8 562.226.1 579.581.8

Bron: FAO, illS & GRDB

Figuur 3.1. Natte padie productie in mton
in 1994-1999
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Tabel 3.3.: Rijsthandel in mton (1994-1999)

'97(91)'94 '95 .~;. '9,8· '"

16.455.0 27.600.0

'99
.. ,

Wereldto·ftnflI' _. "
Sunname .: " ;.

20.999.8 19.325.0 18.400.0

80.4 87.6 86.5 86.8 61.9

Guyana' 262.2 285.0 249.7

27.288.4 21.700.4~)

250.0")182.5 200.5
..

Overige 18.976.3 18.028.216.192.1 20.711.7

Bron:RIS, GRB en '~) Projectic
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Figuur 3.2. Rijsthandel in mton
in 1994-1999 r300
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Bronnen in Guyana en Suriname (respectievelijk Guyana Rice Development Board en
Rijst lnstituut) presenteren het volgende beeld:

3033 3342 3497 3410 3410 '3869 4018 3979 4110 4137 4137

Tabel 3.4.: Opbrengst kg per ha
" '. ,- '9([,' -'91 '92 '93 '94 . "95

Guyana

'98 '99 .

-
'-96 '-00

Suriname 3769 3815 3797 3698 3963 4033 3606 3435 3488 3606 3500

IFiguur 3.3. Opbrengst kg per h.
in 1990-2000
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Wat Suriname betrefi, valt op dat de fysieke opbrengst significant is gedaald van 3769
kg/ha in 1990 naar 3500 kg/ha in 2000.
De vaststelling in welke mate sociale, economische, technologische, infrastructurele en
rnarkttechnische factoren afzonderlijk en in samenhang met elkaar de trend bepalen, is
een kwestie van onderzoek. Kwantitatief onderzoek in deze context is tot nog toe
uitgebleven.
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3.3. Markten, prijzen en regelgeving

-
Ten gevoIge van de toenemende liberalisatie op de wereldmarkt zullen de preferenties op
de traditionele markten van Suriname (voomamelijk de EU) afnemen. De samenvoeging
van de LGO- en ACP-quota tot een quotum van 160.000 ton per jaar en de nodige
restricties voor het verkrijgen van een importvergunning, alsmede het toenemende
aanbod van witte rijst uit het Verre Oosten, hebben de concurrentiepositie van
Surinaamse rijst op de exportmarkt emstig verslechterd

De wereldpadieproductie bedroeg in 1999 ca. 600 miljoen ton. Hiervan komt sIechts 4
tot 5% op de wereldmarkt. De bulk van de productie, consumptie en handel is
geconcentreerd in China, India, Indonesie, Bangladesh, Vietnam, Thailand en de
Filippijnen. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nemen sIechts 4% van de
wereldproductie voor hun rekening. Het Caribisch gebied met een bevolking van meer
dan 31 miljoen personen, produceert ongeveer 1,3 miljoen ton padie. De Caribische
consumptie wordt op 1 miljoen ton rijst geschat.
Hoewel de wereldpadieproductie in 1997 en daarna aanzienlijk steeg, daalde de
productie in de importerende landen, zoaIs Indonesie, de Filippijnen en Brazilie als
gevolg van El Nino.

121 101 20 17 5.9

1291 1362 214 221 6.0 6.2

571 845 90 112 6.3 7.5

924 1410 105 140 8.8 10.1

7080 9546 1142 1442 6.2 6.6

WeJJ~1Q 520053 596485 146933 155128 3.5 3.8

Bron: Rice Outlook USDA

-
2614.5

265.8 380.0 43.8 61.5

51.1 60.9 576.9 601.6

152.8 82.4 478.1 284.7

27.2 37.2 424.3 551.8

148.3 278.6 2473.9 3112.7

12184.1 27040.3 12471.3 28605.4

Bron: Rice Outlook USDA
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TabeI3.7.: Totale wereldproductie en handelsstromen in 1000 mton.--. .. . :"96/'97 '971'98 " "'981'99 - . '991'00 ~o07J()i-
Paille productie 563.461 574.263 585.571 607.661 594.996

Consumptie 379.302 379.850 387.778 399.086 403.543

Importen 18.854 27.668 24.924 22.778 22.639

:Exporten 18.854 27.668 24.924 22.778 22.639

Eindvoorraden 115.558 122.548 128.807 138.279 61.566

Bron: Rice Outlook USDA

Voor de periode 2001/2002 geldt de projectie dat de padieproductie rond 592 miljoen ton
zal schommelen, terwijl op de exportmarkt ca. 23 miljoen ton rijst zal worden
verhandeld.

TabeI3.8.: Gemiddelde fob prijzen per mton in USD
~- • u_' .~ ... .. . US Long . Thailan'f'·· TlJailand Thailand

Grain GradeB 15% 35% Brokens
Brokens

"

1993/1994 439 294 243 209

1994/1995 314 290 270 255

1995/1996 414 362 335 302

1996/1997 450 338 303 259

1997/1998 415 302 275 237

1998/1999 369 284 261 236

1999/2000 284 231 209 185

2000/200] 271 187 170 151

Bron: Rice Outlook USDA x ) Projectie

Figuur 3.4. Gemiddelde fob prijzen per mton in
USD
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Het verkoopjaar loopt van september tot en met julio Ais 199611997als referentiejaar
wordt genomen, kunnen voor de periode 1999/2000 mondiaal de volgende groeicijfers
worden afgeleid:

- padieproductie
- consumptie
- importen
- exporten
- eindvoorraden

+ 7%
+ 5%
+21%
+21%
+ 19%

De prijzen voor US Long grain en Thai B 100% daalden in de referentieperiode van
respectievelijk !l~D 450 en USp 338 naar usn 284 om USD 231. Dit is een daling van
respectievelijk 37 en 32%. --- .
De mondiale padieproductie, consumptie, voorraden, handelsstromen in termen van
volumes, afnemende heffingen en andere factoren zoals regelgeving en calamiteiten zijn
bepalend voor de prijsvorming.
Het blijkt dat productie en consumptie elkaar qua procentuele groei min of meer in
evenwicht hebben gehouden. In de referentieperiode zijn de eindvoorraden weI fors
gegroeid. De vraag is in hoeverre de handelsliberalisatie en de toegenomen voorraden
verantwoordelijk zijn voor de enonne prijsdaling van ca. 35%. Wordt de prijsdaling
volledig gerechtvaardigd door de hier genoemde factoren of zijn er andere factoren die
niet zichtbaar zijn? Hoe het ook zij, het ligt voor de hand dat belangrijke exporterende
landen de WTO regels op hun manier interpreteren en binnen de mogelijkheden een
formule ontwikkeld hebben om het concurrentievraagstuk het hoofd te kunnen bieden.

Zoals bekend vindt de rijsthandel met de EU plaats onder de Lome Conventies. Deze
conventies zijn een belangrijk instrument van intemationale economische samenwerking.
In februari van het jaar 2000 is de Conventie geexpireerd. Er bestaan drie gebieden van
handelssamenwerking met de EU die voor Suriname van eminent belang zijn. Een
daarvan bestaat als arrangement voor rijst. Daar dit arrangement niet in een protocol is
vervat, valt ze binnen de context van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP)
van de EU. Suriname heeft de instelling van emstige restrictiequota ervaren bij de export
van rijst naar de EU.

Er is tijdens de uitvoering van het Lome IV verdrag sprake van substantiele erosie van de
preferentiele handelsvoorwaarden door afbouw van preferenties, het verschaffen van
gelijkwaardige of meer gunstige toegang aan derde landen en het niet effectueren van
overeengekomen additionele beschermingsmaatregelen.

De Lome IV Conventie die bedoeld was om een stimulerende invloed te hebben op de
handel tussen de ACP en de EU, wordt in toenemende mate restrictief toegepast en
uitgevoerd. De prijs van cargorijst die in 1992 nog USD 370 per ton bedroeg en ten
gevolge van de LGO-regeling steeg naar USD 465 in de periode 1993-1995, daalde naar
USD 300 in de tweede helft van 1997. De prijs van Amerikaanse rijst steeg in dezelfde
periode van USD 220 naar USD 340 per mton. De gevolgen voor de padieprijzen in
Suriname zijn niet uitgebleven. De situatie op de ED-markt wordt volledig beheerst door

,.., een veelheid van regelingen, te weten de CAP-besluiten en de preferentiele regelingen.
De rijsthandel in de EO is voor de Surinaamse exporteur veel minder transparant
geworden en trekt een zware wissel op zijn vermogen om adequaat in te spelen op de vrij
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frequent optredende veranderingen. De ruimte voor ACP cargorijst op de ED markt is
drastisch verkleind naar het niveau van ongeveer 110.000 mton.

Sinds de inwerkingtreding van de eerste Lome Conventie in 1971, is aan de ACP een
quotum van in totaal 145.000 mton rijst verstrekt.
De invoerrechtenvrije toegang tot de EU via de Nederlandse Antillen werd zoals eerder
opgemerkt in 1997 gereduceerd tot een quotum van 35.000 mton. Ook werd vanwege
speciale contingenten aan derde landen en price incentives aan Bangladesh ten behoeve
van Basmati rijst (USD 250/mton) verdere verslechtering van de marktpositie van
Surinaamse rijst bewerkstelligd.
Het systeem van fluctuerende invoerrechten, dat per 1996 plaats heeft gemaakt voor
plafondprijzen (ceiling system), dreigt opgevolgd te worden door afschaffing van het
systeem van interventieprijzen voor de padie.
Voorts zouden het incentive regime voor aromatische rijst uit het Verre Oosten en het
plafondprijzensysteem volgens de Europese Commissie nader moeten worden bekeken.

Rijstexporten van de ACP-rijstproducenten, met name Suriname en Guyana, naar de
CARlCOM zijn onderhevig aan sterke concurrentie vanuit onder andere de USA,
Thailand, India. Ook hier is de regelgeving niet transparant. Hoewel de WTO-regels
handelsliberalisatie voorstaan, zou het aanbeveling verdienen om onder specifieke
condities betreffende levering van kwaliteitsproduct, voorrang te verlenen aan
rijstimporten vanuit Suriname en Guyana. Discussies op CARICOM
staatshoofdenniveau over dit principe, kunnen na eventuele goedkeuring worden gevolgd
door een exportmodel, dat wordt uitgewerkt door technici.

De EO Raad van Ministers heeft in 1996 speciale en goedkopere tarifering goedgekeurd
voor rijst uit derdewereldlanden vanwege uitbreiding van de Europese Unie met Zweden,
Finland en Oostenrijk. Ook werd in 1997 via Artikel 2 Annex 7 van "Decision
911482/EU" besloten de LGO- en de ACP-quota tot een quotum van 160.000 mton
cargorijst te combineren. Deze combinatie blijkt nadelig te zijn voor de Surinaamse en
Guyanese rijstsector.

Tenslotte zij vermeld dat het thans gehanteerde systeem van aanvraag van invoer-
certificaten voorafgaande aan daadwerkelijke rijstexporten uit ACP-landen naar de ED,
verre van transparant is. Het blijkt dat de grote en sterke rijstpellerijen in Europa (zoals
HERBA in Spanje) de hand kunnen leggen op invoercertificaten, waardoor exporten naar
de EU, onder andere uit Suriname en Guyana, haast onmogelijk zijn geworden. Suriname
en Guyana hebben hun bezwaren ten aanzien van het voor hen nadelige quotumregime
reeds bij de ED gedeponeerd. Voorts schijnt bij de Iaatste ACP-EU onderhandelingen in
februari 2000 te Brussel te zijn afgesproken, dat Suriname als ACP-lidland zich
voorbereidt op benutting van technische en financiele ondersteuning van de ED teneinde
de concurrentiepositie van de rijstkolom, te verbeteren. Dit alles is verwerkt in de zo
geheten Cotonou Agreement, welke tot het jaar 2008 de vastgelegde afspraken vormt
tussen de ACP-landen en de Europese Unie. De Europese rijstindustrie staat ook onder
invloed van het proces van liberalisatie. Op welke wijze de Common Agricultural Policy
invloed zal uitoefenen op het concurrentievermogen van de Europese rijstindustrie, met
de nodige gevolgen voor de rijstsector in Suriname, kan vooralsnog niet in een
kwantitatief model worden gegoten.
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Feit is dat als de sector in stand moet worden gehouden, er een ondersteunings-
programma op gang moet komen.
In het licht van de verbetering van de concurrentiepositie van de Surinaamse rijst, treden
de volgende aandachtspunten op de voorgrond:
De productiekosten per eenbeidsproduct moeten omlaag. Productiekosten worden
bepaald door interne en externe factoren. De berekende kosten voor een baal padie (75
kg/ha) geproduceerd in de bevolkingslandbouw, bedroegen voor de periode 1998/1999
ca. USD 9. Dit is exclusief winst van de ondememer. Dit cijfer ligt voor bijvoorbeeld
Guyana een stuk lager en voor het Verre Oosten nog veellager.
Caribische rijstexporteurs, met name Suriname, verkeren niet in een positie om effectief
te concurreren met rijstleveranciers uit het Verre Oosten. Dit vanwege gebrek aan:

goed onderhoud van het waterbeheerstelsel;
middelen voor het adequaat runnen van voorlichtings-, trainings- en onderzoeks-
apparaten;
invulling van "post harvest" technologie en waste management;
marktonderzoek en marketinginfonnatiesystemen en
organisatieontwikkeling in de sector
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4. Resultaten van het onderzoek en analyse

4.1. De Padieboeren

4.1.1. Landbezit

De respondenten binnen de bedrijfsgrootteklassen, te weten:
0- 12 ha; ldasse I
13 - 24 ha: klasse II
25 - 75 ha: klasse III en
» 75 ha: klasse IV

hebben op bevredigende wijze deelgenornen aan het onderzoek. Het onderzoek dat een
periode van 4 seizoenen bestrijkt, levert de volgende resuitaten op ten aanzien van
Iandbezit. -
Tabel 4.1. Landbezit naar titel in ha

NJO 2000
~

VjO 2000 VJO 1999
272 270 270
596 597 597 597 ....
874 850 850 850
442 454 470 414
815 815 189 197

5 5 5 0
3004 2992 2382 2329

Tabel 4.1. Iaat zien, dat 'grondhuur' het best is vertegenwoordigd met een percentage
tussen 37%, 36%, 28% en 29% (1999-2000).

'Erfpacht' en 'huur particulier' treden als tweede en derde op de voorgrond. Er valt een
trend te bespeuren in de richting van 'huur particulier'. Dit ligt voor de hand als rekening
wordt gehouden met het feit dat een aanzienIijk aantal percelen met een zakeIijke titel
vanwege de verslechterende toegang tot krediet aan kapitaaikrachtige aan derden wordt
verhuurd. Van 1999 naar najaar 2000 verschuift het beeld van 8,5% en 7,9% naar 27,1%.

-
-

Slechts 55% van de respondenten had het perceel in jaar 2000 volledig beplant. De
voornaamste opgegeven redenen voor het niet volledig beplanten van de arealen, waren
slechte irrigatie (37%), slechte wegen (25%) en gebrek aan water (23%).

4.1.2. Productie

De gemiddelde seizoenproductie in klasse I (1-12 ha) is met 4,4 ton de hoogste. Het
seizoengemiddelde loopt van 4,2 ton (1999) op naar 4,6 ton in jaar 2000.
De Iagere kosten per hectare in klasse I corresponderen met de hogere fysieke
opbrengsten in dezelfde klasse. Er is in de periode voorjaar 1999 - najaar 2000 een
duidelijke opwaartse trend te bespeuren in de fysieke opbrengsten. Dit komt tot uiting in
tabel 4.2.

-
-
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staand
areaal

164
33 565 3.8
13 483 3.9 3.8

5 3730 4.1 3.4
94 4911 3.9 4.1 3.7

De totale gemiddelde productie van aile klassen in de peri ode vjo 1999- nj02000 gaat van
3,7 ton naar 3,9 ton per hectare. Binnen de klassen neemt de fysieke opbrengst met 400
kg toe met uitzondering van klasse IV, waar zelfs sprake is van een afname met 200 kg
per hectare.

Het ADRON rapport no. 6 stelt:
De opbrengsten in de polders van Nickerie varieren sterk. De gemiddelde opbrengsten
uit het ADRON onderzoek lopende van juni 1996 tot en met januari 1998 lagen rond de
4,5 mton natte padie per hectare. Circa 30% van de onderzochte bedrijven, opbrengende
meer dan 5 mton natte padie maakten winst. Het RIS/SPS onderzoek brengt ook variaties
in de opbrengsten aan het licht met dien verstaande dat de opbrengstscores lager zijn.
Hoge opbrengsten blijken samen te hangen met:

» Relatief vroegere inzaai
» Handhaving van een goede waterlaag vooral gedurende het begin van de

groeiperiode
» Laag percentage rode rij st
» Tijdige en hoge ureumgiften

Voor wat de inzaaifactor betreft, scoren de bevolkingslandbouw en de
middenstandspolder hoger, namelijk 85% om 71% tegenover 53% om 55% voor klasse 3
en 4.

OpJeidingsniveau en productie
Een mogelijk verband tussen scboolopleiding en productieniveau bij gelijkblijvende
condities is in dit onderzoek niet aangetoond.

32 4.2
43 4.0
14 304 4.0 4.0 4.4 3.2 4.1

2 547 2.8 3.3 3.5 3.4 3.3
3 497 3.6 4.2 4.2 3.7 3.9

94 4941 3.9 3.9 4.1 3.7 3.9

Wei is het zo dat de arbeiders uit de categorieen OLO niet afgerond en OLO afgerond
gemiddeld hogere opbrengsten hebben gehaald dan de overige schoolopleidings-
categorieen, Schoolopleiding blijkt geen invloed te hebben. Het lijkt eerder, dat kleinere
arealen beter tc beheren zijn en doorgaans worden deze areal en beheerd door lager
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geschoolden. Mocht er toch een verband bestaan tussen opleidingsniveau en productie,
dan zal dit middels onderzoek over een langere periode vastgesteld moe ten worden.

4.1.3. Productietechniek

Bij het beschouwen van de productietechniek wordt gelet op toevoer van water, inzaai,
bemesting en bestrijding van wantsen. Ook wordt in deze paragraaf gekeken naar de
conditie van de ontsluitingsweg

Watervoorziening
Ten aanzien van de afstand tot het water, zegt 80% der respondenten erg dichtbij « 1
km) de hoofdaanvoer voor irrigatiewater te zitten. Zij scoort in termen van fysieke
opbrengst het slechtst (tabel 4.4). In eerste instantie lijkt dit niet met elkaar te
corresponderen. Nog afgezien van andere factoren die een opbrengst bepalende rol
vervullen, hoeft de aanwezigheid van een irrigatiebron op vrij korte afstand van het
perceel niet automatisch te leiden tot hogere opbrengsten. Immers het water moet nog
altijd via kanalen en kunstwerken naar het perceel worden gekanaliseerd. De
onderhoudstoestand hiervan is een belangrijke factor.

-
-
r

km km
92 23 2 4.5 4.7
94 35 2 4.4 5.5

104 35 2 8 4.4 5.3 3.1
99 35 2 8 4.1 4.6 5.3 3.3

321 12 38 51 4.1 4.7 4.8 3.8 4.2
303 12 38 51 4.2 4.3 4.4 3.9 4.2
311 23 14 71 3.9 4.2 3.4 4.2 3.9
268 23 38 39 3.8 4 3.7 4 3.8
122 104 226 4.1 4.3 4.2
127 84 211 3.1 4.9 3.8
182 104 286 4 3.9 3.9
192 104 296 3.5 4.2 3.8
828 98 926 3.5 5.1 3.7
608 8 616 3.5 5.1 3.
663 120 783 4 4.7 4.1
278 0 278 3.4 3.4

-
-

-

-
Wat bevloeiing betreft bevindt 84% van de percelen zich vrij dichtbij een waterbron. De
klasse die de hoofdaanvoer op 2-4 km afstand van het perceel heeft, scoort qua opbrengst
het best namelijk tussen 5.1 en 4.3 mton.
De bedrijven in de klasse I (0.1-12 ha) en de categorie 1-2 en 2-4 km qua afstand tot de
hoofdaanvoer scoren gemiddeld rond de 5 mton padie per ha. Kennelijk werkt hier de
combinatie kleiner bedrijf en korte afstand tot hoofdaanvoer positief. Bij afstanden groter
dan 4 km is er sprake van lagere fysieke opbrengsten. In klasse IV (> 75 ha) scoort de
categorie 2-4 km beter dan < 1 km.

-
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- Niet uit het oog mag worden verloren, dat voor wat betreft de invloed van afstand perceel
tot de hoofdaanvoer op de fysieke opbrengst, meerdere factoren zoals bodemkwaliteit,
zon-uren, toegepaste technologie, management en dergelijke een rol spelen.

Tabel 4.5. Beplant areaal en productie in relatie tot bevloeiing naar
bedrii fskIassen

5 3 2 S 3
58 46 7 5.2 4.1 4.7
70 46 10 12 5.1 4.1 4.4 4.5
82 45 11 11 149 4.8 4.1 4 4.4
77 45 11 11 144 4.5 3.6 4.2 3.8 4.2

241 98 69 15 423 4.3 4.1 3.9 3.5 4.2
223 98 69 15 40 4.1 4.4 4.1 3.7 4.2
223 112 69 15 419 4.2 3.5 4 3.5 3.9
199 81 69 19 368 3.7 4 4 3.1 3.8
189 27 10 226 4.1 4.7 4.4 4.2
174 27 10 211 3.7 4.3 4.1 3.8
189 39 58 286 3.9 4.5 3.5 3.9
199 39 58 296 3.8 4.5 3.3 3.8
603 373 976 3.9 3.3 3.7
608 8 616 3.5 5.1 3.5
393 390 78 3.5 4.7 4.1
278 0 278 3.4 0 3.9

Het perceel kan afhankelijk van de fysieke omstandigheden en de inzichten van de
producent een of meerdere mal en (1,2,3,5) worden bevloeid. De hoogste gemiddelde
opbrengsten komen voor in de klasse 0.1-12 ha bij 5 keel' bevloeiing, namelijk 4.9 mton
per ha. Het meerdere malen bevloeien in de categorie 5, 3 en 2 keert levert nauwelijks
verschillen op. Bij een keel' bevloeien vallen wellagere opbrengsten.
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn gelegen in het feit dat doorgaans bij het
langdurig laten staan van water op de kavel, sprake is van een grotere druk op het
wortelstelsel van de padieplant, hetgeen de realisatie van hoge opbrengsten niet
bevordert.

-

De mate van invloed van het aantal keren droogleggen en de productie per ha komt in
tabel 4.6. tot uiting. Het innemen van een positie van 5, 3 of 2 keer wat betreft de
drooglegging van velden geeft de hoogste opbrengst. Bij I keel' drooglegging, dat wil
zeggen het water wordt zolang mogeJijk vastgehouden op de kavel, wordt de laagste
score aangetroffen. Wederom blijkt dat klasse I in dit verband hogere opbrengsten
realiseert. Overigens is het zo, dat het aantal malen irrigeren zal moeten corresponderen
met het aantal malen droogleggen.

-
-
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abel 4.6. Beplant areaal en productie in relatie tot aantal malen drooglegging
naar bedri'fsklassen r

5 3 2
5.2 3.7 4.4

36 0 5.1 3.5 4.5 0 4.5
69 35 33 12 5 3.6 4.4 3.7 4.4
64 35 33 12 4.8 3.7 3.7 3.4 4.2

294 59 66 4.2 4.2 4.2 4.1 3.3 4.2
276 59 66 4.2 4.1 4.2 4.5 3.5 4.2
260 59 96 4.2 4.2 3.7 3.4 3.4 3.9
236 51 77 4.2 3.8 3.5 3.8 3.8 3.8
202 10 13 4.1 4.4 4.7 4.2
188 10 13 3.7 4.1 4.6 3.8
215 58 13 4 3.5 4.7 3.9
225 58 13 3.8 3.3 5.5 3.8
603 373 3.9 3.3 3.7
603 8 3.5 5.1 3.5 -393 390 783 3.5 4.7 4.1
278 0 278 3.4 0 3.9

totaa
4.6

1 12 125 4.2 4.5
1 13 134 4.2 3.3 4.4
1 13 129 4 3.6 4.2 4.2

25 14 383 3.9 3.9 4.2 4.2
25 14 365 404 4.5 3.8 4.1 4.2
25 14 329 419 4.2 3.5 3.9 3.9

18 348 368 3.4 3.3 3.8 3.8
226 4.2
211 3.8
286 3.9
296 3.8
976 3.7
616 3.5
283 4.1
278 3.4

-
-
-

-
-

Een normale inzaaiperiode kan ongeveer 10 weken duren. Men is vroeg als men binnen
de eerste twee weken van de periode heeft ingezaaid. Men is Iaat als de activiteit in de
laatste week of zelfs daama plaatsvindt. Daartussen is er sprake van binnen het seizoen
zaaien.
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Tabel 4.7. toont de productie in relatie tot de periode van inzaai aan. Het onderzoek
bevestigt de stelling van ADRON dat over het algemeen een hogere productie kan
worden gehaald bij een vroege inzaai en inzaai binnen het seizoen. Zaaien binnen het
seizoen blijkt de beste garanties te bieden voor betere opbrengsten. Laat in het seizoen
scoort laag. Dit zal weI samenhangen met de concentratie van allerlei insecten en plagen
op de 'Iaatste' percelen.-
Bemesting
Tabel 4.8. presenteert het verband tussen ureumgiften en de fysieke opbrengst. Twee (2)
en drie (3) ureumgiften blijken gemiddeld grotere opbrengsten te leveren en weI van 4.4
ton om 4.6 ton per ha. Het is beter 3 giften te realiseren dan 2 en 1 gift moet gezien de
lage score absoluut worden afgeraden.
Deze bevinding is in overeenstemming met het ADRON-onderzoek op dit stuk. ADRON
constateert bijvoorbeeld hogere opbrengsten bij een 3-split in plaats van een 2-split
toepassing. Het ligt voor de hand dat een 2 tot 3 splittoepassing hogere opbrengsten tot
gevolg moet hebben dan een split. Evenwel is niet onderzocht of de extra kosten bij 3
split-bemesting middels een hogere opbrengst financieel worden gecompenseerd.

-

Tabel 4.8. Beplant areaal en productie in relatie tot ureumgift naar
bedri ifsklassen

2 kend
43 18

ha 45 75 18 3.4 4.7 3.8
43 87 18 3.1 4.6 3.5

1 38 87 18 3.1 4.1 4.4 3.2 4.2
193 165 64 4.2 4 4.3 4.2
169 171 64 4.5 3.8 4.2 4.2
164 191 64 3.8 4 4.3 3.9
149 179 40 368 3.9 3.6 4.3 3.8

56 170 226 2.8 4.6 4.2
36 175 211 3.5 3.9 3.8
56 230 286 2.3 4.3 3.9
56 240 296 3.6 3.8 3.8

976 976 3.7
616 616 3.5
783 78 4.1

VJO 1999 278 278 3.4

Wantsenbestrijding
Bij preventieve wantsenbestrijding is het gemiddelde van de opbrengst in alle klassen het
hoogst, namelijk 4.8 mton per ha, gevolgd door 4.6 mton in preventieve en curatieve
bestrijding. In klasse III (25-75 ha) wordt gemiddeld de grootste opbrengst gerealiseerd
bij preventieve en de combinatie preventief en curatieve bestrijding. Uiteraad zal de
curatieve bestrijding slechts plaatsvinden als de wantsenplaag significant de kop
opsteekt. Hoe de verhouding kosten-meeropbrengst ligt is niet geanalyseerd.

-
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abel 4.9. Beplant areaal en productie in relatie tot wantsenbestrijding naar
bedrii fsklassen

Setzoeg
klassen

Pre- Cura- Sub
totaal ventief tief Beide Geen totaal

O.l-l~ha 9 124 4.8 4.4 5.3 4.8 4.6
23 138 4.5 4.6 4.3 4.1 4.5

19 96 11 23 149 4.1 4 3.7 3.7 4.4
19 91 11 23 144 5.1 4.7 4.6 4.3 4.2
99 207 71 45 422 3.8 4.3 4.4 4.1 4.2
99 183 77 45 404 4 4.1 4.3 4.2 4.2
92 170 72 84 418 4.1 3.9 4.5 3.4 3.9

100 186 36 45 367 3.8 3.8 3.6 4 3.6
2 174 48 2 226 6.3 3.6 6 4.3 4.2
2 159 48 2 211 5.9 3.1 5.9 3.8 3.8
2 234 48 2 286 5.6 3.5 5.8 4.9 3.9
2 244 48 2 296 6 3.5 4.9 4.1 3.8

626 350 976 3.1 4.7 3.7
- 441 175 616 3.4 4 3.5

783 0 783 4.1 4.1
278 0 278 3.4 3.4

-
-

Conditie ontsluitingswegen
Van de 94 bedrijven zeggen 31 de beschikking te hebben over slechte tot erg slechte
ontsluitingswegen. In de vier seizoenen was het beplante areaal van ca. 3598 ha (67%
van het bij het onderzoek betrokken areaai) voorzien van goede tot redelijke
ontsiuitingswegen.

-
-

5.8 4.6 4.5
59 32 34 24 3.9 5.4 4 4.4
59 32 29 24 144 3.9 5 4.2 4.2

136 106 118 62 422 4.1 4.2 4.4 3.8 4.2
136 112 118 36 402 4.3 4.5 4.1 3.2 4.2
130 88 143 58 419 3.9 4.2 3.7 4.1 3.9
120 100 108 38 366 3.6 4.1 3.9 3.4 3.6

25 351 187 14 577 4.8 4.1 4.6 4.7 3.4
25 441 172 14 652 4.5 3.7 4 4 3.4
73 513 187 26 799 3.7 3.9 4.4 3.8 -73 278 197 26 574 3.5 3.9 4 3.4

235 40 27 2.5 4 2.7
0 0 0 -200 70 270 4.3 5.6 4.7
0 0 0
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Bij de categorie redelijke ontsluiting realiseren aile bedrijfsgrootteklassen gemiddeld de
hoogste opbrengsten, namelijk 4.5 mton per ha. Dit is aannemelijk, omdat bij goede
ontsluiting producenten makkelijk naar en van de percelen kunnen voor controle en
transport van benodigheden. RedeJijke ontsluiting geeft bij klasse I de hoogste
opbrengsten, namelijk 5.5 mton per ha. Hier speelt uiteraard mee het kleinere areaal, dat
overzichtelijker en beter beheersbaar is dan grotere percelen.

....

4.1.4. Productiekosten en winstgevendheid

TabeI4.11.

0-12 ba >-75
167 191 175
135 201 160
112 131 115
77 150 62
61 82 72
51 79 63
44 53 48
38 68 32
42 92 83
39 23 45
35 80 76
37 15 31
15 34 31
16 39 29
14 28 24
12 36 15
53 91 54 62
46 59 53 52
37 120 44 56
28 40 46 25

178 187 167 175
120 134 161 139
74 126 105 101
73 114 72 57

150 125 123 128
122 89 102 104
106 87 89 91
91 71 85 52
55 30 52 58
40 32 82 74
25 27 67 59
21 20 75 37

603 608 990 838
531 437 581 557
446 578 597 571
393 356 426 312

Noot: Overige kosten zijn kosten: van selectie van rode rijst, rente kosten, hum en onderhoud,
waterschapslasten, verpakking en brandstof en smeermiddelen.
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De produetiekosten voor aile kosteneomponenten in SRG lopen op in de periode
voorjaar 1999 - najaar 2000. Dit is logisch gezien de voortdurende trend van geld-
ontwaarding en de inflatie. Tabel 4.11 geeft hiervan een overzicht.

Het aandeel van de gerniddelde kosteneomponenten op seizoenbasis naar bedrijfsklasse
wordt in tabeI 4.12 gepresenteerd. In de tabel komt tot uiting dat de grootste
kostencomponenten voor aile klassen worden gevormd door grondbewerking, bemesting
en oogstkosten. Bij de klasse 0.1-12 ba spelen ook de inzaaikosten een voomame rol,
terwijl bij de overige klassen de irrigatiekosten een belangrijk aandeel hebben in de
totale kosten en de overige kosten bij de klasse 12-24 ha en > 75 ha. De laagste
kostenpost is voor herbieiden.

Bedri' fsklassen
0-12 ha 13-24 ha 25-74 Ita >74

In USD In % In USD In USD In% In USD In%
97 25% 87 93 21% 141 28%
38 10% 36 42 9% 57 11%
32 8% 58 62 14% 37 7%
10 3% 14 3% 20 4% 25 5%
28 7% 32 7% 52 11% 35 7%
78 20% 82 19% 103 23% 89 18%
75 20% 65 15% 59 13% 65 13%
24 6% 67 15% 20 4% 55 11%

382 100% 441 100% 451 100% 504 100%

De gemiddelde kosten voor grondbewerking per seizoen zijn bij klasse II bet laagst en
wei 5% lager dan bij klasse 1. Klasse III, IV en II seoren het best wat oogstefficientie
betreft, terwijl klasse I het sleehtst scoort. De vrij grote transport-afstanden voor de
combine, die gelden in klasse I zijn zeer waarsehijnlijk verantwoordelijk voor de
gemiddeld hogere kosten van USD 75 per ha tegenover USD 59 en USD 65 per ha in de
andere klassen. Met 11% zijn de oogstkosten bij klasse IV 7% lager dan bij de
bevolkingslandbouw (klasse I).
Daarentegen liggen grondbewerkingskosten in absolute tennen in klasse IV per seizoen
gerniddeld 45% hoger dan in klasse I, terwijl het aandeel in de totale kosten 3% hoger
Iigt in klasse IV ten opziehte van klasse I. In de onderzoehte seizoenen blijken de
gemiddelde grondbewerkingskosten voor klasse II en III, respectievelijk USD 87 om
USD 93 per seizoen, het gunstigst te liggen. -
Tabel 4.13 toont de kosteneomponenten op seizoenbasis in USD aan. Voor de
gehanteerde wisselkoersen bij de omzetting wordt naar bijlage 1 verwezen. Uit de tabel
blijkt dat de kosten voor grondbewerking voor alle klassen het hoogst waren in de vjo
van 1999. Deze kosten in SRG uitgedrukt liggen tussen de SRG nOOO/ha en SRG
150000/ha. Bij ornzetting in USD liggen de kosten tussen USD 102/ha en
USD 212/ha. Deze kosten zijn gemaakt in het jaar 1998 en wei in de periode 15
september tot 31 december 1998. De gemiddelde wisselkoers in deze periode is lager dan
de koersen in de andere seizoenen, terwijI de grondbewerkingskosten in SRG in rnindere
mate stegen dan de wisselkoersen in de volgende seizoenen. Dit leidde tot hogere kosten
in dollarwaarde in de voorjaaroogst van 1999 ten opzichte van de daaropvolgende
seizoenen.
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99
94
86

109
32
38
30
51
24
26
26
53

7
11
9

13

91
82
73

102

94
91
80

108

113
139
101
212

104
110
89

133
33
36
30
45

32
38
29
70

44
58
36
91

39
47
33
64

42
48
78
65

45
45
34

123

52
16
60
21

47
31
57
68

11
13
13
19

17
21
17
26

15
27
19
38

14
21
16
25

24
33
25
31

28
37
37
40

88
88
52
85
57
86
68
88
26
28
18
25

357
404
314
454

30
35
28
35

41
42
80
44

24
37
29
49

91
84
62
89

92
98
89

132

82
118
74
83

86
102

71
98

52
75
60
73

47
71
57
83

47
63
56
69

49
72
59
76

42
68
57

102

15
22
20
24

25
57
47
90

28
52
42
68

393
441
399
529

383
420
405
595

402
524
424
666

394
471
404
573

Noot: Bij de ornzetting van kosten in usn is rekening gehouden met de periode van aangegane kosten en
de gemiddelde parallelmarkt koers van die periode.

Wordt er naar de totale kosten in USD per ha gekeken, dan blijkt dat deze voor klasse IV
het hoogst liggen in elk seizoen en voor klasse I het laagst. Uit deze studie blijkt de
economische wetmatigheid dat schaalvergroting leidt tot dating van de kosten per
eenheid product, hier niet van toepassing te zijn. De kosten in klasse IV zijn in de
seizoenen vjo 1999 tot en met njo 2000: 37%, 35%, 30% en 13% hoger dan in klasse I.
Welke oorzaken zouden kunnen worden aangegeven voor hogere kosten per ha in klasse
4 ten opzichte van klasse I? Verwacht zou mogen worden dat bij toenemend oppervlak
schaalvoordelen optreden. Deze wetmatigheid wordt binnen dit onderzoek niet bewezen.
• De grotere bedrijven zitten vaak met een paardekracht(horse power)beschikbaarheid

per hectare die groter is dan bij de kleinere bedrijven en een grotere druk ten aanzien
van de aanschaf van dure onderdelen.
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• De grotere bedrijven voeren doorgaans meerdere bewerkingen uit, terwijl kleinere

bedrijven sonunige teelthandelingen weglaten.
• De opbrengsten van de grotere bedrijven vallen in het algemeen ten opzichte van de

kleinere bedrijven lager uit.
• Het fenomeen van overheadkosten bekend bij de grotere bedrijven, komt bij de

kleinere bedrijven nauwelijks voor.

Andere variabelen die de kwestie van wetmatigheid ten aanzien van schaalvoordelen
beinvloeden zijn de volgende:

a. de prijs voor het geleverd product en de kosten voor inputs
b. de toegang tot de infrastructuur.

De rijstsector is geen vrije markt, waar iedereen gelijke kansen heeft. De prijzen worden
institutioneel vanuit markt- en machtsverhoudingen bepaald. Niet elke producent heeft
toegang tot financien, fysieke zaken en politiek.

Voor wat betreft de verhouding tussen kosten en opbrengsten hebben aIle 4 klassen in
1999 verliezen geleden. Klasse I scoort het best omdat zij slechts gedurende een seizoen
(1999) verliest, terwijl klasse IV in aIle seizoenen verliezen lijdt. In het voorgaande
gedeelte van dit hoofdstuk is aangetoond dat zowel de kosten als de opbrengsten per ha
het gunstigst zijn voor klasse I en het ongunstigst zijn voor klasse IV. Naarmate de
bedrijfsklassen groter worden neemt hun winstgevendheid per ha af. Dit komt tot uiting
in zowel tabel 4.14 als in figuur 4.1.

TabeI4.14. Gemiddelde kosten en opbrengsten naar bedrijfsklassen in USD
,r. Sehoen Bedrij fskJassen

~
TotaalI-

-~~ 0",12 ha 13-24 ha 25-14 ha >74 ' ..
Productie in ton' NJO-2000 4.6 4.2 4.2 3.7 3.9
per-ha VJO 2000 4.5 4.2 3.8 3.5 3.9

t NIG 1999 4.4 3.9 3.9 4.1 4,1
-~,- 'VJQ1Q9.9 4.2 3.8 3.8 3.4 3.7
"IO~engs'ten p~(i N!T(:t2000~ 457 405 400 355 380
ha-in,USD VJ02000 507 458 407 434 445

Nrc 1999· 407 367 354 410 389
c - VJo 1999 381 354 346 414 371

Kosten per ha irr ~J02000 357 393 383 402 394
'USD V:JQ 2000 404 441 420 524 471~ liN'J® J 991> 314 399 405 424 404

" MIG 1:9,9,9 454 529 595 666 573"""'~Ipl:W~st per- :ha ih; !N~02090 100 11 17 -48 -15
USD V102000 103 18 -13 -89 -27

- NJO 1299 93 -32 -51 -14 -15
E ,~~' " VJO 1999 -73 -175 -249 -253 -202

-

De informatie met betrekking tot gemiddelde kosten, opbrengsten en winst per ha door
aile klassen heen, verschilt met de informatie van de Landbouwbank die in paragraaf
2.2.2. verwerkt is. Zo toont het onderzoek aan dat de kosten in beide seizoenen van 1999,
hoger liggen dan door de Landbouwbank is geprojecteerd, terwijl de opbrengsten in de
vjo 1999 hoger en in de njo 1999 lager liggen.
In beide seizoenen van 2000 toont het onderzoek lagere kosten en opbrengsten aan dan
de geprojecteerde data van de Landbouwbank. Er mag worden geconcludeerd dat de
projecties van de Landbouwbank NV grote afwijkingen vertonen. Het niet baseren van
projecties op gerealiseerde kosten en opbrengsten leidt tot zulke afwijkingen.
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- Figuur 4.1. Winst per ha in USD naar bedrijfsklasse
in 1999-2000
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Figuur 4.2. BepaJende factoren voor de winstgevendheid
De winstgevendheid van de sector staat onder aanzienlijke druk.
Volgens ADRON (Rapport no. 9) wordt de winstgevendheid bepaald door de volgende
factoren:

~ Wereldmarktprijs (in USD)
~ Koersverhoudingen aan- en verkoop van de USD
~ Marge en kosten verwerkers/exporteurs
~ Heffingen/subsidies

1-+-0-12ha _'_13-24ha -6-25-74ha ___'_>74!

Padieprijs
per baal

Winst
per baal

Teneinde in de praktijk invulling te geven aan de calculatie volgens het hierboven
gepresenteerde model, zal met een aantal zaken rekening dienen te worden gehouden. Op
de exportmarkt worden bijvoorbeeld voor verschillende soorten en kwaliteiten rijst ook
verschillende prijzen gevraagd. De prijzen worden echter afgeleid van twee standaarden
namelijk 'USA grade 2' en 'Thai Loonzain B'. De CIF-waarde van de rijst ingeklaard te
Rotterdam, Antwerpen of een van de andere Europese havens, wordt doorgaans de
wereldmarktprijs genoemd. Deze prijsis uiteraard onderhevig aan schornmelingen.
Ten aanzien van heffingen geldt dat het Hoofd Productschap Akkerbouw te Den Haag in
Nederland, tweewekelijks de volgende zaken vaststelt: de invoerrechten voor rijst,
breukrijst en rijstproducten in Euro per mton, inclusief de voor een bepaalde periode te
hanteren omrekeningskoersen. De element en hiervan bestaan uit de CIF-prijs in Euro per
mton, de FOB-pijs in Euro per mton en de kosten van zeevervoer in Euro per mton.

Kosten
per baal

Kosten I ha
Fysieke opbrengst I ha
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De omrekeningskoersen zijn de koersen die worden gebruikt voor de omrekening naar
guldens van de in Suriname, Guyana of Bangladesh betaalde bijzondere invoerrechten in
het kader van de regeling sector rijst (ACS en LGO).
Het vaststellen van de verwerkingskosten en de marge voor de exporteur is geen
makkelijke opgave, aangezien hier geen duidelijke regels voor bestaan. Mogelijk
voorkomende inefficienties zullen bijvoorbeeld meegenomen worden in de
kostprijscalculatie van de verwerker/exporteur.
Tenslotte kan gezegd worden, dat de calculatie van de kosten van de veldproductie ook
geen makkelijke opgave is. Ook hier geldt dat inefficienties de hoogte van de kosten
beinvloeden. Daarbij komt dat er geen betrouwbare data bestaan ten aanzien van
realisaties, dat wil zeggen de werkelijk gerealiseerde fysieke opbrengsten.
In hceverre in deze sprake kan zijn van het hanteren van normatieve kostprijzen dient
nagegaan te worden.

r

4.1.5. Arbeidsinput en inkomen

Wat betreft het aantal werkzame personen in en buiten de bedrijfshuishoudens wordt
verwezen naar tabel 4.l5. tabel 4.16 en tabel 4.17.

TabeI4.15. Aantal werkzame personen naar bedrijfsklassen
Bedrijfs- 'NJ 01,2,0,001 ~5 ~JQ12000J ~lNJ0 !W19},: " WiiJ@)E49,99

klassen TOlaa~ tGemid. 'Jlota»1 Gemid .• 'li'otaal 16emid. TotlmP '«eroid.
~ ,pelT per 1 pel' pel\,!

!:Jbedrijt" bedrijf! "bedI'ijt lbedrijf;
0-12 ha 134 3 128 3 129 3 126 3
13- 24 ha 140 4 131 4 133 4 113 3
25 -74 ha 78 6 77 6 80 6 79 6
>75 ha 45 9 31 6 45 9 23 5
Totaal 397 4 367 4 387 4 341 4

-
Van de in de steekproef getrokken bedrijven, bedroeg het aantal opgegeven arbeiders
341 in vjo 1999 tot 397 in njo 2000. De meeste arbeiders vindt men in de bedrijfsklasse
13-24 ha, vanwege het grote aantal in die categorie getrokken bedrijven. Het aantal
vrouwelijke arbeidskrachten in het totaal bedroeg voor de seizoenen gemiddeld slechts
0.5%. Vrouwelijke arbeidskrachten zijn aileen in de bedrijfsklasse O.l - 12 ha te vinden.
Ben mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat naarmate de bedrijfsoppervlakte
groter wordt, de inzet van vreemde arbeid toeneemt ten koste van input van vrouwelijke,
niet vreemde arbeid.
Het gemiddelde aantal arbeiders per bedrijf naar bedrijfsklasse is zoals verwachtbaar het
grootst bij klasse IV. Opvallend is dat in het najaar het gemiddelde aantal arbeiders in
deze klasse toenam met respectievelijk 4 om 3. Ben mogelijke verklaring zou kunnen
zijn dat in het najaar van die specifieke jaren meer inzet van arbeid nodig was vanwege
extra werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het opzuiveren van rode rijst of anderszins.
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74
68
69
67
10
8
8
8

50
52
52
51

157
148
152
139

20
14
14
12

220
205
221
190

De inzet van mannelijke, vreemde arbeid in de bedrijven bleef in de periode 1999- 2000
nagenoeg constant, namelijk 56%. De inzet van vrouwelijke krachten valt te
verwaarIozen. De inzet van andere familieleden was 5%. Dit betekent dat de inzet van
arbeid uit het gezin rond de 40% was.
In tabel 4.17 komt tot uiting dat leden uit het gezin een groot aandeel hebben in het totaal
aantal werkzame personen in klasse I en II en weI 66% om 50%. Vreemde arbeid in
klasse IV maakt gemiddeld ca 87% uit van het totaal aantal werkzame personen bij de
geenqueteerde bedrijven.

Tabel 4.17. Gemiddeld seizoen binnen de

Er wordt aangenomen dat in mindere of meerdere mate recht gedaan wordt aan het oude
principe dat de bedrijfshoofden hun arbeid buiten het bedrijf aanwenden om zo
additioneel inkomen te kunnen verwerven. Als de situatie binnen het bedrijf verslechtert,
ligt het voor de hand dat arbeidsinput buiten het bedrijf een stijgende lijn zal vertonen.
Tabel 4.18 geeft voor het gemiddeld aantal arbeiders per seizoen in de periode vjo 1999-
njo 2000 aan waar deze arbeiders een additioneel inkomen generen.

8 2 1 3
26 19 4 13
19 4 0 7
4 0 0 1

36 74 95 76
93 100 100 100
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Zo komt tot uiting dat slechts 24% van de arbeiders binnen de geenqueteerde bedrijven
elders ook werkzaam was. Van deze 24% (92 arbeiders) is 54% werkzaam binnen de
private sector, 29% hadden een eigen bedrijf (dat los staat van het rijstbedrijf), 12%
waren werkzaam bij de overheid en 5% genoten pensioen als additioneel inkomen.
Ook blijkt uit tabel 4.26 dat voomamelijk uit de kleinere bedrijfsklassen arbeiders buiten
het rijstbedrijf arbeid verrichten om een additioneel inkomen te genereren. Van de 92
arbeiders uit de geenqueteerde bedrijven, die gemiddeld per seizoen in de periode vjo
1999 - njo 2000 buiten het rijstbedrijf arbeid verrichtten, kwamen 54% uit klasse I, 28%
uit klasse II en de resterende 17% uit klasse III. Arbeiders uit klasse IV blijken geen
arbeid buiten het rijstbedrijfte hebben verricht in de betrokken periode.
Uit het onderzoek is niet tot uiting gekomen wat het aantal 'parttimers' en 'fulltimers'
was.

De situatie met betrekking tot het inkomen verdiend uit andere bronnen dan de rijstbouw,
is weergegeven in tabeI4.20.
Het blijkt, dat ongeveer 50% van de mann en een inkomen buiten het bedrijf verdiende
liggend tussen SRG 60.000.- en meer dan SRG 100.000 per maand. Vrouwen halen een
bescheiden 5% in dit verband. Nader onderzoek is absoluut noodzakelijk teneinde
werkgelegenheidsplanning in het algemeen en in het bijzonder voor regio West
succesvol in uitvoering te kunnen brengen. -
Tabel 4.20. Inkomen in SRG van werkzame personen in aantal en %~~-~~~-~

-
4.1.6. Investeringen

Bij het natrekken van de investeringen in de periode 1995-2000 bij padie verbouwers is
er een onderscheid gemaakt tussen investeringen in machines, in gebouwen en in
werktuigen. Een overzicht van deze investeringen door aile bedrijfsklassen heen in USD
wordt in tabel 4.21 gegeven.
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-
Tabel 4.21. lnvesteringen naar bestemming in de periode 1996-2000
in 1000 USD

I: - -
F 1995 c" 1996~ 1997' :t1998 1999 ~, -2000

-,

'Machines 123.9 222,8 145.5 224.5 131.5 64.8
I"'Geb.ou~~d

~~
4.1 4.8 4.7 5.4 2.9 17

Werktuigen 33.7 36.8 28.0 36.6 65.9 8.9
To~1 161.7 264.3 178.1 266.5 200.3 90.8

Tabel 4.21 toont aan dat de totale investeringen van de geenqueteerde bedrijven
voomamelijk machines betroffen in de beschouwde periode. Ret gemiddeld aandeel van
de investeringen naar machines, gebouwen en b~dAjven op jaarbasis in de periode 1995-
2000 was respectievelijk: 77%, 5% en 18 %.
De meeste investeringen vonden plaats in 1998 en weI USD 266.500,-, terwijl het jaar
2000 het laagste niveau van investeringen kende, namelijk USD 90.800,-. Ret betreft
veelal vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen.

0.0
13.8
4.6

46.4
64.8

won'

Zoals in tabel 4.22 is aangetoond, gingen investeringen voornamelijk naar machines. Een
indeling van deze investeringen naar bedrijfsklasse laat zien dat klasse I in de
beschouwde periode (1995-2000) met uitzondering van 1997, 1998 en 1999 nauwelijks
enige investering pleegde. De meeste investeringen ten behoeve van machines zijn
gepJeegd door klasse IV, gevolgd door klasse II. Klasse IV ging van ca USD 111.800 in
1995 naar USD 46.400 in 2000, terwijl voor klasse II te noteren viel USD 1.900 in 1995
naar USD 13.800 in 2000.
De investeringen in machines zijn relatief gedaald in de periode 1995-2000. Was het zo
dat in 1995 USD 123.900 werd geinvesteerd, in 2000 zakte dit cijfer naar gemiddeld
USD 64.800. In 1998 waren de totale investeringen van aIle klassen in machines het
grootst: USD 224.500.

-

Relatie investeringen en productiviteit
In tabel 4.23 wordt getracht na te gaan in hoeverre investeringen in machines, gebouwen
en werktuigen naar bedrijfsklasse, de beplante arealen en productiviteit hebben bemvloed
in de jaren 1999 en 2000.
De beplante arealen namen slechts in klasse II en IV toe in 2000 ten opzichte van 1999,
terwijl de productiviteit in aile klassen met uitzondering van klasse IV toenam. Zoals de
voorgaande tabellen doen blijken, werden de meeste investeringen juist gepleegd in
klasse IV. Uit data voortgekomen uit het onderzoek, blijkt er geen logisch verband te
bestaan tussen investeringen, beplante arealen en productiviteit.
Overigens hebben de data van het onderzoek slechts betrekking op 2 jaren, waardoor het
ook moeilijk is een correlatie en trend te bespeuren. Dat de uitbreiding van beplante
arealen niet correleert aan de investeringen in machines, gebouwen en werktuigen komt
ook doordat het hier voornamelijk gaat am vervangingsinvesteringen.
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Tabel 4.23. Totale investeringen, beplant areaal en productie per ha naar bedrijfsklasse in
1999-2000

0-12 ha
262 3117
4.6 3.9
9.2 200.3

291 787 582 1061 2721
4.1 3.9 3.8 3.9 3.9
0.0 14.9 5.8 70.1 90.8

Financiering
Tabel 4.24 toont aan dat eigen inbreng als financieringsbron voor exploitatiekosten en
investeringen het hoogst (54%) scoort, gevolgd door eigen inbreng plus een andere
financieringsbron (31%). De bank alleen als financieringsbron voor de dekking van
exploitatiekosten en investeringen zorgde in de peri ode vjo 1999 - njo 2000 slechts voor
gemiddeld 2% van de geenqueteerde bedrijven. In combinatie met andere bronnen komt
dit percentage op 6%. Dit is aannemelijk omdat bekend is dat in de beschouwde periode
in sterke mate sprake is geweest van verminderde toegang tot krediet. Door de steeds
afnemende hoeveelheid beplante arealen en productie, die van de afgelopen 10 jaar het
laagst waren in de jaren 1999 en 2000, de afnemende rentabiliteit en geaccumuleerde
schulden bij de banken, hadden slechts enkele bedrijven voor kredieten toegang tot het
bankwezen.

Tabel 4.24. Financieringsbron van exploitatiekosten en investeringen in de
eriode 1999-2000

Uit tabel 4.25 blijkt dat voomamelijk klasse IV in de periode 1999-2000 toegang had tot
de banken voor het aantrekken van kredieten. Van de geenqueteerde bedrijven (5
bedrijven) binnen deze klasse had 20% de middelen voor de exploitatiekosten en
investeringen uitsluitend aangetrokken van de banken. Het percentage binnen deze klasse
loopt op tot 60% met de bank als enige financieringsbron en in combinatie met andere
bronnen. Het blijkt dat bedrijven in deze klasse door de banken gezien worden als de
meest kredietwaardige binnen de sector. Overigens hebben de grotere padiebedrijven een
betere link met verwerking, soms binnen een sociale relalie met een verwerkingsbedrijf
of zitten zijzelf in de verwerking. Zij verkeren in een betere onderhandelingspositie en
kunnen bij het aanboren van financieringsbronnen meer en beter onderpand aanbieden.
Dit is wat hun kredietwaardigheid bepaalt.
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Het percentage van de bank in combinatie met andere financieringsbronnen in klasse III,
II en I was in de beschouwde periode respectievelijk 31%, 15.2% en 2.3%.

67.4% 42.4% 53.8% 20%
0% 3.0% 0% 20%
0% 0% 0% 0%

30.2% 39.4% 15.4% 20%
2.3% 3.0% 23.1% 20%

0% 6.1% 0% 20%
0% 6.1% 7.7% 0%

100% 100% 100% 100%

Tabel 4,25, Financieringsbron van exploitatiekosten en investeringen naar
bedriifsklassen in de eriode 1999-2000 in %-

4.2. De verwerkers en de verwerking

4.2.1. Opkoop, productie en afzet

De laatste uitgebreide analyse van de rijstverwerkingsindustrie yond in 1986 plaats en
werd toen uitgevoerd door de Staatscommissie Rijst. Uit dit onderzoek kwam ten aanzien
van het aantal installaties het volgende tot uitdrukking:

144 mtluur
205000 ton

Bron: Rapport Ordening bedrijfskolom rijst 1988, Staatscommissie Rijst

Reeds in 1986 werden overcapaciteit en onevenwichtige spreiding van verwerkingsunits
gemeld. Sinds 1986 is de nationale pelcapaciteit toegenomen van 144 mton per uur tot
185 mton per uur, terwijl de padieproductie afnam met circa 30%.
Er heeft zich in de zeventiger en tachtiger jaren een ontwikkeling voorgedaan, waarbij
verwerkingsbedrijven zich via verwerving van grond, direct en intensief gingen bezig
houden met de padieproductie. Deze ontwikkeling bracht hen in een geheel andere
positie ten opzichte van de traditionele padieleveranciers. De verwerkingsbedrijven
hebben lange tijd goed kunnen floreren. Het huidige bestand aan verwerkingsbedrijven is
63, waarvan 48 in het district Nickerie zijn gevestigd.

Gezien de interne en exteme condities in de beschouwde periode heeft de
verwerkingsindustrie ook niet optimaal kunnen functioneren.
De industrie werd geconfronteerd met een geringer aanbod van padie en daarmee van
kleinere exportvolumes, toenemende concurrentie op de exportmarkt en instabiliteit op
het wisselkoersenfront. Het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van de rentabiliteit
van de verwerkingssector is in dit onderzoek cruciaal.
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Het daartoe opgezette onderzoek is niet erg succesvol verlopen. Van de steekproef-
grootte van 10 bedrijven werd slechts het aantal van 6 binnengehaald, waarvan slechts 2
de formulieren haast volledig hadden ingevuld.
Toch moet waarde gehecht worden aan het resultaat van het verwerkingsonderzoek,
omdat de op twee na grootste verwerkende en exporterende bedrijven hebben
geparticipeerd.

3642 10130 240 3041 23572
4399 8825 240 2717 24727

299 8825 320 2362 18077

161 180 179 158 144 162
148 124 168 146 144 152
92 124 105 95 75 89

586362 1823400 683780 426442 34560 3.554.544
651052 1094300 388416 910164 34560 3.078.492

27508 1094300 310485 314830 24000 1.771.123
Droge padie

8915 8915
7750 1518 9268
7750 7750

200
140 142
140

178300 178300
108500 215556 1300556
108500 1085000

586362 3606400 683780 426442 34560 0 5337544 -651052 2179300 388416 910164 34560 215556 4379048
27508 2179300 310485 314830 24000 0 2856123

Volgens tabel 4.27 kopen de bedrijven zowel natte als droge padie op. De opgekochte
hoeveelheden, respectievelijk 18.077 mt om 7.750 mt in vjo 1999, zijn in de periode vjo
1999-vjo 2000 opgelopen met 30% om 15%. De onderzochte bedrijven hebben in natte ,...
padie equivalenten uitgedrukt, gemiddeld per seizoen ca. 30% van de nationale productie
verwerkt. Niet alleen dit gegeven, maar ook de productie van cargo en witte rijst in tabel
4.28 en de exportgegevens in tabel 4.29 geven een enigszins vertekend beeld, omdat de -opgaven van de onderzochte bedrijven niet volledig zijn geweest.
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Droge padie
8600 3418 14713
7550 2057 13532
7550 2650 12293

Cargo rijst
1003 3870 839 1604 7316
2176 3163 3074 2336 10749

67 3163 485 1392 1245 6352
Witte rijst

529 1890 310 120 532 3381
1650 49 120 408 2227
1650 312 160 517 2639

Breuk rijst
475 340 8 635 1458
650 772 7 215 1644

247 8 366 621
Slijpmeel

106 345 142 11 215 819
253 16 11 165 445
253 182 10 201 646

Andere producten
181 47 1 229

81 35 )16
46 45 91

Totaal
2294 14705 3418 1678 139 5682 27916
2826 12616 2057 3992 138 7084 28713

67 12616 31335 2179 178 4467 22642

Tabel 4.28 geeft een overzicht van de productie van verwerkte rijstproducten van de
geenqueteerde bedrijven in het onderzoek. Uit de tabel komt tot uiting dat niet aile
bedrijven hun productieomvang volledig hebben aangegeven in de diverse seizoenen.
In tabel 4.29 komt van deze bedrijven tot uiting de afzethoeveelheid naar de diverse
rijstproducten op zowel de exportmarkt als de locale markt. Van de 6 bedrijven die
hebben gereageerd, produceerden 2 uitsluitend voor de locale markt.
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TabeI4.29. Afzet hoeveelheid van diverse rijstproducten in MT op locale en

10 10
2,5 2,5
2,5 2,5

Witte rijst ,...
529 1890 310 120 136 2986

1650 49 120 322 2116
1650 312 160 517 2614 -Breuk rijst

340 8 635 983
552 7 215 775
247 8 366 621

Slijpmeel
106 345 142 11 205 809

253 16 11 165 445
253 182 10 201 646

Andere producten
181 47 I 229

81 35 116
46 45 91

Totale locale afzet
816 2245 0 840 139 977 5017

0 1880 0 699 139 737 3455
0 1880 0 787 178 1129 3974

Cargo rijst
1003 3870 839 1604 7316
2176 3163 3074 2336 10749

67 3163 485 1392 1245 6352
Witte rijst

529 925
27 113
27 27

Breuk rijst
475 200 850
650 -

Slijpmeel

Andere producten

2007
2826

67

Totaal export
o 839
o 3274
o 1391

8385
10948
5147

3860
3187
3187

o
o
o

1679
1661

502

De verwerkingsbedrijven vormen een machtige groep, en hoewel ze voor het grootste .
deel georganiseerd zijn in de Vereniging van Rijst Exporteurs, werken zij nauwelijks met
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elkaar samen. Er wordt bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke marktstrategie
ontwikkeld. Het is een gesloten groep - wat elders in de wereld ook het geval schijnt te
zijn - die niet makkelijk bij zich in de keuken laat kijken. Toch zal op dit stuk een
veranderingsproces in gang gezet dienen te worden, teneinde in een vorm van structurele
samenwerking met padieproducenten en andere actoren, de concurrentie op de
afzetmarkt het hoofd te kunnen bieden.

4.2.2. Ornzet, kosten en winst

In de context van kosten en opbrengsten kan het volgende worden vermeld. Tabel 4.30
presenteert een overzicht van de 6 geenqueteerde bedrijven tav. de omzet en padie
inkopen. Deze tabel toont aan dat bedrijf 2 in beide oogstperiode van 1999 al verlies leed
zonder dat andere kosten bij de verwerking dan padie opkoop in beschouwing zijn
genomen. Bij bedrijf 4 was dit het geval in njo 1999. Bedrijf 3 heeft geen informatie
verstrekt van haar ornzetten in de 3 seizoenen.

506 1085 293 14
613 939 817 18

18 865 427 18

223 1373 260 162 13
455 1524 272 636 24

18 1404 200 203 15

283 -288 130 1, 158 -585 181 -6
I -539 224 2

584 2481
517 2905
304 1632

2032
151 3062

1840

449
367 -158

-208

Tabel 4.31. behandelt kosten en omzet van de diverse rijstproducten aan de hand van de
inforrnatie verkregen van de 6 bedrijven.
Het zou ondoenlijk zijn de kosten per productsoort uit te rekenen. De ornzetten liepen in
de beschouwde peri ode op van USD 1.632.000 tot USD 2.481.000, ze bedroegen
respectievelijk USD 1.273.000 en USD 2.144.000.
Er resulteert vol gens tabel 4.36 een winst van USD 39 en USD 25 per rnton in het vjo
1999 en het vjo 2000. In het najaar van 1999 is er evenwel een verlies van USD 11 per
mton geleden. r

In de maand juni 2001 is vanuit ADRON een klein onderzoek opgezet naar de kostprijs
van een verwerkingsbedrijf. Voor de vergelijking van deze cijfers met het kosten- en
opbrengstenplaatje van een van de grootste verwerkingsbedrijven werden de volgende
scenario's gehanteerd:

• Productiekosten bij 200.000 balen padie per jaar ( 15.800 mt ), inclusief rente
en afschrijving (A);

• Productiekosten bij 15.800 111t per jaar, aIleen de directe kosten zijn
meegenomen (B);

• Productiekosten bij 31.600 mt per jaar, inclusief rente en afschrijving (C) en
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• Productiekosten bij 23.700 mt per jaar, inclusiefrente en afschrijving (D).
De break-even verkoopprijs af-pellerij bij 15% breuk in de witte rijst als boofdproduct is
gecalculeerd.
Voor de scenario's A, B, C en D betekent dit prijzen per metrieke ton van respectievelijk
USD 336, USD 268, USD 268 en USD 359.
Opgemerkt moet worden dat deze becijfering in feite aangeeft dat bet betreffende bedrijf
haar witte rijst niet beneden deze prijzen mag verkopen, om geen verlies te Jijden.
Overigens moet wederom aangetekend worden dat het ondoenlijk is om een kostprijs te
berekenen voor bijproducten. Bij verwerking van padie tot rijst evenals dat het geval is in
andere voedselketens, ontstaan dus tijdens bet verwerkingsproces een hoofdproduct en
bijproducten. Het toerekenen van kosten aan de verschillende producten bJijkt niet
haalbaar te zijn. Indien de opbrengsten van de bijproducten beschikbaar zijn, in dit geval
breukrijst, gruis, slijpmeel en of zemelen, verdient het aanbeveling deze opbrengsten af
te trekken van de totale opbrengst, waama de kostprijs voor het boofdproduct kan
worden berekend. In het algemeen verdient de methode, waarbij een berekening wordt
gemaakt van de padiewaarde (opbrengsten per ton droge padie minus kosten per ton
verwerkte droge padie), de voorkeur boven de rest. De scenario's A tim D zijn
uitsluitend hanteerbaar voor witte rijst en niet voor het hoofdproduct cargo rijst.

-
Cargo rijst

6995 1539 1246 293 42
9988 2219 2273 -54 -5
5123 1116 871 245 48

Witte rijst
3911 682 665 17 4
2229 381 452 -72 -32 -2641 371 272 99 37

Breuk rijst
1458 186 ISS 31 21
1625 255 295 -41 -25
621 100 98 2 3

Slijpmeel
809 56 60 -5 -6
446 37 29 8 18
646 39 27 12 18

Andere producten -
229 17 17 0
116 13 8 5 47
91 6 4 2 23

Totaal
13402 2481 2144 336 25
14403 2905 3057 -153 -I I
9121 1632 1273 359 39

Voor wat betreft het resultaat van het onderzoek ten aanzien van de winstgevendheid van
de verwerking, moet gesteld worden dat er geen sprake IS van een financieel-
economische evaluatie van de verwerkingsindustrie. Betaalde en berekende kosten zijn
niet in een systematische context geplaatst. Afschrijvingen, rente, verzekering en

50

-



Oktober 2001 Onderzoek bedrijfsomgevingsfactoren in de riistsector in 1999-2000

dergelijke zijn niet aan de orde. De verkregen cijfers zijn indicatief en derhalve moeten
de winst- en verliescijfers met grote voorzichtigheid worden gehanteerd.

Het bedrijf X in bijlage 4 moet bij een verwerking van 200.000 balen padie per jaar tot
witte rijst een fob-prijs van minimaal USD 268,54/ton hal en, wil zij break-even opereren.
De prijzen voor witte rijst waren in het najaar evenwellager.
De becijfering zoals in bijlage 4 neergelegd laat voor wat betreft het najaar van 2000
zelfs een verlies van USD 131 zien. Ook hier is er geen sprake van een doorlichting van
het betreffende bedrijf. De kosten voor verwerking vallen overigens veel hoger uit
(>USD 50/ton rijst) dan de becijfering in bijlage 2. Maar ook dit grote bedrijf zal
nauwelijks boven het break-evencijfer uitkomen. Dit betekent, dat bij dalende cijfers
voor cargo- en witte rijst «USD 230/mt), het break-even cijfer voor USD 9 per baal
padie niet haalbaar is.

In de huidige situatie blijkt dat bij een cargoprijs van bijvoorbeeld USD 200,- per mton,
de opkoopprijs voor een baal natte padie ongeveer USD 6,- bedraagt, terwijl de
producent minstens USD 9,- per baal aan kosten maakt. Als de veldproductie verliezen
blijft maken, zal de sector bij ongewijzigd beleid verdwijnen met aile gevolgen vandien.

4.2.3. Investeringen

Volgens tabel 4.32 zijn in de periode 1995-2000 forse investeringen in de
verwerkingsindustrie gepleegd, in totaal USD 3.691.000. De investeringen gingen
groterideels riaar pelmolens (41%) en naar drogers (22%).
Het onderzoek toont geen relatie tussen de investeringen en productie.

De indruk bestaat dat de investeringen in de verwerkingsindustrie mogelijk zijn gemaakt
door reserveringen uit de exportopbrengsten, met name in de periode 1992-1996. Dit
verklaart ook de kredietwaardigheid van de verwerkingssector. Overigens valt op te
maken dat er, op enkele uitzonderingen na, geen uitbreidingsinvesteringen zijn gepleegd,
doch vervangingsinvesteringen. De verwerkingsindustrie zal bij ongewijzigd beleid
blijven bestaan als zij in het buitenland grondstof kan aankopen. Een beleid gericht op
efficientie en toegevoegde waarde biedt meer perspectieven.
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TabeI4.32. Investeringen rijstverwerkers naar bestemming 1995-2000 (*1000
USD
Jaar Bcdrijf Bcdrijf Bedrijf : Bedrijf - Bedrijf Totaal

2 3 4 5 6
Drogers

}995 0 10.1 5.1 147.1 0 0 162.3
1996 0 12.1 0 97.6 0 18.2 127.8
1997 0 39.6 14.7 0 0 9.3 63.6
1998 0 45.3 0 0 0 170.3 215.6
1999 0 38.6 5.8 0 0 172.7 217.0
2000 9.9 0 10 0 0 25.7 45.7

Pelmolens -0 50.7 3.2 0 0 0 54
0 99.3 0 94.2 0 46 239.5
0 174.8 0 69.9 11.7 104.9 361.3
0 610.5 0 82.2 0 9.1 701.8 -0 87.6 6.7 6.7 0 24.1 125.1
2 0 23.1 10 0 0 35

Opslag faciliteiten -0 24.3 51.9 0 0 10.8 22.7
0 7.3 5.3 0 0 7.3 294.9
0 16.3 0 51.5 0 97.9 204.7
0 41.7 27.5 85 14.5 30.8 102.2
0 69.1 0 16.8 0 5.6 34.4
0 0 3.7 8.4 0 63.3 44.6

Transport faciliteiten
0 24.3 51.9 0 0 10.8 87
0 7.3 5.3 0 0 7.3 19.9
0 16.3 0 51.5 0 97.9 165.7
0 41.7 27.5 85 14.5 30.8 199.5
0 69.1 0 16.8 0 5.6 91.5
0 0 3.7 8.4 0 63.3 75.5

Totalen -0 101.4 66.7 147.1 0 10.8 326
0 140.4 16.2 357.1 0 168.3 682.1
0 265.7 14.7 186.2 11.7 317 795.3 -0 788 39.1 167.2 14.5 210.1 1219
0 224.1 17.9 23.5 0 202.4 468

11.9 0 40.7 18.4 0 129.7 200.7
Totalen

9.9 145.7 35.5 244.6 0 396.2 832
2 1022.9 33 263.1 11.7 184.1 1516.5
0 192.5 38.4 230.2 0 242.4 703.4
0 158.7 88.5 161.7 14.5 215.6 639

11.9 1519.7 195.3 899.6 26.1 1038.3 3691.1
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4.2.4. Aantal werknemers en schoolopleiding-
- De tabellen 4.33 en 4.34 presenteren een beeld van het aantal werkzame personen in de

industrie en de situatie met formele schoolopleiding binnen het arbeiders- en
managementbestand.

, Bedrjjf
3

29 53 25 3 22 132
28 51 25 36 3 25 168
21 25 36 3 25 110

10 2 12 24
II 2 15 28
4 2 17 23- 19 53 25 10 108

17 51 25 36 10 140
17 25 36 8 87

Van de 6 bedrijven bedroeg het gemiddeld totaal aantal arbeiders in de 3 seizoenen 137
personen, waarvan ca. 80% in vaste dienst waren.

Uit tabel 4.34 blijkt dat de meeste arbeiders (85%) een lagere schoolopleiding hebben, al
dan niet afgerond.
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5. Conclusies en aanbevelingen

5.1. Conclusies

Algemeen
De rij stsector wordt al langer dan 14 j aar gekarakteriseerd door een proces van
achteruitgang. Productie- en exportvolumes, evenals de kwaliteit van het product,
lopen achter. De achteruitgang in de sector is in brede kringen in de gemeenschap
onderwerp van discussie. Doelgericht beleid om de neergang om te buigen, blijft
echter uit.

Het onderzoek is bedoeld als bijdrage tot realisatie van besluitvorming inzake de
rijstsector. Heeft het onderzoek voldaan aan de verwachtingen? Deze vraag
beantwoordend, moet verwezen worden naar de drie onderzochte categorieen, te
weten de padieproducenten, de verwerkers en de commerciele banken. De kleine
padieproducenten hebben verreweg het best geparticipeerd, terwijl overige
groepen zoals de ondememingslandbouw, verwerkers en vooral de commerciele
banken, niet gemteresseerd bleken te zijn.
Een algemene klacht is het gemis aan opgetekende data, zeker wanneer het gaat
om het beschouwen van 4 seizoenen.

Er is in het rapport vrij veel aandacht geschonken aan de positionering van
Suriname in de regionale en mondiale rijsthandel en de daarmee samenhangende
regelgeving. Deze informatie was nuttig als achtergrond en bood de context
waarbinnen response op onderzoeksvragen moest worden begrepen.

Conclusies ten aanzien van padieverbouwers

Productietechniek en productiefactoren
De hoogte van de veldproductie is onder andere atbankelijk van een aantal
factoren zoals grondbewerking, het gebruik van inputs (zaaizaad, bestrijdings-
middelen, kunstmest), waterbeheer en teelttechnologie.
De kortste afstand tussen perceel en hoofdaanvoer (waterbron), <lkm, blijkt geen
garantie te zijn voor hogere productie. Bij een redelijk onderhouden
waterbeheerstelsel is het meerdere malen bevloeien en droogleggen van percelen
mogelijk en dat legt een basis voor hogere productie. Een goede conditie van
ontsluitingswegen draagt in belangrijke mate bij tot hogere producties. De
toepassing van bemesting in meerdere splitten leidt onvoorwaardelijk tot hogere
productie.

Kostprijsontwikkeling en winstgevendheid
Wij zien dat wat betreft het kostenaspect de kleinere bedrijven in de klassen 0.1-
12 , 13-24 en 25-75 ha het beter doen, dan de grotere bedrijven, waarvan al jaren
wordt verondersteld dat zij efficienter zijn. Met name kosten van machinediensten
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vall en hoger uit bij de grotere bedrijven boven 75 ha, kenneIijk door onder andere
de niet rendabele inzet van machines in eigen beheer. De grootste
kostencomponenten door aUe bedrij fsklassen heen zijn: grondbewerking,
bemesting en oogstkosten.
Aan de opbrengstzijde kan gesteld worden dat de kleinere bedrijven hogere
productie realiseren, zeer waarschijnlijk vanwege de klein ere schaal en
overzichtelijkheid van opereren.
De conclusie die getrokken kan worden aan de hand van de studie is dat de
winstgevendheid per hectare afneemt, naarmate de bedrijfsklassen groter worden.

Investeringen
De investeringen in de peri ode 1995-2000 waren veelal vervangingsinvesteringen
en reparatiekosten. De meeste investeringen werden in deze periode gepleegd in
machines en weI door de klasse met een bedrijfsgrootte van> 75 ha. De totale
investeringen in USD fluctueerden in de beschouwde peri ode en waren het kleinst
in 2000.
In het onderzoek is er geen verb and tussen investering, beplant areaal en
productiviteit tot uiting gekomen voor de jaren 1999-2000.

Kredietwaardigheid
Hoewel in de beschouwde periode de veldproductie op beperkte schaal winst
maakte, blijkt zij voor de cornmerciele banken niet voldoende kredietwaardigheid
te bezitten. Wij denken dat hier sprake moet zijn van het schuldenvraagstuk,
waarmee de kleinere bedrijven geconfronteerd zijn en hun relatief slechtere
discipline bij het plegen van aflossingen.
Grotere bedrijven met een slechtere verhouding in de kosten-opbrengstensfeer
blijken een betere kredietwaardigheid te hebben. Kennelijk spelen hun betere
koppeling met verwerkingsbedrijven en betere fysieke condities voor het
verkrijgen van investeringsmiddelen en kredieten een belangrijke rol.

Arbeiders
Het aantal arbeiders binnen de onderzochte bedrijven bedroeg in 1999 gemiddeld
382 per seizoen en nam toe tot gemiddeld 382 per seizoen in 2000. Leden van de
huishoudens als arbeiders in de bedrijfshuishoudens spelen bij de klassen 0.1-
12ha en 13-24 ha een belangrijke rol. Bij de klasse >75 ha wordt de grootste
hoeveelheid vreemde arbeid ingezet,
In de periode van onderzoek deden slecht 24% van het gemiddeld aantal arbeiders
per seizoen aan off farm-activiteiten om extra inkomen te genereren. Hiervan
waren 54% werkzaam bij een een ander particulier bedrijf en 29% had een eigen
'bedrijf dat los staat van het rijstbedrijf. Het inkomen gegenereerd uit deze
activiteiten lag tussen de SRG 60.000,- en SRG 100.000,- per maand.
Onderzoek naar de schoolopleiding bij de arbeiders toont geen direct verband aan
tussen schoolopleiding en padieproductie. Dat de hogere padieproductie komt uit
de kleinere bedrijven in de klassen 0.1-12 en 13-24 ha en dat de bedrijfshoofden
GLO-onderwijs hebben genoten, mag niet Ieiden tot de vaststelling van enige
correlatie.
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Welke zijn de drijfveren en motieven van de padieproducenten om door te gaan
met produceren ?
Ondanks de aanhoudende verliezen, geringe of geen vooruitzichten met
betrekking tot verbetering van de rijstsector en de sterk gereduceerde toegang tot
krediet en investeringsmiddelen, continueren de padieproducenten hun activiteiten
in de sector.
Er wordt niet van uitgegaan dat de drang tot het continueren van activiteiten,
slechts door financieel-economische overwegingen wordt bepaald. Mischien ligt
de verklaring besloten in een sociaal-culturele en historische context. De
padieproducent is niet aIleen ingebed in een structuur die bepaald is door tradities
die lange tijd teruggaan; de rijstcultuur is meer dan 125 jaar oud. Er zijn ook
sociaal-maatschappelijke en culturele dimensies in de levensbeschouwing en
bestaansfilosofie van de producent die mede bepalend zijn in de besluitvorming
om zelfs in een ongunstige situatie door te zetten en de bedrijfsoperaties te
continueren.
Deze situatie kan echter niet te lang duren. Ais het tot de bewustzijn van de
producent doordringt dat het hem of haar te veel kapitaal heeft gekost en nog kost,
komt daar eens onherroepelijk een einde aan.

Conclusies ten aanzien van de rijstverwerkingsbedrijven

Algemeen
De verwerkingsindustrie is qua overcapaciteit gegroeid, terwijl het aanbod van padie is
gedaald. Het is evident dat de verwerkingsindustrie binnen de huidige condities,
marginaal opereert en dat indien er sprake is van winst, deze maar marginaal is. Voor
deze formulering wordt gekozen, omdat in het kader van het onderzoek in onvoldoende
mate werd gerespondeerd.

Winstgevendheid
Uit het onderzoek blijkt niet dat er heldere bedrijfseconomische redenen ten
grondslag liggen aan de continuering van de rij stsector. Continuering onder de
huidige omstandigheden is in belangrijke mate een perceptievraagstuk en derhalve
is sprake van financiering van de sector uit externe bronnen.
Padieproducenten zetten hun operaties voort, ook indien er verliezen worden
geleden. De bankschuld wordt niet terugbetaald en de financiering van de
exploitatiekosten geschiedt via andere bronnen dan commerciele banken. De
verwerkingsindustrie continueert zijn operaties zeer waarschijnlijk ook bij
verslechterd rendement, omdat deze in staat is tot enige vorm van afwenteling van
inefficienties te geraken.
Maar hoe lang zouden deze actoren nog in deze situatie kunnen overleven?

Investeringen
In de periode 1995-2000 zijn er forse investeringen in de verwerkingsindustrie
gepleegd. De investeringen gingen grotendeels naar pelmolens (41%), daama naar
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drogers (22%). Het gaat hierbij om vervangingsinvesteringen in de reeds
bestaande pellerijen. De uitbreidingsinvesteringen die in het onderzoek tot uiting
kwamen, hadden betrekking op nieuwe opgezette pellerijen.

Arbeiders
Van de 6 bedrijven bedroeg het totale aantal arbeiders in 3 seizoenen 137. De
meeste arbeiders (85%) hadden de lagere school niet afgerond.

,..,
5.1. Aanbevelingen

Gezien de problemen waarmede het onderzoek geconfronteerd was, verdient
aanbeveling dat het beleid zich richt op het seizoenmatig volgen van de bedrijven
in de verschillende klassen. Voor een niet gedetailleerd beeld verdient deze de
voorkeur boven onderzoek dat terug werkt.

Indien de overheid de rijstsector wenst te behouden zal ZlJ m overleg en
samenwerking met de actoren moeten komen tot efficientiemaatregelen met een
duurzaam karakter.
De 'Cotonou Agreement' en de ontwikkelde 'Terms of Reference' voor de country
specific programs en het regionale schetsen reeds het kader waarbinnen de
verbeteringsmaatregelen hun beslag dienen te verkrijgen. Daar implementatie van
bedoelde maatregelen nog enige tijd op zich zal laten wachten, verdient het
aanbeveling om voor de korte termijn een programma uit te voeren gericht op
afremming van de verdere val van de rijstsector. Deze maatregelen dienen met de
actoren geidentificeerd te worden, waama uitvoering voIgt.

Het pakket korte termijn maatregelen, bijvoorbeeid in de sfeer van tijdelijke stop
van invoerrechten, verplichting tot betaling van belasting, gedeeitelijke
kwijtscheiding van geaccumuleerde schuiden, kwijtscheiding van boeterentes en
dergelijke, moet weI aansluiting vinden op een duurzaam programma.

Toekomstig beleid rond gronduitgifte voor rijstteeit zal zich niet moeten richten
op bedrijven groter dan 250 hectare.
De juiste en optimale bedrijfsgrootte dient te worden onderzocht.
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BIJLAGE 2:
WORLD RICE TRADE CALENDER YEAR

THOUSAND METRIC TONS
1997 1998 1999 2000 2001 2001

April 10 May 10
Ex_ports
Argentina 530 599 654 500 200 200
Autralia 646 547 667 617 675 675
Burma 15 94 57 159 250 350
China 938 3,734 2,708 2,951 3,000 2,500
Guyana 285 249 252 167 175 175
India 2,087 4,666 2,752 1,300 800 800
Pakistan 1,775 1,994 1,838 2,026 2,000 2,000
Thailand 5,216 6,367 6,679 6,549 6,300 6,700
Uraguay 638 628 681 650 700 700
Vietnam 3,327 3,776 4,555 3,370 4,000 4,000
EU 372 346 348 350 350 350
Others 721 1,512 1,085 1,383 1,539 1,539
Subtotal 16,550 24,512 22.276 20,022 19,989 19,989
United States 2,304 3,156 2,648 2,756 2,650 2,650
World Total 18,854 27,668 24,924 22,778 22,639 22,639

Imports
Bangladesh 60 2,520 1,220 600 250 250
Brazil 827 1,555 781 600 500 500
Canada 240 245 248 250 260 260
China 322 261 178 278 300 300
Colombia 168 308 38 57 130 130
Costa rica 62 73 56 48 55 55
Cote d"voire 470 520 600 550 575 575
Cuba 267 336 431 415 450 450
Ghana 150 200 125 186 200 200
Guinea 200 200 300 275 325 325
Haiti 200 208 235 245 250 250
Indonesia 839 5,765 3,729 1 500 1,800 1,800
Iran 1,288 844 1,313 1,100 1,400 1,400
Ira_g 744 630 779 1,274 1,300 1,300
Jamaica & Dep 62 68 71 75 75 75
Japan 559 468 633 656 700 700
Jordan 159 91 100 90 90 90
Korea, North 272 250 159 400 550 550
Korea, South 36 54 137 151 135 135
Malaysia 638 630 617 596 600 600
Mexico 289 295 342 415 425 425
Nigeria 731 900 950 1,200 1,000 1,000
Peru 209 236 116 86 150 150
Philippines 814 2,185 1,000 900 850 850
Russia 290 224 580 400 350 350
Saudi Arabia 660 775 750 950 975 975
Senegal 575 600 700 700 730 730
Singapore 325 300 421 354 335 335
South Africa 561 529 514 525 550 550
Sri Lanka 351 168 205 18 30 30
Syria 222 160 200 150 150 150
Turkey 281 276 321 350 300 300
UAE 75 75 75 75 75 75
Yemen 185 111 217 210 215 215
EU 844 787 784 800 800 800

-



O.W. Europe 46 60 50 50 55 55
Eastern Europe 344 313 340 322 330 330
United States 317 300 357 308 315 315
Subtotal 14,682 23,520 19,672 17,159 17,580 17,580
Other Countries 3,037 3,132 3,594 3,887 3,888 3,913
Unaccounted 1,135 1,016 1,658 1,732 1,171 1,146
World Total 18,854 27,668 24,924 22,778 22,639 22,639



WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

-
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2000/01

April 10 May 10
PRODUCTION
Autralia 1,250 1,324 1,362 1,101 1,752 1,752
Bangladesh 28,326 28,296 29,784 34,602 36,004 36,004
Brazil 9,504 8,551 11,582 11,424 10,788 10,788
Burma 15,517 15,345 16,000 17,000 16,897 17,000
China 195,100 200,700 198,714 198,480 190,000 190,000
EgYQt 4,900 5,400 4,198 5,826 6,000 6,000
India 121,980 123,822 129,013 134,233 130,513 128,263
Indonesia 49,360 49,237 50,400 52,919 52,389 52,389
Japan 12,930 12,532 1l,201 11,470 11,863 1l,863
Korea, South 7,123 7,365 6,800 7,066 7,199 7,199
Pakistan 6,461 6,500 7,012 7,735 7,051 7,051
Philipmnes 11,177 9,982 10,268 11,957 12,454 12,454
Taiwan 1,931 2,042 1,859 1,986 1,986 1,986
Thailand 20,700 23,500 23,620 25,000 25,500 25,500
Vietnam 27,277 28,930 30,467 31,435 31,970 31,542
EU 2,598 2,701 2,694 2,708 2,442 2,442
Others 39,544 39,735 42,230 43,374 41,530 41,497
Subtotal 555,678 565,962 577,204 598,316 586,338 583,730
United States 7,783 8,301 8,367 9,345 8,658 8,658
WORLD TOTAL 563,461 574,263 585,571 607,661 594,996 592,388

CONSUMPTION
Bangladesh 19,139 20,062 21,900 23,632 23,900 23,900
Brazil 7,982 7,980 7,955 7,959 8,000 8,000
Burma 9,210 9,211 9,276 9,330 9,350 9,350
China 131,954 132,517 133,570 133,763 136,800 134,300
Egypt 2,619 2,769 2,771 2,856 2,950 2,950
India 81,212 77,552 81,154 82,450 83,500 83,500
Indonesia 33,993 34,813 35,300 35,900 36,200 36,200
Iran 2,950 3,000 3,050 3,100 3,100 3,100
JapJUl 9,320 9,200 9,100 9,450 9,300 9,300
Korea, North 1,572 1,750 1,559 2,000 1,900 1,900
Korea, South 5,178 5,110 5,021 4,986 5,000 5,000
Philippines 8,027 7,800 8,000 8,400 8,750 8,750
South Africa 454 503 543 531 500 550
Taiwan 1,325 1,325 1,325 1,325 1,300 1,300
Thailand 8,590 8,800 8,900 9,600 9,990 9,990
Vietnam 14,477 15,268 15,763 16,767 17,140 16,958
EU 1,967 2,012 2,042 2,120 2,082 2,094
Others 36,090 36,900 36,962 41,071 39,916 39,830
Subtotal 376,059 376,572 384,191 395,240 399,678 396,972
United States 3,243 3,278 3,587 3,846 3,865 3,865
World total 379,302 379,850 387,778 399,086 403,543 400,837
ENDING STOCKS
Brazil 1,200 430 1,205 1,589 1,390 1,390
Burma 660 255 203 574 676 734
China 88,500 93,000 96,000 98,500 20,000 95,000



India 9,500 10,500 12,000 17,716 20,336 18,866
Indonesia 1,530 3,600 3,882 2,927 1,637 1,637
Korea, South 390 805 980 1,355 1,776 1,776
Pakistan 438 122 359 811 861 861
Philippines 1,590 1,566 1,965 2,002 2,447 2,447
Thailand 706 1,049 1,060 1,411 1,951 1,551
Vietnam 450 500 350 1,000 0 900
Others 9,728 9,844 10,109 9,527 9,683 9,659
Subtotal 144,692 121,671 128,113 137,412 60,787 134,821
United States 866 877 694 867 779 779
World total 115,558 122,548 128,807 138,279 61,566 135,600

-



BIJLAGE 1:

Gemiddelde productiekosten, opbrengsten, winstmarges en gehanteerde
Ik · d . d . 1992 · 2000wisse oersen ID e peno e njo -n.tO

Kostensoorten padieverbouw in de periode 1992-2000 in SRG
Seao'en Grond- 1 Inzaai 1 Irriga- 1 Herbi- 1 Insecti- I Bemesting I Oogst- 1 Overigc -I Totale

bewerking tie ciden ciden kosten kosten
NJO~92 300 224 152 255 54 222 225 641 2073
VJO:;:93 2000 1509 476 611 607 2494 2500 3268 13465
NJO""93 5000 2640 689 989 1147 4198 3500 4370 22532
VJO-94 16000 8351 3510 4143 4916 11635 10000 10357 68912
NJO;.94 50000 24412 8621 18717 21150 58238 35000 60853 276990
VJO.;95 50000 34677 13390 32318 38031 81825 45000 133247 448488
.·NJO-95 60000 50075 13890 17350 19263 66450 30000 104408 361436

.! .•'~ :.. ~.

VJO.:.96 60000 50801 17200 15225 17173 53774 30000 88626 332800
.NJ6,iQ~ 60000 47775 17200 18330 21557 53774 30000 88626 332877
'VJO-f)? 55000 42746 17200 14923 21198 51316 30000 85586 316248
NJO#9,j. 50000 23426 3000 12542 18330 43796 25000 18901 199922
VJO-,98 50000 20926 3000 11887 20861 43496 25000 18722 198261
NJO-98 50000 19184 3000 8855 24305 53453 35000 18312 218796
VJO-99 . 58750 32680 3375 17297 25974 51007 27500 15800 234175
NJO-99 85000 32066 3000 24072 40722 71291 55000 48317 367352
VJO-OO 350000 56770 4750 44193 71930 142902 112000 91625 891124
NJO-OO 225000 105970 6250 61580 98880 260697 143500 134963 1061668
Bron: Landbouwbank N. V.

Gemiddelde productiekosten, opbrengsten en winstmarge Iper ha in de padieproductie in de periode 1990-2000
Seizoen Gemlddelde Gemiddelde .Gemlddelde winst Gemid •

Kosten, per ha opbrengsten per ha per ha inSRG Padie Atboerderij
inSRG inSRG .' pro in SRG per baal

NJO-92 2073 6577 4504 140
VJO-93 13465 16478 3013 350
NJO-93 22532 29292 6760 625
VJO-94 68912 81406 12494 1750
NJO-94 276990 159992 -116998 3500

:VJO.:.95 448488 355714 -92774 8000
NJO~95 361436 291941 -69495 6500
VJO-96 332800 294232 -38568 6200
NJO-96 332877 256189 -76688 5500
VJO-97 316248 206139 -110109 4000
NJO-97 199922 158392 -41530 3200
VJO-98 198261 168217 -30044 3500
NJO-98 218796 212726 -6070 4500
VJO-99 234175 319736 85561 7500
NJO"99 367352 611499 244147 12000
VJO-OO 891124 830044 -61080 17000
NJO-OO 1061668 1109112 47444 22000
Bron: Landbouwbank N.V .

..



Gemiddelde gebruikte koersen per kostensoorten per seizoen in de periode 1992-2000
inSRG
Seizoen Grond- I Inzaai I Irriga- J Herbl- I Inseetl- 1Bcmcsting I Oogst- I Ovcrige I Opkoop-

bcwerking tie elden ' ciden kosten prijs
NJO-92 23 23 23 24 26 23 24 24 24
VJO-93 29 31 26 43 43 40 48 41 51
NJO-93 46 44 48 63 65 52 85 63 85
VJO-94 88 93 88 135 135 122 152 114 160
NJO-94 177 191 182 210 210 198 295 224 295
VJ()~95 385 483 369 524 524 510 545 454 568
NJO-95 571 570 559 486 486 497 431 503 431
VJO-96 416 405 419 408 408 408 407 414 406
NJO-96 415 421 416 419 419 421 415 416 415
VJO-97 412 411 413 418 418 416 422 416 421
NJO-97 423 425 425 434 434 431 444 433 444
VJO-98 439 436 438 453 453 447 465 448 467
NJO-98 475 483 813 1437 1437 1365 1527 1357 1439
VJO~99 709 750 700 928 928 867 1030 834 1030
NJO::!?9, 1302 1473 1335 1495 1495 1420 1552 1404 1552
VJO:OO 1446 1349 1467 1407 1407 1366 1430 1442 1430
NJO:OO 1687 1874 1761 2215 2215 2035 2627 2091 2627
Bron: SPS

Noot:
De, .gehanteerde koersen zijn gemiddelde parrellelmarktkoersen in de periode dat de
kosten en opbrengsten zijn gemaakt. Zo worden periode van de diverse kosten gemaakt in
de volgende perioden te weten:
- grondbewerking vjo: 15 september tot 31 december, njo: 15 maart tot 7 juli
- inzaai vjo: 1 november tot 15januari, njo: 1 mei tot 15juli
- irrigatie vjo: 7 september tot 24 december, njo: 23 maart tot 31 juli
- herbiciden vjo: 1januari tot 7 april, njo: 15 mei tot 15 oktober
- insecticiden vjo: 1januari tot 7 april, njo: 15 mei tot 15 oktober
- bemesting vjo: 1 december tot 31 maart, njo 1juni tot 15 augustus
- oogstkosten vjo: 24 februari tot 31 april, njo 23 augustus tot 15 november
- overige kosten vjo: 7 september tot 31 april, njo 15 maart tot 15 november
- opkoop vjo: 24 maart tot 31 april, njo 23 augustus tot 15 november.
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REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS

1997 1998 1999 2000 2001 2001
April 10 May 10

IMPORTS
North America II 846 840 947 973 1,000 1,000
Latin America 21 2,253 3,357 2,263 2,025 2,127 2,127
EU 844 787 784 800 800 800
Other West. Eur.3 46 60 50 50 55 55
Fonner USSR 392 321 712 525 590 590
Eastern Europe 41 344 313 340 322 300 330
Middle East 51 3,866 3,224 4,024 4,468 4,800 4,800
North Africa 61 178 188 218 162 186 186
Other Africa 71 3,984 4,188 4,706 5,174 5,027 5,052
South Asia 81 488 2,756 1,552 940 435 435
Other Asia 91 4,241 10,330 7,344 5,236 5,718 5,718
Oceania 101 237 288 326 371 400 400

PRODUCTION
North America II 8,183 8,751 8,836 9,748 9,058 9,063
Latin America 21 18,530 17,256 22,019 22,118 20,498 20,498
EU 2,598 2,701 2,694 2,708 2,442 2,442
Other West. Eur.3 0 0 0 0 0 0
Fonner USSR 1,250 1,108 1,155 1,329 1,026 1,026
Eastern Euroj>_e41 72 56 52 56 56 56
Middele East 51 3,102 3,048 3,370 2,905 2,381 2,381
North Africa 61 4,963 5,463 4,261 5,889 6,063 6,063
Other Africa 71 10,754 10,540 10,845 10,950 11,481 11,481
South Asia 81 163,048 165,170 172,526 183,527 180,476 178,226
Other Asia 91 349,711 358,846 358,451 367,330 359,763 359,400
Oceania 101 1,250 1,324 1,362 1,101 1,752 1,752

CONSUMPTION
North America 11 4,028 4,108 4,439 4,717 4,785 4,785
Latin America 21 13,535 13,746 14,215 14,611 14,711 14,711
EU 1,967 2,012 2,042 2,120 2,082 2,094
Other West. Eur.3 50 48 50 53 55 55
Fonner USSR 1,118 1,130 1,248 1,344 1,311 1,311
Eastern Europe 41 389 344 382 360 365 365
Middele East 51 5,941 5,779 6,159 6,460 6,650 6,635
North Africa 61 2,838 2,982 2,984 3,059 3,177 3,177
Other Africa 71 9,996 10,412 10,973 11,601 12,132 12,205
South Asia 81 107,572 104,835 110,458 113,677 114,850 114,939
Other Asia 91 229,022 231,451 233,458 237,614 241,796 239,028
Oceania 101 507 563 608 670 700 700

ENDING STOCKS
North America 11 948 982 814 1,062 987 990
Latin America 21 2,332 1,410 2,482 2,887 2,508 2,508
EU 495 685 821 908 838 838
Other West. Eur.3 8 6 16 13 8 8
Fonner USSR 175 50 213 223 148 148
Eastern Europe 4/ 0 0 ° 0 0 0

-



Middele East 5/ 2,273 1,553 1,679 1,399 1,079 1,070
North Africa 6/ 269 600 200 631 1,081 1,081
Other Africa 7/ 835 1,125 1,357 1,466 1,573 1,559
South Asia 81 10,463 11,297 13,413 19,415 22,565 21,065
Other Asia 9/ 97,718 104,663 107,605 110,190 30,427 105,985
Oceania 10/ 42 177 207 85 352 348

-

-



BIJLAGE 3:
KOSTPRIJSBEREKENING BEDRIJF X VJO 2001
A. WITTE RIJST

Uitmallngen
PRODUCT KG s FACTOR
Dro_g_enen Pellen:
Natte padie 79.00 8.00
Droge schone padi 69.52 8.00 0.88
Kaf en_p_elverlies 17.38 0.25
Car_goB-4% 38.24 0.55
Ca~_o breuken 13.90 0.20
Controle 69.52 1.00

Slijpen
Uitg_angsproduct Heel Grof/med Fiin/grijs Slijpmeel Verlies Controle

Cargo- B-factor 0.70 0.10 0.08 0.11 0.01 1.00
Ca~go- B-kg 26.77 3.82 3.06 4.21 0.38 38.24

Cargo- breuk-factor 0.10 0.47 0.28 0.14 0.01 1.00
Cargo-breuk- kg 1.39 6.53 3.89 1.95 0.14 13.90

Kostprijs
Droge padie 8.00
Droog en opslag 1.5
Pellen/slijpen verpakken 1.65
Afschrijving/rente
200.000 balen padie 4.5
300.000 balen padie 3
400.000 balen padie 2.25

Kostprijs/ton padie:
200.000 balen padie 15.65
300.000 balen padie 14.15
400.000 balen padie 13.40

Opbrengst per ton padie Prijs/kg($) Opbr./baal($)
Witte rijst met 15% 33.12 0.34 11.15
Groffe Breuk 4.00 0.18 0.72
Fijne breuk 6.95 0.15 1.04
Sliipmeel 6.15 0.08 0.49
Kostprijs padie 200.000 13.40

RESUME:
Verwerkingskosten/ton: s
Padie prijs droog 115.07
Droogkosten 21.58
Pel en SIi,iQ_kosten 23.73
Afschr.lrente 32.36
Break-even w.r. 15%lt 336.46 ex factory



KOSTPRIJSBEREKENING BEDRIJF X VJO 2001
A. WITTE RIJST

UitmaIi~gen
Product k2 Factor
Drogen en pellen:
Natte padie 79.00 8.00
Droge schone padie 69.52 8.00 0.88
Kaf en pelverlies 17.38 0.25
Cargo B-4% 38.24 0.55
Cargo breuken 13.90 0.20
Controle 69.52 1.00

sIijpen
Uitgangsproduct Heel Groflmed. Fijnlgrijs SIijpmeel Verlies Controle

Cargo- B-factor 0.70 0.10 0.08 0.11 0.01 1.00
Cargo B-kg 26.77 3.82 3.06 4.21 0.38 38.24

Cargo-break- factor 0.10 0.47 0.28 0.14 0.01 1.00
Cargo-break-kg 1.39 6.53 3.89 1.95 0.14 13.90

Kostprijs
Droge padie 8.00
Droog en opslag 1.5 - -

Pellen/slijpen verpakken 1.65
Afschrijving Irente:
200.000 balen padie 4.5
300.000 balen padie 3
400.000 balen padie 2.25

Kostpriisp/ton padie
200.000 balen padie 15.65
300.000 balen padie 14.15
400.000 balen padie 13.40

Opbrengst per ton padie Prijslkg($) Opbr./baal($)
Witte rijst met 15% 33.12 0.34 11.15
Groffe breuk 4.00 0.18 0.72
Fijne breuk 6.95 0.15 1.04
Slijpmeel 6.15 0.08 0.49
Kostprijs padie 400.000 13.40

RESUME
Verwerkingskostenlton $
Padie prijs droog 115.07
Droogkosten 21.58
Pel en sliipkosten 23.73
Afschr.lrente 0.00

Break-even w.r, 15%/t 268.54 Ex-factory

-
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KOSTPRIJSBEREKENING BEDRIJF X VJ02001
A.WITTE RIJST

Uitmalingen:
Product k2 s Factor
Drogen en pellen
Natte _Q_adie 79.00 8.00
Droge schone padie 69.52 8.00 0.88
Kaf en pelverlies 17.38 0.25
Cargo- B-4% 38.24 0.55
Carg_obreuken 13.90 0.20
Controle 69.52 1.00

Slijpen
Uitgangsproduct Heel Grof/med. Fijn/gruis Slijpmeel Verlies Controle

Cargo-B- factor 0.70 0.10 0.08 0.11 O.oI 1.00
Cargo-B-kg 26.77 3.82 3.06 4.21 0.38 38.24

Cargo-breuk -factor 0.10 0.47 0.28 0.14 0.01 1.00
Cargo-brenk -kg 1.39 6.53 3.89 1.95 0.14 13.90

Kostprijs
Drog_e_padi 8.00
Droog en opslag 1.5
Pellen/slijpen verpakken 1.65
Afschrijvinglrente:
200.000 balen padie 4.5
300.000 balen padie 3
400.000 balen p_adie 2.25

Kostpriisp/ton padie:
200.000 balen padie 15.65
300.000 balen padie 14.15
400.000 balen padie 13.40

Opbrengst per ton padie Prij s/kg($) Opbr./baal($)
Witte rijst met 15% 33.12 0.36 11.90
Groffe breuk 4.00 0.18 0.72
Fijne breuk 6.95 0.15 1.04
Slijpmeel 6.15 0.08 0.49
Kostp_rijs padie 300.000 14.15

RESUME:
Verwerklngskestenrten $
Padie priis droog 115.07
Droogkosten 21.58
Pel en slijpkosten 23.73
Afschr .Irente 64.73
Break-even w.r. 15% 359.11 Ex-factory



KOSTPRIJSBEREKENING BEDRIJF X VJO 2001
WITTERIJST

Ultmallnaen :
Product kK s Factor
Drogen en pellen:
Natte padie 79.00 8.00
Droge schone padie 69.52 8.00 0.88
Kaf en pelverlies 17.38 0.25
Cargo B-4% 38.24 0.55
Cargo breuken 13.90 0.20
Controle 69.52 1.00

Slij_p_en
Uitgangsproduct Heel Grof/med. Fijn/gruis Slijpmeel Verlies Controle

Cargo-B- factor 0.70 0.10 0.08 0.11 0.01 1.00
Cargo-B-kg 26.77 3.82 3.06 4.21 0.38 38.24

Cargo-breuk-factor 0.10 0.47 0.28 0.14 0.01 1.00
Cargo-breuk-kg 1.39 6.53 3.89 1.95 0.14 13.90

Kostprijs
Droge padie 8.00
Droog en opslag 1.5
Pellen/slijpen verpakken 1.65
Afschrijvinglrente:
200.000 balen padie 0
300.000 balen padie 0
400.000 balen padie 0

Kostprijsp/ton padie:
200.000 balen padie 11.15
300.000 balen padie 11.15
400.000 balen padie 11.15

Opbrengst per ton padie Prijslkg($) Opbr./baal($)
Witte rijst met 15% 33.12 0.27 8.90
Groffe breuk 4.00 0.18 0.72
Fijne breuk 6.95 0.15 1.04
Slijpmeel 6.15 0.08 0.49
Kostprijs padie 200.000 11.15

RESUME:
Verwerklnzskosten/ten s
Padie prijs droog 115.07
Droogkosten 21.58
Pel en slijpkosten 23.73
Afschr.lrente 0.00

Break-even w.r.15% 268.54 Ex-factory



BIJLAGE 4:
KOSTPRIJS PER TON RIJST EN RIJST PRODUCTEN, BIJ EEN PADIEPRIJS VAN SF
21.000 PER BAAL 79 KG AFVELD.

A. SF US$
Kosten padie per ton (1000179x sf21.000 265.820 120.82
Transport veld/droger 16.170 7.35
Kosten per ton af droger 281.990
Droger/opslag/transport 79.020 128.17
Kosten 0,8835 ton padie 379.010 172.28

Droge schone __Qadieper ton 428.990 195.00
Pellopslag/transport 110.250 50.11
Totale kosten per ton venverkte padic 539.240 245.11

Verwerkt tot rijst en rijstproducten per ton
(100175 x sf. 539.240 718.990 326.00
Rente en verzekeringskosten ca. I0% 71.900 32.60
Verkoop en keuringskosten ca.5% 26.960 16.30

Kostprils per ton rijst en rijstproducten af pellerij 817.850 374.90

B. DE UITMALINGEN VAN 1 TON DROGE SCHONE PADIE TOT RIJST EN
RIJSTPRODUCTEN ZIET ER ALS VOLGT UIT:

75% Rijst en rijstproducten
25% Kafect.
100%

C. DE UITMALING VAN 1 TON RIJST EN RIJSTPRODUCTEN ZIET ER ALS VOLGT UIT:

Ca. 70% export cargorijst
Ca. 15% witte rijst met min. 10% heel
Ca. 9% breuklgruis
Ca. 6% slijpmeel
TotaaI: 100%

OPBRENGST RIJST EN RIJSTPRODUCTEN PER TON

Exportcargo US$.230 x Sf 2.650 SF 609.500 $ 277.05

SF: Consent + statistiek
0.6 % van (230 x 2200) Sf. 3.035
Duanekosten Sf. 100

Sf. 3.315 $ 1.42
Netto opbrengst Sf 606.365 s 278.47
Kostprijs per ton rijst en rijstproducten Sf. 817.850 $374.90

-



OPBRENGST PER TON CARGO PRODUCTIE AF NICKERIE· .
Exportcargo 70% van 606.365 Sf.424.455
Breuk/gruis 9% van 300.000 Sf .27.000
Slijpmeel 6% van 225.000 Sf. 13.500
Breuk2/3 15% van 475.000 Sf. 71.250

Sf.536.205 s 243.73
Verlies per ton Sf.281.645 $131.17
rijst en
rijstproductcn



BIJLAGE 5: Questionair onder de padieboeren
Studie bedrijfsomgevingsfactoren waaronder kostprijsontwikkeling in de rijstsector
Survey onder de Rijstboeren tav diverse ontwikkeling binnen de sector

Contactpersonen:
Ing. A. Zalmijn, Msc; Rijst Instituut Suriname, tel. 437837
Drs. M.Dwarkasing I Dhr. O. Khoesial; Stichting Planbureau Suriname, tel. 479100,476346,471938 toestel 207 en 208

Naam Enqueteur: _

Doel van het onderzoek:
De studie bedrijfsomgevingsfactoren heeft als doel de plaats van de rijstsector binnen de nationale economie
en de winstgevendheid van de sector vast te stellen middels kwantitatieve analyse van de factoren die de
ontwikkelingsrichting van de sector bepalen. Dit ten behoeve van beleids- en monitorings doeleinden mbt.
de sector.

A. Aigemeen
1. Naam van de geinterviewde persoon (voor- en achternaam):

Bestand
Nummer: _

2. Naam van het bedrijf: _

3. Adres: __

~ 4. Tel.nummer: _ Fax: _ Email: _

,.., 5. Ondernemingsvorm van het bedrijf' aankruisen wat van toeoassina is
N.V.
Eenmanszaak
Cooperatieve Vereniging
Commanditaire Vennootschap
Cooperatie
Anders

~ 6. Wat is Uw functie binnen het bedrijf ? : aankruisen wat van toepassing is
Algemeen manager
Assistant manager
Arbeider op het veld
Chaufeur (Iandbouw
machines)
Anders two ..........__



B. Produktie
Land
7. Hoeveel percelen, bestemd voor de padi aanplant bezit U? ha.

8. Hoe 9root bedroeg w landbezlt In e voiqen e seizoenen .
Landbezit in ha: NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
E!gendom
Erfpacht
Grondhuur
Huur governement
Huur Particulier
Overige

U .. d d ?

9. A. Hoeveelland was er totaal be lant in de vol ende seizoenen?~._..--._..._..~~~----._..._..~-----._..~~._..----~
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Be lant in ha.

B. Waarom heeft U niet al uw land beplant?

Water
10. Lokatie van Uw land tov. de hoofdaanvoer van water.Geeft aan het aantal percelen per seizoen die
aan de afstanden voldoen.

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Er:g_dichtbij: 0 tot 1 Km
Redelijk dichtbij: 1 tot 2 Km
Ver: 2 tot 4 Km
Erg ver:>4Km

11. Hoe vaak kunnen velden worden bevloeid? Geeft aan de hoeveelheid land in ha per seizoen die
aan de freouentie voldoen.

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Altijd:5 keren
Vaak wei: 3 keren
Soms wei: 2 Keren
Vaak niet: 1 Keer

12. Hoe vaak kunnen velden worden drooggelegd? Geeft aan de hoeveelheid land in ha per seizoen die
aan de freauentie voldoen> -

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Altijd:5 keren
Vaak wei: 3 keren
Soms wei: 2 Keren
Vaak niet: 1 Keer



13. Wat· d d" d I" U b d iif?IS e con itie van e onts Ultlngsweg naar w e rlJ1.
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Goed
Redelijk
Slecht
Erg slecht

Produktie technieken en omvang
14. Hoe zag Uw methode van rijstteelt eruit in de afgelopen 4 seizoenen? Aankruisen wat van toepassing

is.
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Inzaai:
Vroege inzaai
Late inzaai
Binnen seizoen
Bemesting:
o - Ureum giften
1 - Ureum giften
2 - Ureum giften
3 - Ureum giften
Fosfaat bemesting
Mengmest
Bestrijdingsmiddelen:Wantsen bestrijding is
1. Preventief
2. Curatief
3. Beide

15A. W t d ttl duktieln d f I 4 ?a was e 0 a e pro u Ie In e a rge open seizoenem
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Produktie:
In balen van 79 kg nat
Hoeveelheid in MT (nat)
Kwaliteit: (aankruisen wat van toepassin ~ is)
Eerste kwaliteit
Tweede kwaliteit
Derde kwaliteit

15 B. Wat zijn de reden voor een lage produktie en/of een slechte kwaliteit van de padi?



c. Kapitaalgoederen en Investeringen
Machines
16. Van welke van de volgende machines maakt U gebruik? Aankruisen wat vantoeoassina is I

Machine soort Totaal w.v. Eigen bezit w.v. Gehuurd
Wiel- Traktor
Rupstraktor
Combine

I (Hydro }graaf machines
Vliegtuigen

17. Hoeveel en welke machines heeft U vervangen in de periode 1995 tot en met 2000?
Aangeven in welk jaar de machines, naar grootte en vermogen, vervangen zijn en als de vervangingen
nieuwe en/of tweede handse machines waren.

18. Hoeveel en welke machines heeft U erbij aangeschaft (uitbreidings investeringen) in de periode 1995
tot en met 2000? Aangeven in welk jaar de machines, naar grootte en vermogen. zijn aangekocht en als
deze nieuwe en/of tweede handse machines waren.

19. Hoe groot bedroegen de vervangings- en de uitbreidings investeringen en reparatiekosten in sf op
machine . d . d 1995 2000?sIn e peno e -

Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie kosten, waarvan
Investeringen Investeringen Arbeids kstn. Onderdelen

1995 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf ......... sf .........



Werktuigen
20. Van Ik rt' kt U brulkwe e we ulgen maa ge rut :

Werktuigen Totaal w.v. Eigen bezit w.v. Gehuurd
Ploegen
Eggen
Kooiwielen
Balken
Cirkelmaaiers
Waterpompen
Modderrollen
Motorru_g_s_puiten
Hand spuiten

,_, 21. Welke werktuigen heeft U in de periode 1995 tot en met 2000 vervangen en bijgekocht?
Aangeven in welk jaar de werktuigen vervangen of bijgekocht zijn en als de vervangingen of bijgekochte
werktuigen nieuwe en/of tweede handse werktuigen waren.

22. Hoe groot bedroegen de vervangings- en uitbreidings investeringen en reparatiekosten in sf op
werktuig . d . d 1995 2000?en In e peno e -

Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie
Investeringen Investeringen kosten

1995 sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf .........
1999 5f ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf .........

Gebouwen
23. Welk b d ··f be e rlJ sqe ouwen hee op uw tereln .

Gebouwen aantalen Totale oppervlakte in km2
Schuur
Lood5
Opslag_zonder droger
Opslag_met droger
Pelmolen

ftU .?



24. Hoe d . b" k ?veel gebouwen ziln er In de oop er jaren IJ;)e omen.
Gebouw Totaal in 1995 Aantal blJgekomen Totale opper-

In 1995- 2000 Uaar vlakte in km2
van aanbouw aan- van bijgekomen
geven) gebouwen

Schuur ...•. In 199 •.......

Loods ..... In 199 ........

Opslag zonder droger ..... In 199 .....•..

Opstag met droger ..... In 199 ........

Pelmoten ..... In 199 ........

25. Hoe groot bedroegen de uitbreidingsinvesteringen en reparatiekosten in sf op
gebouw . d . d 1995 2000?en In e peno e -

Jaartal Uitbreidings- Reparatie
Investeringen kosten

1995 sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf .........

26. Wat bedroegen de extra investeringen bij de aanleg en inrichting van nieuwe arealen in sf.per ha
in de afgelopen 3 seizoen gelet op de begroeiing van het land?

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Dicht Bos
Matig Bos
Licht bos

27. Uit welke financiele bronnen hebben investeringen en aanschaf van materialen plaats gevonden
in de afgelopen 3 seizoenen? Geef in % aan hoeveel de diverse bronnen de financiele noden dekte.

Financierings Financieringsbron in % van finaciering per seizoen
Bron NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Aigemene Banken ................... 0/0 ............. % ............. 0/0 ............. 0/0
Cooperaties .................. % ............. 0/0 ............. 0/0 ............. %
Eigen inbreng .................. 0/0 ............. 0/0 ............. % ............. %

Andere bronnen two ••.••.•..•••••...• 0/0 ............. 0/0 ............. 0/0 ............. %
.....................



D. Arbeid
Werkzaamheden arbeiders
28. Is het bedrijf een familie bedrijf? _
Noot Onder familie bedrijf wordt verstaan een bedrijf waarbij meer dan 50% van de werknemers een
familieband hebben met de eigenaarl eigenaren.

28.H oevee personen waren wer zaam In e argeo pen seizoenerr,
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Aantal pers. werkzaam
Waarvan:
Leden v/d gezinshuis-
houding van de eigenaar
Andere familie leden
Vreemde Arbeid

k in d ~ I 3 ?

29, Geeft een overzicht van de werkzaamheden van de arbeiders in de afgelopen 4 seizoenen ..
NootAangeven in het schema: njo2000, vjo 2000, njo 1999 ofvjo 1999.Voorbeeld als aileen leden van de
gezinshuishouding in de afgelopen 4 seizoenen de grondbewerken, moet men voor dat item in de kolom
leden gezinshuishouding aangeven de resp. seizoenen, Worden de andere arbeiders ook ingezet bij
grondbewerking, moeten de seizoenen ook in andere kolommen arbeiders worden ingevuld.

Werkzaamheden Leden gezins- Andere Vreemde
huishouding familie leden arbeid

Voorbereiding
Grondbewerking
Gewasverpleging
OOQst
Verkoop padi
Overige werkzaamheden

,..,
30. Wat is de totale tijdbesteding in dagen geweest door leden van de gezinshuishouding en de andere
arbeide I db k ,. .. d f I 4' ?rs per an ouw a tiviteit In e argeopen seizoenen.

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Man (eigenaar/gezinshoofd)
Vrouw v/h gezinshoofd
Kinderen in het gezin
Andere familie-Ieden
Vreemde arbeid

Inkomen
31, Welk idd Id' k . SF dt d' d d d d· b 'd b· de rijstteelt?geml e In omen In .wor er ver len per seizoen oor e rverse ar el ers Innen

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Man (eigenaar/gezinshoofd)
Vrouw v/h gezinshoofd
Kinderen in het gezin
Andere familie-Ieden
Vreemde arbeid



33. Welke andere werkzaamheden hebben de leden van de gezinshuishouding gehad in de periode
tussen d . 1999 d . 2000?e VJO en e nJo

IGezinslid Werkzaamheden buiten het bedrijf
IMan (eigenaar/gezinshoofd) ......................................................

[Vrouw v/h gezinshoofd .........................................................

IKinderen in het gezin .........................................................

IAndere familie-Ieden .........................................................
werkzaam in het bedrijf

34. Welk gemiddeld inkomen per maand hebben de gezinsleden in de afgelopen 4 seizoenen in sf.
buiten het bedrijf gegenereerd uit de aktiviteiten van vraag 33?
Het gemiddelde inkomen kan onderverdeeld worden naar de verschillende inkomenssklasse :
1. Sf 40.000 tot en met Sf 60.000 2. Sf 60.000 tot en met Sf 80.000
3. Sf 80.000 tot en met Sf 100.000 4. Groter dan Sf 100.000

dIn de tabel aanaeven de inkomensklasse oer aezinsli oer seizoen.
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Man (eigenaar+gezinshoofd)
Vrouw v/h gezinshoofd
Kinderen in het gezin
Andere familie-Ieden

Management en opleiding
35. Hoe komt de besluitvorming tav het produktieproces over het algemeen in het bedrijf tot stand?
A krui t t ..an ruisen wa van oe12aSSl110IS.

Activiteit Man Vrouw Overige
(eigJgczinshfd) v/h gezinshfd

Raskeuze
Aankoop inputs
Toepassing chemica lien
en kunsmest
Investeringen
Exploitatie krediet
Winstbestemming

36. Wat is de schoolopleiding van Uw arbelders? Aantalen aanaeven bii de diverse ooleidinasniveau's
O~leiding_sniveau Aantal arbeiders waarvan man. waarvan vrouw.
Lagere school niet afgerond
Lagere school afgerond
Mulo onderwijs
Lager Technische school
NATIN
HBO opleiding
Universitair onderwijs

37. Heeft een lid behorende tot het management team een landbouw cursus of training gevolgd?
wat van toepassing is. . I I~~e I

Aankruisen



~ E. KOSTEN EN OPBRENGSTEN

38. Hoe groat bedroegen de productiekosten van natte padie in Sf per ha in de afgelopen 3 seizoenen? Deze kasten
,.., zijn in een aantal hoofdgroepen onderverdeeld te weten:

r-I 1. Kosten t.a.v. Grondbewerking in Sf. per ha.
Ook bij eigen tractor grondbewerkingstarief vermelden.

NJO 2000 VJ02000 NJO 1999 VJO 1999

t-I 2. Kosten t.a.v. de Teelt in Sf. per ha.

2a. Zaaien
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Kosten Hand- Vliegtuig- Hand- Vliegtuig- Hand- Vliegtuig- Hand- Vliegtuig-
inzaai Inzaai inzaai Inzaai Inzaai inzaai inzaai inzaai

Zaaizaad ..... @ Sf ....
Jute zakken ... x Sf ....
Zaailoon
Transport
Vliegkosten

2b. Kosten t.b.v. Waterpompen en andere gerelateerde kosten in Sf. per ha.

Kostensoorten NJO 2000 VJ02000 NJO 1999 VJO 1999
Irrigatie/waterpompen
Begreppelen
Sloat wieden
Onderhoud slaten
Onderhoud dammen

,.. 2c. Kosten t.b.v. bestrijding van Grassen en onkruid in Sf. per ha.

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Kosten Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig

inzaai Inzaai inzaai Inzaai Inzaai -inzaai inzaai -Inzaai
2-4 0 Amine ...... Iiter/ha
Propanil ....... Iiler/ha
Vlie_9_kosten
Huur rugspuit en brandslof

,.., 2d. Kosten t.b.v. bestrijding van Insecten in Sf. per ha.

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Kosten Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig- Hand- Vliegtuig-

inzaai Inzaai inzaai Inzaai Inzaai inzaai inzaai inzaai
Breslan
Azodrin ......... Itr
Vliegkosten
Huur ru_gspuiten brandstof
Karate
Twin of hyperkill



2e. Kosten t.b.v. Bemesting in Sf. per ha.
Verloopt qua inzet van het vliegtuig conform de inzaai.

-NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Kosten Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig Hand- Vliegtuig- Hand- VI~egtu!g- I

inzaai Inzaai inzaai Inzaai Inzaai inzaai inzaai lnZaal
Ureum
Strooien Sf ...... /zak
Transporteren incl. laden en Ilossen
Vliegtuigkosten t-l

Fosfaat
NPK I

2f. Overige kosten in Sf per ha

Kostensoorten NJO 2000 VJ02000 NJO 1999 VJO 1999
Selectie van rode rijst
Oogstkosten (combine kstn.)
Rente kosten
Huur en onderhoud
Waterschapslasten
Verpakking (zakken)
Brandstof en smeerrniddelen
Overiqe kosten

39. Hoe groot bedroeg de opkoop prijs van 1 baa I van 79 kg, of 1 ton of 1 metrieke ton natte padie in de afgelopen
drie seizoenen in Sf.?

NJO 2000 VJ02000 NJO 1999 VJO 1999
1 baal (79) natte padie
1 ton natte _padie
1 metrieke ton natte
padie

fIIIt
i
I



BIJLAGE 6: Questionair onder de verwerkingsbedrijven
,... 5tudie bedrijfsomgevingsfactoren waaronder kostprijsontwikkeling in de rijstsector

Survey onder de Rijstverwerkers tav diverse ontwikkeling binnen de sector

I11III Contactpersonen:
Ing. A. Zalmijn, Rijst Instituut Suriname, tel. 437837
Drs. M.Dwarkasing I Dhr. O. Khoesial, Stichting Planbureau Suriname, tel. 479100,476346,471938 toesteI 207 en 208

~
Naam Enqueteur:
Dit formulier inleveren uiterIijk: .

~
A. Aigemeen
1. Naam van de geinterviewde persoon (voor- en achternaam):

Bestand
Nummer:

,...

2. Naam van het bedrijf:....
3. Adres:

,... 4. TeJ.nummer: Fax: Email:

5. Is het bedrijf een familiebedrijf?
,.. Noot: Onder familiebedrijf wordt verstaan een bedrijf waarbij meer dan 50% van de werknemers een familieband hebben

met de eigenaar/eigenaren.

6. Ondernemingsvorm van het bedrijf' aankruisen wat van toeoassina is,....
N.V.
Eenmanszaak
Cooperatieve Vereniging
Commanditaire Vennootschap
Cooperatie
Anders,.,

7. Wat is Uw functie binnen het bedrijf ? :
Alg_emeen mana_ger
Assistant manager
Arbeider op het veld
Chaufeur (Iandbouw
machines)
Anders two .......-



,..,

B. Produktieomvang en capaciteit

B.Hoe
MT?

vee padi hee Uw bedrijf in e a gelopen seizoenen opge oc t en tegen we e pnJs In s per
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Padi (nat) in MT
Gemiddelde opkoopprijs in sfper mt
Padi (droog) in MT
Gemiddelde o_Q_koop_prijsin sf per mt

ft d ~ 3 k h Ik f

9.Ho eveel padi heeft Uw bedrijf verwerkt in MT m e atgeopen seizoenen naar iverse riistorod
Verwerking NJO 2000 VJ02000 NJO 1999 VJO 1999
Droge Padi
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rijst
Slijpmeel
Andere rijstprod.

. d f I 3 ukten?

....

10. Heeft U uw maximale verwerkingscapaciteit in de afgelopen 34 seizoenen bereikt?

11. Wat was de verwerkingscapaciteit per dag van uw machines in de afgelopen 3 seizoenen?
Geeft k d 'I 't ·t d h' dao I k ?00 aan e maxima e caoacr el van e mac mes per ag In ;g

Rijst produkten NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999 Max.cap.
Iperdag

Droge Padi
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rijst
Slijpmeel
Andere rijstproducten

c. Afzet en prijzen

Afzetmarkt
12. H . d fz U d k . d ?oe IS e a et geweest van w pro u ten In e respectleve IJI e selzoenen .

Afzet in MT NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Lokale markt
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Fiine breuk
SIi,iQmeel
Andere rijstproducten



12.Ho d fze is e a et geweest van wpro u en In e respec leve ~I e selzoenen .
Afzet in MT NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Exportmarkt
Droge Padi
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rijst
Slijpmeel
Andere rijstproducten

u d kt . d ?

Afzet- en kostprijzen
13.H tb d doe groo e roeg e geml e ever OOP_P!tlsop e 0 a e- en e exgo mar

Afzetprijs NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Lokale markt in sf. per MT
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rijst
Slijpmeel
Andere rijstproducten
Exportmarkt in usd. per MT
Parboiled rijst
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rijst
Slijpmeel
Andere rijstproducten

ldd Id k d I k I d rt kt?

,., 14. W t d k t .. d d· d k . d f 3 ?a waren e os pruzen van e iverse riJstpro u ten In e argelopen seizoenen.
KostpriJzen in sf/mt NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
Parboiled rij_st
Cargo rijst
Witte rijst
Breuk rllst
Slijpmeel
Andere rijstproducten

D.lnvesteringen
15. H d doevon e vervanglng en UI rei Ing van iverse mves enng sgoe eren In e pe

Verwerklngs-, Totaal in 1995 Aantal vervangingen Aantal bijgekocht

opslag- en transport in 1995-vjo2000 in 1995-vjo2000

facilitelten Oaar van vervanging Oaar van aanschaf

aangeven) aangeven)

Drogers .... .In 199 ... .... .in 199 ...

Pelmolens .... .in 199 ... . ... .in 199 ...

Opslagruimte ..... in 199 ... .... .in 199 ...

Transportmiddelen .... .in 199 ... .... .in 199 ...

ltb idl d· t . d . d riode 1995 tim 2000 plaats?

-
-



16.H tb 995-2000?oe grao edroegen de diverse investeringskosten voor dro_gersin de periode 1
Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie en

Investeringen Investeringen onderhoud
1995 sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf .........

17.Hoe groot bedroegen de diverse investeringskosten voor pelmolens in de periode 1995-2000
in miljoenen sf ?

Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie en
Investeringen Investeringen onderhoud

1995 sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf .........

1B.Hoe groot bedroegen de diverse investeringskosten voor opslagfaciliteiten in de periode
1995-2000 . T f ?In rruuoenen 5

Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie en
Investeringen Investeringen onderhoud

1995 sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf .........

19.Hoe groot bedroegen de diverse investeringskosten voor transportfaciliteiten in de periode
1995-2000 . T f ?In rnmoenen s

Jaartal Vervangings- Uitbreidings- Reparatie en
Investeringen Investeringen onderhoud

1995 sf ......... sf ......... sf .........
1996 sf ......... sf ......... sf .........
1997 sf ......... sf ......... sf .........
1998 sf ......... sf ......... sf .........
1999 sf ......... sf ......... sf .........
2000 sf ......... sf ......... sf .........



E. Arbeid

20,Ho b id k , U b d "f ' I 'f b ld d lnsh '?evee ar el ers zlJn wer zaam In w e nJ~Inc usIe ar el ers van e gezlns oudlng',
NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

Totaal
waarvan mannen
waarvan vrouwen

21,Hoeveel arbeiders zijn betrokken bij transport van padi van de velden als oak transport van
verwerkingsprodukten tijdens het verwerkin s roces en naar de afzetmarkten?

.., NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999

22, W t t h t tdd Id I d d d' b 'd k h . h b d "f?a IS e geml e oon per ag van e iverse ar el s rae ten In et e flJl •

NJO 2000 VJO 2000 NJO 1999 VJO 1999
TransQ_ortarbeiders
Arbeider in de fabriek
Ondernemingswinst

~ 23,W 'at ISde schoolop eidlng van Uw arbelders'i Aanta en aangeven bij_ e diverse opleidingsnive
Opleidingsniveau Aantal arbeiders waarvan man, waarvan vrouw
Lagere school niet afgerond
Lagere school afg_erond
Mula onderwijs
Lager Technische school
NATIN
HBO opleiding
Universitair onderwijs

? d au's.

-



BIJLAGE 7:

TERMS OF REFERENCE

Project: Studie bedrijfsomgevingsfactoren waaronder
kostprijsontwikkelingen in de rijst sector

1. INLEIDING

De rijstsector is voor de nationale economie van bijzonder groot belang. Zij heeft een
belangrijke functie te vervullen in de realisatie van economische en sociale doelen van
het Regeringsbeleid, zoals optimale productie gericht op zowel export en daarmee
samenhangende vergroting van onze deviezen opbrengst, als voor de werkgelegenheid en
de basis voedselvoorziening van de bevolking. Door tal van factoren zoals verval van
productie- en sociale infrastructuur, de Macro- economische condities, de erosie van
preferentiele regelingen en sterk gedaalde prijzen op de exportmarkt, is de rijstsector de
laatste jaren in ernstig verval geraakt.
Het hier gepresenteerde projectvoorstel beoogt onderzoek te doen naar de
winstgevendheid van de rijstsector op korte, middenlange en lange termijn.
Het onderzoek zal verricht worden door de Stichting Planbureau Suriname, het Rijst
Instituut Suriname en het Ministerie van LVV. Gezien de steeds luider wordende roep
van de actoren om beleidsombuiging teneinde de "competitiveness" van de rijstsector
duurzaam te garanderen dient zo spoedig mogelijk met dit onderzoek te worden
aangevangen.

2. DOELEN

Het doel van het onderzoek is om de plaats van de rijst sector binnen de nationale
economie en de winstgevendheid van de sector vast te stellen middels kwantitatieve
analyse van de factoren die de ontwikkelingsrichting van de sector bepalen.
De factoren die onderzocht zullen worden, zijn:
• objectieve en subjectieve kwaliteit van de productiefactoren in relatie tot optimale en

efficiente productie;
• de gehanteerde productie technieken bij de diverse klassen rijstverbouwers;
• de opbouw en ontwikkeling van de kostprijs van padie en rijstproducten;
• de relatie tussen investeringen en produktie;
• de ontwikkeling van de bankschuld van boeren;
• het aantal personen werrkzaam in de primaire productie, de rijstverwerking, transport

en logistiek;
• de "off-farm" activiteiten van boeren;
• en de betrokkenheid van de leden van de bedrijfshuishoudens bij de diverse productie

activiteiten.



3.ACHTERGROND

3.1. Overheids/sektoraal beleid

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is verantwoordelijk voor het agrarisch
beleid in het land. De hoofddoelstelling van het agrarisch ontwikkelingsbeleid is gericht
op het vergroten van de bijdrage van de sectorale welvaart aan de nationale economie. In
dit kader is het beleid gericht op het verhogen van de agrarische produktie van zowel
tradionele als de niet-tradionele producten. Gelet op het ontwikkelingspotentieel wordt
gestreefd naar een evenwichtige regionale spreiding van de economische activiteiten en
een aanvaardbaar, redelijk en stabiel inkomen voor de agrarische producenten
Binnen dit kader pas dit onderzoek, welke in het algemeen nagaat aIle relevante
indicatoren die van belang zijn voor het vaststellen van de ontwikkelingsrichting van de
rijstsector en in het bijzonder de kostprijsontwikkeling in de periode 1995-1999.

3.2. Sektorkenmerken

De agrarische sector heeft in de periode 1992-1999 gemiddeld ca. 10% bijgedragen aan
BBPfk. Het aandeel van de rijstsector hierin was in dezelfde periode gemiddeld ca. 2.6%.
Rijst is het voomaamste exportproduct binnen de landbouwsector. Aan de hand van de
tabel: kengetallen Rijstsektor in de periode 1990-1999, kan de ontwikkeling van diverse
belangrijke indicatoren binnen de rijstsector gevolgd worden.
Het aandeel van de rijstexport in de totale exporten bedroeg in de periode 1995-1998
gemiddeld 7%. Met 20 miljoen US dollars in 1998 is de rijstsector nog altijd de tweede
netto deviezenverdiener van Suriname. Het werkgelegenheidaspect van de rijstsector is
van groot belang. Van het totaal aantal actief werkenden in Suriname welke wordt
geschat op 90.000, vindt ongeveer 8000 emplooi in de rijstsector, terwijl naar schatting ca
2000 personen in de afgeleide activiteiten werkzaam zijn. Behoud en mogelijke
uitbreiding van de arbeidsplaatsen in de sector is uiteraard een belangrijke issue in de
sector.

Productie en exporten
De rijstsector waarvoor thans 52.500 hectare land in cultuurtechnische zin is ingericht, is
de belangrijkste landbouw subsector van de Surinaamse economie; de omvang van de
padi productie maakt ca. 60% uit van de totale landbouwproductie en het beplante padi
areaal bedroeg in de jaren 90 gemiddeld. 80% van het totaal beplante landbouwareaal.
Het beplante padi areaal heeft in de jaren 90 geen stabiel verloop gehad. In de afgelopen
4 jaren is er hierin een daling te constateren.
Ook de produktiviteit per ha. binnen de sektor had in de jaren 90 een wisselvallig
verloop. In 1997 was de hoogste produktiviteit per ha. gehaald namelijk 4 ton per ha. Na
1997 is er een daling van de produktivteit per ha. binnen de sektor te constateren.
De gemiddelde produktie van natte padi en cargo rijst bedroegen in de periode 1990-1999
respectievelijk ca. 197MT om 155MT. In de tabel kengetallen rijstsector ziet men het
verloop van de natte padi en cargo productie op jaarbasis in de periode 1990-1999. De
groei van de produktie van natte padi en cargo rijst vertonen in de
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Wordt er gekeken naar het aantal rijstverbouwers verdeeld naar diverse
bedrijfsgrootten kan er gesteld worden dat er in het verleden geen reeks aan cijfer
materiaal beschikbaar is. Om toch een beeld te krijgen van het aantal bedrijven naar
bedrijfgrootte wordt er aan de hand van beschikbaar cijfennateriaal een overzicht
gegeven over 1987, waarbij het aanta! bedrijven naar bedrijfsgrootte op landelijk
niveau is ingedeeld en over 1997 is de indeling gebaseerd op het district Nickerie.

In 1987 was hct aantal rijstverbouwers naar bedrijfsgrootte klassen in totaal Suriname
alsvolgt:
• 4800 bedrijven in de klasse kleiner dan 6 hectare
• 510 bedrijven in de klasse 6-12 hectare
• 110 bedrijven in de klasse 13-24 hectare
• 55 bedrijven in de klasse 25-50 hectare
• 15 bedrijven in de klasse 51-100 hectare
• 10 bedrijven in de klasse 101-250 hectare
• 25 bedrijven in de klasse 251-500 hectare
• 15 bedrijven in de klasse 501-1000 hectare
• 7 bedrijven in de klasse > 1000 hectare

Het plaatje over-de indeling van rijstverbouwers naar bedrijfsgrootte in 1997 voor het
district Nickerie zag er alsvolgt uit:
• 3600 klein "part time" bedrijven in de klasse 01-12 hectare
• 58 part time bedrijven in de klasse 13-24 hectare
• 17 bedrijven in de klasse 25 - 7S hectare
• 28 bedrijven in de klasse 76 - 250 hectare
• 19 bedrijven in de klasse 25 I - 750 hectare
• 7 bedrijven in de klasse > 750 hectare

De mechanisatiegraad binnen verschillende bedrijfsgrootten is nagenoeg gelijk doch
er is wei sprake van verschillen in productietechnieken tussen de klassen en binnen
dezelfde klassen. Ook blijkt uit onderzoek van de Stichting Nationaal Rijst Instituut,
dat verschillende opbrengst niveau's door de padieproducenten gehaald worden.
De inzaai-factor is voor aile categorien afgenornen, tcrwijl het fenomeen van "off
farm" activiteiten nag meer manifest is dan bijvoorbeeld 12 jaar geleden. "Off farm"
activiteiten zijn activiteiten die de boeren buiten de sector ondernemen om een (extra)
inkomen te genereren.

-



-oiIl .

loop- cler jaren een eenduidig verloop, In 1997 en 1998 bedroeg ~~ ontwikkeling va~
de padie en cargo productie gemiddeld respectievelijk ., 7% om= 12%. '.

n.b. 3:8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 4,0 3,8 3,7

600,9 587,5 586,4 600,1 613,9.617,8 53'5 501,4 500

1,07 1,22 1,02 0,97 1,25 1,18 1,20 0,92 n.b.

1000 mt

214 229,3 261,1 216,9 218 216 228,7 213,) 188,4 185

~n' j
-L1IJ In.b. 7,1 13,9 -17 -0,<> ~.9 -6,S -I i.6Groei padie p~·od.in %

Exporthoeveelheld wit en
Breukrijst in 1000 mt

_, ~.1 :q 1.7 4.~ 3.2 :'.7 14.! X.9 11.9

Groei cargo prod •.in % n.b, n.b. 13,9 -17 0,4 -1,0 (itt -6,(; -11,8 n.b.

Exporthoeveelheid cargo
Rijst in 1000 rot .

62,6 47 73,4 71,2 76, I 84,5 82,9 72,9 53.1 38,6

Totale ortwaarde in min. USS. 40,9 19,5 27,') 26,6 30.5 35,8 35,2 28,9 19.7 13,3

n.b. = niet beschikbaa r

De exportopbrengsten uit de rijstsector bedroegen in 1990 ca. 40 mIn. USS. Deze
opbrengsten nemen enorm af in de loop der jaren. In 1995 is er weer een pick aan
exportopbrengsten bereikt van ca. 36 mln. US$. Na 1995 nemen de exportopbrengsten
af tot een minimum van 13 mIn. USS. Een afnarne van exportopbrengsten gaat samen
met een afname in de exporthoeveelheden van voornamelijk cargo rijst.
De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van de padie productie in de
periode 1990-1999.

....,._ Natte padi prod. • 1000ton __ - Groei padi prod. in %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199'9'

Geografische spreiding productie gebied
De geografische spreiding van rijst arealen in de loop de jaren wordt in de
crderstaande tabel vertoont. De groei van rijstarealen in hectaren in de loop der tijd
komt hierbij tot uiting.



De winstgevendherd van de rijstsector is afgenomen onder invloed "van:
• Het sterk venninderen van investeringen in de sector'
• Verval van productie- en sociale infrastructuur, respectievelijk waterbeheersing en

overlegorganen
• Macro- economische condities waarbij niet aIleen wisselkoersproblemen manifest

worden, maar ook de toegang tot krediet aanzienlijk terugliep.
• Erosie van preferentiele regelingen en sterk gedaalde prijzen op de exportmarkt.

- De sector zit tegen het breakeven punt aan. De rijst sector is sterk gemechaniseerd en
is kapitaalintensief. Als gevolg hiervan is arbeid in de loop de jaren grotendeels
vervangen door kapitaal. Vrouwelijke arbeidskrachten die altijd een groot deel van
arbeidsplaatsen innam in het verleden, hebben het moeten ontgelden door de
mechanisatie in de sector. Er wordt binnen de sector onvoldoende aandacht besteed
aan een milieuvriendelijke productiewijze waarbij vooral voor wat betreft de kwaliteit
lSO standaarden gelden. 0

3.3. Partijen betrokken bij het project en partijen die voordeel trekken uit
het project

Partijen betrokken bij het onderzoek
Het onderzoek zal gehouden worden onder rijstboeren, rijstverwerkers en de
Algemene Banken. Uitvoerders van het onderzoek zijn stafmedewerkers van het Rijst
Instituut Suriname in samenwerking met die van de Stichting Planbureau Suriname en
het Ministerie van LVV.

Het RIS heeft als particulier instituut binnen de rijstsector de volgende doclstellingen:
het constructief overleg plegcn met de keten gebonden actoren in de
rijstsector ter ontwikkeling van beleid
het leveren van een bijdrage ter vergroting van de fysieke padieproductie en
verbetering van de kwaliteit van het product
het aandragen van beleidsadviezen aan de regering in het kader van de
ordening van de rijstsector
het leveren van een bijdrage voor verbetering van de organisatie van de
export en het helpen veiligstellen van de binnenlandse vraag naar rijst en
rij stproducten
het ontwikkelen van een informatie systeem t.b.v. de sector en het opzetten
van permanente overlegstructuren.

Op grand van haar doelstellingen zal het RIS instaat zijn de sector direct te kunnen
beinvloeden . I

Het Ministerie van LVV zal een meer faciliterende rol vervullen en haar beleid
moeten afstemmen op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

De Stichting Planbureau Suriname heeft tot taakstelling:
onderzoek te verrichten en adviezen te verstrekken
nationale en regionale ontwikkelingsprogramma's en daarbij bchorende
meerjaren plannen voor tebereiden en op te stellen alsmede coordinatie bi] de



totstanC1komrng, uitvoering, ~valuatic on herzi~nin8 van pr\)tt'i$mma'~ en
plannen .

Op basis van ..haar taken zal zij de data die voortkomt uit het onderzoek gebruiken
voor het schatten van relevante vergelijkingen binnen de sector, met name een
produktie-, prijs- en investeringsvergelijking. Met deze vergelijkingen kunnen de
effecten van beleidsmaat-regelen op a.o. de sector en de economie als geheel worden
doorgerekend.

Partijen die voordeel trekken uit het onderzoek
De partijen die voordeel trekken uit het onderzoek zijn :
• Het Rijst Instituut

Het Rijst Instituut dient krachtens haar doelstellingen en vanuit de inzet van de
organisatie aIs overlegstructuur in de sector bij te dragen tot verbetering van de
efficientie van de bedrijfskolom van de rijstsector. Boeren en rijstverwerkers
lexporteurs zullen in het kader van verbetering van het bedrij fsrendement,
voordeel trekken uit een kwantitatieve analyse van sectorontwikkeling bepalende
factoren.

• Het Planbureau verkrijgt infonnatie over de trendmatige ontwikkelingsrichting,
tevens verwerft zij inzicht in de werking van de verschiIlende factoren die invloed
uitoefenen.

• Het ministerie van LV" verkrijgt informatie die binnen haar verantwoordelijkheid
inrichting dan wei aanpassing van het sectorbeleid oplevert.

3.4. Analyse van de situatie

De betekenis van de rijstsector kan moeilijk onderschat worden. De sector heeft niet
slechts een functie te vervullen in het bereiken van algemeen aanvaarde economische
doe len zoals productie, kwaliteit, industrialisatie, export en deviezenopbrengsten,
doch heeft zij de extra verantwoordelijkheid met betrekking tot de voorziening in
primair voedsel voor grote Iagen van de bevolking. In de sector zijn enonne
investeringen gepleegd in de aanleg van polders, silo's, fabrieken, transportmiddeIen
en infrastructuur. .
Er zijn investeringen gepIeegd in onderzoek waardoor wij in staat zijn geweest te
kunnen behoren tot de beteren in de rijstwereld. Alarmerend is het te moeten
vaststellen, dat de realisatie van aI deze genoemde nationale doelen en voomemens
zich in neergaande richting bewegen, met zo een grote vaart, dat gesteld mag. worden
dat het gev~ar zeer groot aanwezig is, dat deze sector verIoren zal gaan voor onze
natie. Overigens wordt sinds jaar en dag gewezen op de problemen die zich in de
rijstsector manifesteerden. Het wordt van belang geacht te komen tot een juiste
afstemming op elkaar van de productiefactoren land/water, kapitaal, arbeid en
management, zodat de juiste interactie tussen deze factoren zou kunnen ontstaan en
productie in kwantitatieve en kwalitatieve zin zou worden verbeterd. Uiteraard zou
bedoelde interactie tot stand moeten komen 9P basis van een juiste eli. doeIgerichte
belnvloeding door het actoren bestand (padieproducenten, verwerkers/exporteurs,
politici, overheid, banken, handelshuizen en overigen).
Tien jaar geleden, dus in 1988 werd reeds in het rapport van de "Staatscommissie
Rijst" vermeld, datde rijstproductie in efficient tot stand kwam en er derhalve
maatregelen ter ombuiging vereist waren. Het ging hierbij om maatregelen voor land



en water, veldprO'ductie, verwerking en afzet, energie, transport en logistiek,
onderzoek en ontwikkeling en organisatie-ontwikkeIing.: Niet aileen bleven
geidentificeerde maatregelen uit, doch de interne en de internationale context voor
productie verslechterde dramatisch. Het extra ·positieve financiele effect en via de
LGO-route gekanaliseerde exporten in de periode 1993-1996, bleek tijdelijk te zijn.
De exportprijzen tuimelden mede onder invloed van de implicaties van de " Uruguay
Roundovereenkomst" en de daarbij beoogde handelsliberalisatie, van US$ 425,- per
MT cargorijst naar ca. US$ 300,-
per MT. Inmiddels zijn de prijzen voor cargorijst vanaf medio 1998 verder gezakt
naar niveaus rond de USS 250,- per MT. De toegang tot de EU markt verslechterde
als gevolg van het door de EU voeren van een niet transparante quotum administratie-
systeem. De penetratie van rijst uit het Verre Oosten en Zuid Amerika in het
Caraibisch gebied draagt bij tot de stagnatie van de afzet van Surinaamse rijst.
Niet onvenneld mag blijven dat de financiele en monetaire situatie die de sector deed
aankijken tegen hoge, tarieven, toenemende inflatie, terwijl zij in tegenstelling tot de
periode 1986-1989, aangewezen was op deviezen die slechts beschikbaar waren op de
parallelmarkt. Naast het gedurende drie seizoenen langdurig onderlopen van
rijstvelden pleegden enkele verwerkers!exporteurs wanprestaties bij de betaling van
de door hun opgekochte padie. Het fenomeen van financiering van productie kosten
tegen de zwarte markt koers, terwijl de afrekening van de oogst tegen de officiele
Centrale Bank koers plaatsvond, eiste ook haar tal. Een enorme schuldenlat werd
opgebouwd in een situatie waarin bovendien sprake is van drastisch teruglopen
exporten met als gevolg zeer nadelige invloed op de "cashflow" situatie binnen de
bedrijven. De omstandigheden waarin de productie capaciteit aanwezig is en de sector
kan bijdragen tot het bereiken van economische en sociale doe len, maar niet kan
produceren vanwege allerhandse problemen, is ontoelaatbaar.
De problemen zijn zo immens groot, dat het niet anders kan dan dat betrokkenen en
verantwoordelijke instanties vanuit ecn sectorplan rnoeten opereren en daarbij mel
name constructief overleg en samenwerking met de belangrijkste actoren
(producenten en verwerkers) nastreven. In de wereld van vandaag waarin sprake is
van afbouw van bescherming en van handelsliberalisatie zullen op export gerichte
productiesectoren slechts overleven indien zij als keten worden benaderd en bestuurd.

3.5. Probleemvaststelling en -analyse

Interne en externe factoren zijn bepalend voor de winstgevendheid van de rijstsector.
De interne factoren zijn:

nationale productie factoren
achteruitgang van de fysieke infrastructuur en de productieornstandigheden
afnemende productie en verminderde kwaliteit van het product
afwezigheid van de doelgerichte afsternming en coordinatie van de belangrijke
actoren binnen de sector (z.a. producenten, verwerkers, de private sector en de
overheid)

- Naast deze interne factoren is er sprake van optredende veranderingen in Je
regelgeving, afbouw van de preferentiele positie van Sutinaamse rijst op de Europese
markt, waarbij bovendien de Surinaamse rijst in toenemende mate concurrentie
ondervindt op verschillende deelmarkten. De venninderde toegang voor Surinaamse
rijst op de ED markt en de concurrentie vanwege penetratie van niet .ACP



originerende rijst o(nnen de CARICO~ draagt bij tot erosie va~ de winstgevendheid
van de Surinaamse rijst.

3.6. Andere interventies

Binnen dit kader wordt verwezen naar:
De bij LVV Jeven de plannen om te komen tot: .
Uitvoering van rehabilitatie werken t.b.v. de agrarische infrastructuur, Dit project-
document is reeds in 1996 opgesteld.
lnitiatieven van PLOS en het Rijst lnstituut om een marketing studie uitgevoerd te
krijgen.
Initiatieven van PLOS en LVV om een strategisch plan voor de rijstsector uit te
voeren.
Samenwerking tussen RIS en Guyana in het kader van het CRIDnetlEU
programma, gericht op efficiency verbetering van de kolom.
Activiteiten ontplooid door RIS om in het kader van het "Fonds Technisch
Bijstand" middelen te verkrijgen om het cursuswezen in de rijstsector te
heracti veren.

3.7. Documentatie I

1. Study of the Supply and Demand for Suriname Rice and Recommendations for
export marketing; International Marketing & Economic Service Limited, (UK)~
November 1988.

2. Marktonderzoek, Bedrij fskolom Rijst;
Suriname Rice Trading B.V., Den Haag/Deventer 1989

3. Agricultural Mechanization; Sub-Sector Review and Investment Requirements;
MOAIFAO, 1996 " .

4. Het middenlange tennijn perspectief van de Rijstsector, de positie van het
Bankwezen; Ing. Zalmijn Msc., Drs. K. Raghoebarsing; Paramaribo, augustus
1998

5. The Rice Sector in the European Union and the Uruguay Round Agreement;
March 1995

6. Quality management in the Rice Sector in Suriname, A thesis;
Arthur L. Zalmijn, 1998 .

7. Global market and the Agri-Food Sector; IlCA Workshop; november 1998
8. Rice Market Research in the European Union; Jan-Jaap Berkhuizen;

The Netherlands, Larenstein International Agricultural College, May 1998
9. Implications of the Uruguay Round on the World Rice Economy, 1996
10. Rice Market Research in the EU; Augustus 1997
11. The international Rice Commission, Cairo, Egypt; September 1998
12. Assesment of the Impact and Policy Implementations of Trade Liberalization on

the Agricultural Sector of the Caricom countries; FAO PROJECT
jcp/rla/5612/7823(A) "

13. Revitalizing Agriculture in Suriname;IDB, May 1997
14. International Rice Commission Newsletter vol. 48; FAC, 1999.
15. Rice Agronomy in Suriname; SNRI; August 1994
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16. Rice: A surVc!y of the Netherlands and other Major Markets in the European
Union Profound, June 19.94

17. Rice: a survey of selected markets in the Middle East, International Trade Centre
Geneva 1984 . .

18. Winstgevendheid van de Padiproductie; ADRON; Rapport no.B. maart 1999
18. Rijstonderzoek en Boeren; ADRON; Missie Rapport A. Zalmjjn en J.Brand~
april 2000.

4. INTERVENTIE

4.1. Projektkaderlscope vanhet Project.

Binnen het projectkader zijn de volgende factoren en vragen aan de orde:

a. welke is de objectieve en subjectieve kwaliteit van de productiefactoren 10

relatie tot optimale en efficiente productie;
De objectie productiefactoren zijn: land, water, kapitaal, arbeid en
management De subjectieve productiefactoren zijn kennis, perceptie en
toekomstverwachtingen van de boeren mbt. de sector, welke bepalend zijn
bij het gebruik van de productiefactoren. De kwaliteit van de objectieve
en subjectieve productiefactoren bepalen het niveau van de productie.

b. welke productietechnieken hanteren de diverse klassen rijstverbouwers
en wat is het gevolg daarvan voor kosten en baten;

c. hoe is de opbouw en ontwikkeling van de kostprijs van padie en
rijstproducten in de pcriode 1995- 1999 geweest;
Bij de opbouw van de kostprijs wordt gelet op de onderdelen: kosten ten behoeve
van grond-bewerking, inputs, arbeidskosten, transportkosten en rentelasten. Data
tav. de ontwikkeling van diverse kostenonderdelen zijn onder andere nodig voor
het inschatten van investeringen en productie in de-sector voor de toekomst.

d. wat is de relatie tussen investeringen en productie;
e. hoe zijn investeringen aangewend in de periode 1995-1999;
f. hoe is de ontwikkeling geweest van de bankschuld en het verloop van de rentevoet

binnen de rijstsector in relatie tot productie en opbrengsten in de peri ode 1990-
1999;

g. hoe is de ontwikkeling geweest van personen werkzaam in de primaire productie,
de rijstverwerking, transport en logistiek op tenminste 2 momenten in de periode
1995 -1999;

h. welke zijn de "off-farm" activiteiten en welke inkomens worden daaruit
gegenereerd;

1. hoe is de betrokkenheid van de leden van de bedrijfshuishoudens bij de diverse
productie activiteiten;

.4.2. Proj ektdoel

Voor het projectdoel wordt naar hoofdstuk 2. van dit document verwezen.



4.3. Resultaten .

. De conclusies en aanbevelingen .zullen vervat worden in een publicatie. Enige
exemplaren zullen aangeboden worden aan overheid, relevante instituten, organen, en
organisaties 'die met de. rijstsector te maken hebben. Ook andere geinteresseerden
zouden over, de informatie tegen een vast te stellen vergoeding kunnen beschikken,
Enerzijds worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek benut voor het
stimuleren van besluitvonning in de sector, anderzijds zullen de resultaten worden

. aangewend voor het slaan van beleid dan weI het aanpassen daarvan in het kader van
groei, herstel en ontwikkeling in beeld worden gebracht.

4.4. Activiteiten

Er heeft reeds een stuk voorbereiding van het onderzoek plaatsgevonden in termen
van het bestuderen van relevante literatuur, gesprekken met deskundigen, aspirant
enqueteurs en het samenstellen van enquete's.
Op korte tennijn zal een proef enquete in het onderzoeksgebied worden
georganiseerd.
Het verkregen materiaal zal worden aangewend om mogclijk de enquete bij te stellen.

5. VERONDERSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN

5.1. Vcrsch illen soortcn veronderstellingen

De hoogte van investeringen, schulden, kostprijzen en opbrengsten van boeren en
verwerkers zullen door het 'onderzoek voor een bepaalde periode in beeld worden
gebracht. Om het verloop van deze indicatoren beter te kunnen volgen zullen de
bedragen worden omgezet tegen een gemiddelde wisselkoers in US dollars. Deze
geven de reele waarden beter weer. Het uitgangspunt van de gemiddelde wisselkoers
zal zijn de officiele wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname. Teneinde
uitspraken te doen over de winstgevendheid van de rijstsector zal ook binnen deze
studie een aantal assumpties worden gehanteerd, die zowel interne als exteme
werking hebben. De assumpties betreffen, in te zaaien arealen, producties,
toekomstige ontwikkelingen voor wat betreft tarieven en kostprijzen in de primaire
product ie, de verwerking, transport en logistiek. Een kwantitatief beeld van de
veranderende condities op de exportmarkt alsmede exportprijsontwikkeling.

5.2. Risico's en flexibiliteit

Het lopen van risico's bij de uitvoering van deze studie is niet aan de orde en is dus
niet van toepassing. Ook het vraagstuk van flexibiliteit wordt niet relevant geacht.
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6. IMPLEMENTATIE

6.1. Fysieke en niet fysieke middelen

.Bij de uitvoering van het onderzoek wordt rekening gehouden met een aantal fysieke
en niet fysieke middelen. De fysieke iniddelen zijn:

10 pakken A4 papier van 500 blaadjes tbv. het copieren van enquete formulieren,
adressenlijsten, het samenstellen en vennenigvuldigen van de publicaties
100 stuks ringbanden tbv. de publicaties
kantoonniddelen: zoals pennen, correction flued + verdunner, potloden, slijpers,
enveloppes etc.
1 print cartrige voor het uitprinten van concepten en originele enquete
formulieren, tabellen en de originele versie van de publicatie
benzine tbv. transport van Par'bo naar Nickerie, visa versa en veldbezoeken
in Nickerie.

,.. De niet-fysieke middelen zijn:
hotelkosten voor verblijf in Nickerie door de algemene coordinatoren van het
onderzoekdaggelden voor de algemene coordinatoren tijgens verblijf in Nickerie

Enqueteurs
Er zullen een zestal enqueteurs worden ingezet.

6.2. Organisatie en implernentatic procedure

De onderzoeksmethode bestaat uit een vooronderzoek dat gebaseerd is op literutuur
studie en uit een aantal surveys.

a. Literatuurstudie
Ten eerste wordt beschikbare literatuur geraadpleegd op basis waarvan aanscherping
van onderzoeksissues kan plaatsvinden.

b. Surveys
Er zijn drie surveys namelijk een onder producenten (boeren), een onder
rijstverwerkers en een onder financierders (crediteuren) van de sector.
De survey dat plaats vindt onder boeren en verwerkers wordt beperkt tot het district
Nickerie, exclusief de SML te Wageningen. Gekozen is voor het district Nickerie
omdat daar de grootste concentratie aan rijst areal en en verwerkers is. Onderzoek
binnen dit gebied is representatief voor de andere rijstgebieden in het land. Het rijst
bedrijf SML wordt vanwege haar specifiek en apart karakter buiten beschouwing
gelaten.
Er zaI een disproportionele a-selecte gestratificeerde steekproef onder de boeren
getrokken worden bestaande uit 100 bedrijfshuishoudens uit een populatie van 3729
elementen. Bij de verwerkers worden allen er van de 20 verwerkingsberdijven in
Nickerie geenqueteerd. .
Een ander survey zal plaatsvinden onder de Algemene banken om na te gaan de
ontwikkeling van de bankschuld en rente opbouw binnen de rijstsector in de periode
1~90-t999. De vragenlijsten (enquete formulieren) worden opgesteld, waarin gesloten
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en open vragen ZUllen zijn opgenomen. De.verkregen informatie wordt na analyse en
verwerking in een gezamenlijke publica tie verval .

c. Benodigde personen . .
Gezien het aantal vragenlijsten wordt het aantal enqueteurs geschat op 6 (zes)
inclusief een coordinator. Deze enqueteurs zijn.boeren die zelf in het district Nickerie
wonen, weet van zaken hebben over de sector en al eerder aan een soortgelijk
onderzoek hebben deelgenomen. Er zijn drie algemene coordinatoren van het
onderzoek, die de samenwerkende organisaties vertegenwoordigen. Deze zijn allen
staffunctionarissen werkzaam bij een der samenwerkende organisaties (RIS,
Planbureau en Min. van LVV). Tijdens de interviews zullen steeds 2 algemene
coordinatoren bijkans 5 keer voor 2 dagen het district Nickerie bezoeken om na te
gaan als alles goed verloop en om gesprekken te voeren met sectorspecialisten in het
gebied.
De interviews bij de Algemene Banken zullen door personeel van de 3 instanties
gedaan worden. Ook de data verwerking en analyse zullen binnen de 3 organisaties
plaatsvi nden.

6.3. Tijdschcma

Het tiidsschema ziet er alsvol

Literatuurstudie en
opstellen

I vragenlijsten

I Uitvoering
I onderzoek

IVerwerking en
I

analyse gegevens

Juli
2000 I Febr.

2001

Samenstelling
publicatie
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6.4. Investeringsplan en fiDancieriDgspl~i1 .

Het budget en het financieringsplan worden hier gepresenteerd,

Budget
De kosten voor dit onderzoek worden geraamd op US$ 6955,-.
Zijnde:
Hotelkosten + daggelden:
Interviews:
Transportkosten:
Materiaal en verslaglegging:
Sub totaal

5*2dgn.*2pers.*(US$ 35+US$ 150) =
5 pers. * US$ 200 + 1pers*US$ 250 =
5* 800 km * US$ 0,25 =

US$ 3700,-
.US$ 1250,-
US$ 1000,-
US$ 600,-
USS 6550,-
US$ 728,-
US$ 7278,-

Onvoorzien 10%
Totaal

Financiering
Eigen financiering (door de 3 Instituten tezamen)
Nog te financieren bedrag

US$ 728.-
US$ 6550,-

Opmerkingen:
1. Het hotel tarief bedraagt US$ 35 per persoon per dag. De daggelden voor de

coordinatoren zijn gesteld op US$ IS0per persoon per dag.
De kosten voor interviews bedragen per enqueteur voor het geheel onderzoek
US$ 200 en voor de coordinator US$ 250.
De transportkosten.zij berekend op basis van een gemiddelde benzine prijs van
25 dollar centen per km. Het aantal km van Par'bo en Nickerie, visa versa is
500km. De resterende 300 km zijn bestemd voor het bezoeken van productie
gebieden en sector specialisten in het district.

2.

..,_'.

6.5. Speciale condities, maatregelen van de zijde van de overheid om het
project te doen slagen

De overheid heeft belang bij het resultaat van deze studie. Derhalve zal in de
communicatie met overheidsinstanties op bedoeld belang worden gewezen, zodat
adequate ondersteuning zijdens de overheid mogelijk wordt.
In dit verband is tijdelijke uitlening door de overheid van crvaren enqueteurs nodig.
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7. FACTOREN DIE DE·· SUSBSTAINABILITY VAN RET. . .
PROJECT GARi\NDEREN

7.1. Beleidskader

Het beleidskader richt zich onder andere op herdefiniering van de rol van de
overheid en met name van het ministerie van LVV als het gaat om de
agrarische sector. Deze rol is terugtredend doch faciliterend. In dit verband is
het van belang om de positie van producenten en verwerkerslexporteurs in het
licht van de macro- economische verhoudingen in Suriname en de condities op
de exportmarkt, nader te evalueren.
Het onderhavige project past geheel in het kader van het door het ministerie Van LVV
ontwikkelde beleidskader voor de agrarische sector.

7.2. Aangepaste technologie, nieuwe tcchnologie

Aangepaste dan weI nieuwe technologie is in deze niet van toepassing.

7.3. Milieu verantwoordelij kheid

De milieu verantwoordelijkheid is in deze ook niet van toepassing.

7...1. Socio-cultureIe aspcktcn/gcnder issues

Binnen het onderzoek zul1en enkele gender aspecten aan de orde komen. De rijst
sector heeft veel vrouwelijke arbeidskrachten gekend. Vanwege de sterke
mechanisatie en het kapitaalintensief karakter vande sector in de loop der jaren is
arbeid grotendeels vervangen door kapitaal. Hierdoor hebben ook veel vrouwelijke
arbeidskrachten het moeten ontgelden .
Binnen het onderzoek zal wordt nagegaan hoeveel vrouwelijke arbeiders er werkzaam
zijn geweest in een aantal seizoenen en het opleidingsniveau van deze vrouwelijke
arbeiders. Ais er sprake is van een familiebedrijf wordt nagegaan in hoeverre de
vrouw van de boer ook betrokken is bij besluitsvormingsprocessen binnen de sector.
Op basis van verkregen informatie uit het onderzoek kan worden nagegaan in
hoeverre het vrouwelijk arbeidskracht binnen de sector moet worden ontwikkeld dan
wel verdere invulling dient te krijgen.

7.5. Institutionele en manage~ent capaciteit/publiek en particulier

Voor wat betreft de institutionele en management aspecten bij dit project kan worden
verwezen naar de betrokkenheid van het RlS, Planbureau en LVV.

7.6. Economische en flnanelsle analyse
Een financiele en economische analyse is in dit verband niet van toepassing.



8. MONITORING EN EVALUA TIES

8.1. Monitoring indicatoren

Om de sector te kunnen monitoren door zoweI het Rijst Instituut, het Ministerie van
LVV en het Planbureau is er data nodig. Al deze organisaties hebben monitoring van
de sector als een van hun taken. Onderlinge samenwerking is hierbij vereist. Het
Ministerie van LVV verzamelt op jaarbasis al dan niet in samenwerking met RIS data
over: de productie van zowel padie als verwerkingsproducten, stand en beplante
arealen, inzaaifactor en export data. Het RIS beschikt onder andere over data
betreffende ingezaaide areal en, padie producties, producten uit de verwerking en de
gekoppelde kwaliteit.
Deze data wordt gebruikt om de sector te kunnen evalueren en te monitoren. Het
Planbureau wenst de reeds beschikbare data en informatie die uit dit onderzoek zal
voortvloeien te gebruiken om tot een productie-, prijs- en investeringsvergelijking te
komen van de rijst ten behoeve van haar Macro model. Met deze vergelijkingen
kunnen de effecten van beleidsmaatregelen op o.a, de sector en de economie als
geheel worden doorgerekend. Hierdoor kan de sector beter gemonitoord worden.

8.2. Revieuws/evaluaties

Evaluatie van de rijstsector op jaarbasis wordt door de Stichting Planbureau Suriname
gedaan en wordt vervat in het Jaarplan dat door haar wordt samengesteld. Met het
Rijst Instituut Suriname en het Ministerie van LVV wordt samengewerkt om aan
relevante data te komen en om inzichten te verkrijgen wat er zich binnen de sector
plaats vindt. Effecten van beIeidsmaatregelen worden hicrdoor beter ingeschat.
Getracht wordt op kwartaal basis de sector te evalueren, hiervoor is data op kwartaal
basis nodig. Het evaluatie verhaal van de sector wordt via het Jaarplan aan de regering
en De Nationale Assemblee gcpresenteerd.
De andere Instituten die bij het onderzoek betrokken zijn n.l, het RIS en het Ministerie
van -LVV doen ook evaluaties van de sector en presenteren deze op hun beurt aan de
regering voor het nemen van de nodige beleidsmaatregelen binnen de sector.
Door middel van dit onderzoek wordt naast econornische, ook sociaal
maatschappelijke eIementen van de sector onderzocht, wat een groter aanpak vereist
dan de reguliere evaluatie die gedaan worden de bovengenoemde organisaties. Het
zou goed zijn om de zoveel tijd (3-5 jaar) zo'n onderzoek te doen plaatsvinden.

9. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Er is in voldoende mate aangetoond en geillustreerd dat de rijstsector in de
afgelopen 14jaar een neergaand proces van ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Derhalve is de conclusie gerechtvaardigd dat de rijstsector toe is aan een
grondige evaluatie die zal moeten uitmonden in beleid gericht op herstel, groei en
ontwikkelingOm deze redenen zal de studio uitgevoerd dienen te worden en
zullen de gevraagde middelen vri] gemaakt moeten worden.

--
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