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Kleinvee • Schapen en geiten maken slechts 3,6% uit van de totale waarde van
de Europese dierlijke productie en toch staan zij herhaaldelijk op de politieke
agenda. Het gaat om 98 miljoen stuks vee die sterk verspreid leven in Europa,
voornamelijk in gebieden met natuurlijke tekortkomingen, waar ook weinig
anders te telen of te produceren valt. Het gaat respectievelijk om 850.000
schapen- en 450.000 geitenbedrijven. Bijna 40% van de schapenbedrijven
bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk (VK), gevolgd door Spanje (27,4%), Griekenland (15,9%), Roemenië (15,6%). In de geitensector staat Griekenland voorop
met 35% van de bedrijven, gevolgd door Spanje (21%).
De Europese zelfvoorzieningsgraad voor schapenvlees bedraagt slechts 87%.
De eigen productie van schapenvlees staat
echter onder zware druk van de invoer van
buiten de EU. Schapenvlees uit Nieuw-Zeeland
en Australië komt Europa binnen via het VK. Het
wordt uitkijken naar de gevolgen van de handelsakkoorden met Nieuw-Zeeland en Australië
maar ook die van de brexit. Inmiddels is de
Europese consumptie van schapenvlees de
afgelopen 15 jaar met 40% gedaald tot nog
amper 2 kg per persoon. Gevolgen van migratie
zijn blijkbaar (nog) niet voelbaar. Beweiding
door schapen en geiten wordt in bepaalde
gebieden wordt echter als een noodzaak gezien
voor de instandhouding van het landschap en
ter voorkoming van erosie, lawines en bosbranden. In 22 van de 28 EU-lidstaten wordt de sector in het kader van het GLB
gesteund met een gekoppelde premie ter waarde van 486 miljoen euro per jaar.
Dat is gemiddeld 12 euro per dier. Zal deze koppeling in het GLB na 2020 mogelijk blijven? Want de concurrentie met Nieuw-Zeeland neemt nu al sterk toe
omdat dit land steeds meer vers gekoeld vlees in plaats van bevroren schapenvlees invoert. Er wordt dan ook gepleit voor gescheiden invoercontingenten.
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BEKOMMERD OM SCHAPENVLEES
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Naar: ‘Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en
geitensector’, Europees Parlement, www.europarl.eu
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Internationale handel • De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is een club van geïndustrialiseerde landen en is als
economische think tank bekend om zijn afkeer voor handelsbelemmeringen en
landbouwsubsidies. De organisatie is van mening dat de vrijhandel in de wereld
nog amper vooruit gaat en eerder stappen terugzet. Zij stelt bovendien vast dat
de steun aan de landbouw in de geïndustrialiseerde of ontwikkelde landen
weliswaar verder afneemt, maar dat de steun in ontwikkelingslanden zoals
Indonesië, Brazilië en China vanuit het niets is opgedoken en snel toeneemt.
Dat is nieuw en niet onbesproken. Landen met de hoogste landbouwsteun zijn
nog steeds Noorwegen (60%), Zwitserland (58%) en Japan (48%). In de EU is de
steun gedaald tot 21% van de bruto-ontvangsten in de landbouw. Dat is veel in
vergelijking met Canada (10,7%) en de VS (8,7%). In China steeg de steun van
amper 1% in 1986 tot 14% in 2016. En het zal daar niet bij blijven!

VOORDEEL VAN
STREEKPRODUCT

Lokale handel • De Europese erkenning van streekproducten maakt deel
uit van het Europees kwaliteitsbeleid
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU
maakt onderscheid tussen ‘beschermde oorsprongsbenaming’, ‘beschermde geografische aanduiding’ (Gentse
azalea, Brussels grondwitloof) en
‘gegarandeerde traditionele specialiteit’ (kriekbier, Ger). In totaal zijn
ongeveer 3350 benamingen geregistreerd waarvan 3300 als geografische
aanduiding. Ongeveer 1500 zijn ook
buiten de EU erkend en dus beschermd. De Europese Commissie
berekende de toegevoegde waarde
(prijsbonus) van zo’n beschermde
geografische aanduiding. De prijs van
dergelijke producten zou gemiddeld
2,23 keer hoger liggen dan deze van
het vergelijkbare gewone product. Bij
wijnen (2,75) en sterke dranken zoals
whisky (2,57) ligt de bonus hoger dan
bij landbouw- en voedingsproducten
(1,55).
Naar: ‘EU Quality Policy’, Europese
Commissie DG Agri, https://ec.europa.
eu/agriculture/quality_en

Naar: ‘Market Opening, Growth and Employment’,
OECD Trade Policy nr. 214, www.oecd.org.
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