Voor de melkprijs is verandering op til
Aalt Dijkhuizen, augustus 2009
Voorspellen is niet eenvoudig, zeker als het om de toekomst gaat. Die uitdrukking heeft een baard, maar is ook
een waarheid als een koe. Aan de ene kant is het maar goed dat we niet alles vooruit weten. Maar nu de melkprijs zo laag is en je als melkveehouder intensiever dan ooit bezig bent met de toekomst, zou het maar wát
waard zijn om vooruit te kunnen kijken.
Als je de studies er op na slaat, blijkt het nagenoeg onmogelijk om prijsverwachtingen te maken per jaar, laat
staan bínnen een jaar. Gezaghebbende organisaties als de OECD en de FAO werken dan ook met verwachtingen voor een tijdsperiode van tien jaar. Dat biedt niet meteen een oplossing als je per kwartaal met de bank om
tafel moet zitten om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het goede nieuws is dat al die studies verwachten
dat de melkprijs de komende tien jaar gemiddeld hoger zal liggen dan de afgelopen tien jaar, zij het wat minder
hoog dan de prijspiek in 2007-’08.
Kortom, de langetermijnvooruitzichten zijn nog steeds goed. Dat geeft houvast als je bezig bent met de toekomst van je bedrijf. Overigens liggen de prijzen van andere producten, zoals granen en aardolie, nu ook ongeveer op de helft van de piek in 2007-’08. De lage melkprijs is dus wat dat betreft geen uitzondering. Een schrale
troost.
Om te bepalen wat te doen op de korte termijn, is het zeker zo
interessant te weten wanneer de melkprijs zich gaat herstellen.
Geen enkele studie waagt zich daaraan. Toch is er wel iets over
te zeggen. Bij de prijs van een product als graan spelen weersinvloeden nog steeds een grote voorspellende rol. Zo begonnen
twee jaar geleden, onder invloed van de droogte in Australië, de
graanprijzen te stijgen. Dit zag je vervolgens terug op de termijnmarkt in Chicago en later ook in de EU. Helaas is dit soort concrete signalen er niet voor melk en andere zuivel. Wel blijkt dat in
de verschillende werelddelen de aanvoer van melk de eerste
maanden van 2009 lager was dan in dezelfde periode in 2008. In
de EU was de daling 1,8 %, in de VS 0,6 % en in Canada 2,3 %.
In de EU is er dus een daling in de melkaanvoer, ondanks de uitbreiding van de melkquota. De daling is vooral fors in Frankrijk (8,5 %), maar ook in Spanje (3 %) en in het Verenigd Koninkrijk (2,3 %) nam de melkaanvoer stevig af. De productie reageert dus wel degelijk op de lagere
prijzen.
Ook aan de vraagkant zijn er ontwikkelingen. De vraag uit de markt is afgenomen, maar door EU-interventies
vindt de eerste voorraadvorming van boter en magere melkpoeder plaats. We weten dat kleine veranderingen
in vraag en aanbod grote gevolgen hebben voor de prijs. Alles tezamen schatten onze mensen van het LEI in,
dat het herstel begin 2010 inzet. Een voorspelling zo zacht als boter? Wellicht. Harde wetenschap is het zeker
niet. Maar er zijn wel degelijk veranderingen gaande.
Meer informatie over dit onderwerp is bijeengebracht op www.wur.nl/melkvee100plus.

