Gerommel in Frankrijk
Bron: FranceAgriMer, Frans nationaal instituut voor landbouw- en visserijproducten

Frankrijk importeert voor het eerst in bijna vijftien jaar aanzienlijk minder melk uit het buitenland.
De Nederlandse melkverwerkers merken dat, maar ook geitenhouders voelen dit. Met name in
hun portemonnee.

L

ogisch beredeneerd zou je zeggen dat
nu er minder melkgeiten zijn, melkgeitenhouders minder melk leveren
en dus een hoge melkprijs ontvangen. Maar
niets is minder waar. Twee verwerkers uitgezonderd, hebben alle melkfabrieken dit jaar
enkel nog prijsverlagingen doorgevoerd voor
geitenmelk. Het Productschap Zuivel schrijft
in zijn jongste publicatie van de geitenmelkprijsvergelijking dat de melkprijzen momenteel op het laagste niveau sinds 2006 liggen.
Het is duidelijk: het rommelt in de sector.
Voor een belangrijk deel schuiven melkverwerkers de schuld op Frankrijk. De inkoop
van melk uit het buitenland stagneert daar.
Maar hoe groot is dat probleem werkelijk?

Einde aan groei van importmelk
Sinds 1995 heerst er in Frankrijk een
tendens om steeds iets meer geitenmelk
te importeren uit het buitenland. 2006
en 2007 waren wel topjaren wat import
betreft; die steeg toen met 35 tot 40 procent. In 2008 bond die stijging al flink in
tot 0,6 procent, maar in 2009 was er voor
het eerst sinds 2003 weer een daling van
de import te zien: -10,7 procent. Vorig jaar
werd er in Frankrijk ‘slechts’ 93,6 miljoen
liter melk geïmporteerd. Zie ook de grafiek.
Vanwaar ineens die omslag? Belangrijkste
reden was de uitzonderlijke groei in de
inzameling van geitenmelk uit eigen land.
In 2009 steeg die met 9,1 procent tot 481

Import van geitenmelk in Frankrijk
Bron: Maandelijkse melkenquête van FransAgrimer.
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Handel daalde, voorraad steeg
Door de grotere inzameling en teruglopende
import had Frankrijk in 2009 5,3 procent
meer geitenmelk beschikbaar dan in 2008.
Het gaat dan om 29 miljoen liter meer, de
totale beschikbare hoeveelheid melk was
574,6 miljoen liter. Maar de groei in de productie van geitenmelkproducten stagneerde
vorig jaar juist. Door verlies van de handelspositie (sterke euro) en doordat de koopkracht van de handelspartners van de
Fransen daalde door de economische crisis,
steeg de groei in geitenmelkproducten minder hard dan in voorgaande jaren. Zo werd
er in 2009 slechts 0,7 procent meer kaas
geproduceerd, in totaal 91.900 ton. Door het
gebrek aan afzetgebieden stegen de voorraden
eind december 2009 met 88 procent. Dat
was goed voor 16 procent van de jaarlijkse
melkinzameling.

En wat brengt 2010?
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miljoen liter melk. Zo’n sterke stijging is
sinds 1995 in Frankrijk niet behaald en
2007 en 2008 waren juist twee jaren waarin
niet of nauwelijks van een stijging van de
inzameling sprake was. Dat er in 2009 wel
een enorme stijging plaatsvond, werd veroorzaakt door twee zaken: een goede melkprijs en dalende productiekosten op de
bedrijven. De gemiddelde geitenmelkprijs
steeg in 2009 met 2,7 procent tot 62,20 euro
per 100 liter. De kosten daalden in 2009
juist met 8 procent, die van het geitenvoer
zelfs met 10 procent.
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FranceAgrimer ziet in het verloop van de
melkaanvoer in Frankrijk een terugkerend
patroon. Als hun bevindingen juist zijn,
voorzien zij dat voor 2010 de tendens zal
zijn dat er minder melk wordt aangevoerd.
Dat zal zeer waarschijnlijk zowel voor eigen
inzameling als voor de import van geitenmelk gelden.
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