Zuid-Amerikaanse machtsconcentratie
Het Europese rundvleestekort wordt groter, België blijft een geval apart
Hoe zag de internationale rundvleeshandel eruit in 2007 en wat zijn
de marktvooruitzichten op de korte termijn? Naar jaarlijkse gewoonte
publiceerde Gira eind december een analyse. Met vleesexpert
René Maillard van VLAM neemt VeeteeltVlees de studie door.

H

et Zwitserse onderzoeksbureau
Gira analyseert jaarlijks het reilen
en zeilen van de internationale rundvleeshandel. Welke factoren stuurden
in 2007 de wereldhandelsstromen voor
rundvlees? ‘Het eerste wat vraag en
aanbod beïnvloedde, waren de turbulenties op de financiële markten’,
schetst René Maillard, manager Belgian
Meat Office bij VLAM, die het Gira-rapport doornam. ‘Hierdoor werd de economische groei wereldwijd vertraagd.
China en India zagen hun bruto nationaal product (BNP) nog wel aangroeien
met 8 à 9 procent, maar Europa en de
Verenigde Staten kenden slechts een
groei van rond de 2 procent. Een vertraging in economische groei stimuleert
de vraag naar goedkoper vlees zoals
varkensvlees en gevogelte.’
Ook de wisselkoersen werden verder
verstoord. Zo is de euro in twee jaar tijd
10 procent duurder geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De
Canadese dollar volgt dezelfde evolutie
als de euro. René Maillard: ‘Verwacht
wordt dat deze trend zich nog doorzet.
Voor zowel Europa als Canada betekent
dit een zwakkere uitgangspositie voor
de export. Zeker de exportgerichte vleesproductie in België komt hierdoor extra
onder druk.’

Focus verlegt naar veevoeder
Op het vlak van diergezondheid is de
rust voorlopig teruggekeerd. Vorig jaar
waren er geen grote epidemieën die de
internationale vleeshandel verstoorden.
‘Mkz lijkt in Brazilië onder controle te
zijn,’ vertelt Rene Maillard, ‘maar vergeten we toch maar niet dat mkz endemisch is in China en Afrika. Het komt
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vroeg of laat zeker terug naar Europa.’
Het effect van bse is zo goed als uitgedoofd. Het is voor de EU-lidstaten nu
wachten op het statuut van beperkt
bse-risico en een versoepeling van de
‘dure’ controlemaatregelen. Blauwtong
is wereldwijd nog ruim verspreid, maar
belemmert de vleeshandel niet. Wel
zijn er beperkingen voor de handel en
het transport van levend vee, sperma
en embryo’s.
Een andere factor die de internationale
vleeshandel beïnvloedt, is de hausse
van de voederprijzen. ‘De wereldvoedervoorraden zijn sinds het einde van
de jaren negentig snel gedaald door ongunstige teeltomstandigheden. In combinatie met een gestegen vraag leidt dit
tot sterk gestegen voederprijzen en dus
productiekostprijzen. Ook de wisselwerking tussen prijzen op de landbouwen de energiemarkt speelt hierbij een
grote rol, aangezien de productie van
biobrandstof zich ontwikkelt ten koste
van voedergewassen. Het is maar de
vraag of de verwachte areaaluitbreiding
in Brazilië en Argentinië en het einde
van de braaklegging in Europa in 2008
de extra behoefte kan opvangen. Anderzijds, bij doorrekening van de hausse in
de vleesprijs bestaat de vrees dat dit zal
leiden tot een zwakkere vraag op zowel
de interne als de internationale markten.’

René Maillard: ‘Rundvlees is de laatste
twintig jaar in prijs niet gestegen‘

wereldhandel ondanks een zich stabiliserende productie en vertegenwoordigt
al 30 procent van de rundvleeshandel,
15 procent van de varkensvleeshandel
en meer dan 45 procent van de gevogeltehandel.
‘Opvallend is de evolutie in Brazilië
naar grote beursgenoteerde bedrijven’,
zegt Maillard. ’Deze bedrijven, zoals
JBS, kunnen bouwen op een grote investeringskas en kredietwaardigheid en
breiden niet alleen in Zuid-Amerikaanse buurlanden uit, maar intussen ook
overzee. Hun eerste investeringen in de
Verenigde Staten en in Italië zijn inmiddels een feit. Die machtsconcentratie

Europese vooruitzichten 2008
Brazilië produceert bijna 10 miljoen
ton rundvlees, de EU-27 iets meer dan 8
miljoen ton. Met een exportvolume van
52000 ton, voornamelijk naar Rusland,
raakt Europa uitgeteld op de wereldhandelsmarkt. ‘En dan te denken dat
Europa in 1987 samen met Australië de
grootste exporteur was,’ zegt Maillard
zuchtend, ‘zelfs in 1995 waren we
nog een serieuze grote speler op de
wereldmarkt. Vandaag zijn we als gevolg van het gemeenschappelijk land-

bouwbeleid netto-importeur geworden.
De Europese zelfvoorzieningsgraad is
in 2007 zelfs verder weggezakt tot 94
procent.’
Gira verwacht dat de consumptie in
Europa in 2008 licht zal dalen. Ook de
Europese rundvleesproductie zal dalen
als gevolg van de inkrimping van zowel
de melkvee- als de vleesveestapel. Vooral in landen waar de dierpremies ontkoppeld zijn, zoals in Duitsland, Ierland
en Groot-Brittannië, wordt een daling
van de vleesveestapel verwacht. Gira
ziet daarentegen licht hogere prijzen
voor het slachtvee, vooral in de eerste
helft van 2008. De koeienklasse O3 zal
in prijs met 1,2 procent stijgen, de jongestierenklasse R3 met 1,8 procent.
‘Maar bedenk dat de rundvleesprijs in
relatie tot het inkomen de laatste twintig jaar eigenlijk niet gestegen is.’
De import zal verder blijven toenemen.
‘In 2008 zal het Europese deficit opgelopen zijn van 410.000 tot 450.000 ton.’
Nagenoeg alle Europese lidstaten zijn afhankelijk geworden van een toenemende invoer. Koplopers zijn Italië, GrootBrittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

België, een geval apart
‘De concentratie van de macht in ZuidAmerika wordt de belangrijkste factor
waarmee we in 2008 rekening moeten
houden’, besluit René Maillard. ‘Zo’n
evolutie kan erg snel gaan. Op kleinere
schaal zien we een voorbeeld bij onze
noorderburen: kijk maar naar de snelle
opmars van het vleesverwerkingsbedrijf
VION in Nederland.’
De internationale handel beweegt sterk,
toch verwacht Maillard niet meteen grote effecten op de Belgische markt. ‘De
Belgische consument heeft heel typische
wensen en voorkeuren. Hij is immers
een mager stuk vlees gewend. Het Belgisch-witblauwrund beantwoordt perfect aan die specifieke wens.’

Beursgenoteerde vleesgiganten
Sterk groeiende spelers op de internationale vleesmarkt vormen de Zuid-Amerikaanse landen, met Brazilië op kop. Uruguay is even belangrijk geworden als
Argentinië.
Brazilië vergroot zijn dominantie in de

kan een gevaar voor onze productie betekenen.’

Handelsstromen van vlees in de wereld
Bron: Belgian Meat Office en Gira Meat Club
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