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WOORDVOORAF

Deslachtkuikensectorwerd in1982en1983opwereldniveaugeconfronteerd
meteenstagnerendeafzetalsgevolgwaarvanvoorraadvorming optradendeprijzenvanslachtkuikensaanzienlijkdaalden.OokdeNederlandsesectorkwamdaardoorineenmoeilijkesituatieteverkeren.Eensituatiediezicheenaantal
jareneerderookalhadvoorgedaan.Tegendezeachtergrond vroeghetMinisterie
vanLandbouwenVisserijaanhetLEIeenonderzoektedoennaardeperspectievenvoordeNederlandseslachtkuikensector opmiddellangetermijn.
Hetdoelvanhetonderzoekis:
aantegevenwelkekansenenbedreigingenerzijnopbestaandeennieuwe
markten;
sterkeenzwakkepuntenteinventariserenvandeNederlandseslachtkuikensectorinvergelijkingmetdievanconcurrerendelanden;
aanbevelingen tedoenvooreenversterkingvandeNederlandseconcurrentiepositie.
Hetonderzoekisgebaseerdopbeschikbare literatuurenstatistieken,aangevuldmetschriftelijkeinformatievanNederlandseambassadesenin'tbijzondervanNederlandse landbouwattaché'sineengrootaantalbelangrijkein-en
uitvoerlandenvanslachtkuikenvlees.
Dewerkwijzeenderesultatenvanhetonderzoekzijnbesprokenmeteenbegeleidingscommissie bestaandeuit:
Ir.P.L.Slis,MinisterievanLandbouwenVisserij(voorzitter),
Drs.J.J.Ramekers
(idem),
Ir.W.vanGrootheest (idem),
Drs.G.J.Arissen,ProduktschapvoorPluimveeenEieren,
Ir.M.DeBruyn,namensNEPLUVI,
Ir.C.J.G.Winkelmolen (idem).
Deverantwoordelijkheid voorhetonderzoekendeinhoudvanderapporteringligtuiteraardbijhetLandbouw-EconomischInstituut.
Hetonderzoek isuitgevoerd dooreenteamvanLEI-onderzoekersbestaande
uit:
Drs.G.C.deGraaff(projectleider),
A.Pronk,
J.J.Verduyn,
Ir.J.J.deVlieger,
Ir.B.W.Zaalmink.
IndebeginfaseheeftookDrs.N.Hendriksen,toennogdoctoraalstudent
aandeKatholiekeHogeschoolTilburgenthanswerkzaamophetMinisrerlevan
LandbouwenVisserij,aanhetonderzoekmeegewerkt.
Deresultatenvanhetonderzoekzijnneergelegd ineenseriedeelrapporten
volgensbijgaandoverzicht.Delandenstudieszijngegroepeerdvolgensgeografischgebied.Deopzetvandezerapporteniszoveelmogelijkuniform.Verschilleninbeschikbareinformatienoodzaaktensomstoteengewijzigdeopzet.
Derapportenvandeafzonderlijkelandenstaanopzichzelf.Voordeimportlandenisgekozenvooreenbeschrijvingenanalysevanproduktieenafzet
indeslachtkuikensector envandevraagnaarbinnenlandsengeïmporteerd
pluimveevlees.Voordeexportlandenbeperktdeanalysezichtotdeproduktieen
afzetindeslachtkuikensectorwaarbijookgekekenisnaardeconcurrentiepositieopdebuitenlandseafzetmarkten.

Eensamenvattingvandeonderzoekresultatenalsmedeconclusiesenaanbevelingenvoorbedrijfslevenenoverheid zijnbijeengebrachtineenafzonderlijk
LEI-rapportdatalsMededeling308isgepubliceerd.
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DESLACHTKUIKENSECTORINSAOEDI-ARABIË

1.

MARKTOMVANG EN VERBRUIK

1.1

Algemeen

beeld

S a o e d i - A r a b i ë i s e e n s c h i e r e i l a n d g e l e g e n t u s s e n de P e r z i s c h e Golf en de
Rode Zee ( z i e f i g . 1 . 1 ) . De t o t a l e o p p e r v l a k t e b e d r a a g t 2 . 1 4 9 . 6 9 0 km2. H e t l a n d
F i g . 1.1

Saoedi-Arabië
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isdus52xzogrootalsNederland.Debevolking isdelaatstejarenvrijsterk
toegenomen,namelijkvan6,2miljoenin1970tot8,4miljoenin 1980,'d.w.z.met
gemiddeld 3,5%perjaar.Ongeveereenkwartvandebevolkingbestaat uit gastarbeidersuitvooralYemen,EgypteenSoedan.Vandebevolkingwoontca.dehelft'
insteden.Debetrekkelijk lageurbanisatiegraadblijktookuithetfeitdatnog
geen20%vandebevolking inde3grootstesteden (Riyadh,JeddahenMekka)woont
endatnogaltijdeveneens 20%vandebevolkingbestaatuitnomadenenhalf-nomaden.
Inhetalgemeer.wordthetklimaatinSaoedi-Arabiëgekenmerktdoorhogetemperatureneneenrelatief lageluchtvochtigheid. Degemiddelde zomertemperatuur
bedraagt 33,4°Cendegemiddeldewintertemperatuuris 14°C.Opditalgemene
beeldvormentweegebiedeneenuitzondering.Inhetkustgebied isderelatieve
luchtvochtigheidwelhoogenindeberggebieden inhetwestenisdegemiddelde

temperatuur lager.Dejaarlijkseregenvalismeestaltegeringvoordelandbouw.
Menisdanooksterkafhankelijkvanwaterputtenenontziltingsinstallaties.
Hetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolking iserghoog.In1980
bedroeghetUS$14.049,inNederland US$11.366.Degemiddeldejaarlijksereëlegroeivanhetbrutonationaalproduktbedroegtussen 1970en 19784,9%.Ondankshethogebrutonationaal produkt ishetaantalwelvaartsgoederen per1000
inwoners,zoalsauto's,radio's,TV'sentelefoonsveellagerdan inNederland.
Ditgeldtookvoorhetaantalartsenper 1000inwoners.Dewisselkoersvande
munt"deRiyal" (S.RI)bedroegbegindecember 1983ƒ0,8788.
Debijdragevandelandbouwinhetbrutobinnenlandsprodukt isergklein.
In 1978net 1%.Debelangrijkste sectorenzijndemijnbouw inclusiefdeaardoliewinning (54%)endebouwnijverheid (15%).Ondanksdegeringebijdragevan
delandbouwaanhetbrutobinnenlandsprodukt,isongeveer60%vandeberoepsbevolking indelandbouwwerkzaam.
VandetotaleoppervlaktevanSaoedi-Arabië isbijna98%woestijnofhalf
woestijn.Maar0,24% (525.000ha)isingebruikvoorakker-entuinbouwen
0,75%alsweidegrond.Delandbouwisgeconcentreerd inoasenenvalleienwaar
menbeschiktoverbronnenofvoldoenderegenwater.Ongeveereenvierdedeelvan
delandbouwgrond wordtgeïrrigeerd.Debelangrijkste akkerbouwgewassenin
Saoedi-Arabië zijnsorghum,milletentarwe.Debelangrijkstetuinbouwgewassen
zijndadels,tomatenenwatermeloen.Deveehouderijomvatvooralschapenengeitenendelaatstejarenookpluimvee.

1.2 Produktie en verbruik
Uit tabel 1.1blijkt,datondanksdesterkegroeivandeeigenproduktie
dezelfvoorzieningsgraad isgedaaldvan26%in 1975tot 15%in 1981.Hetverbruikperhoofd isna 1975zeersterktoegenomen.Momenteelbestaat 35%vande
totalevleesconsumptieuitkippevlees.Ditkomtomdatpluimveevleesrelatief
Tabel 1.1 Deontwikkelingvandeproduktie,hetverbruikendezelfvoorzieningsgraadvanpluimveevlees inSaoedi-Arabië indeperiode 1975tot1981
1975

1977

1979

1981

Produktie (x1000ton)
Import
(x1000ton)
Verbruik (x1000ton)

13
37
50

25
101
126

28
140
168

31
182
213

Verbruikperhoofd (inkg)
Zelfvoorzieningsgraad (%)

7,26

16,5
20

19,5
17

Bron:FAO.
goedkoop is,energeenreligieuze taboe'soprusten,desmaakvrijneutraalis
enhetvleesweinigvetbevat.Daarstaat tegenover,datdeontwikkelingvande
eigenproduktiebelemmerdwordtdoordetoegenomenkostenvangeïmporteerde
broedeieren eneendagskuikens,deprijsbeheersingvoorhetinlandseverseprodukt,deonvoldoendeslacht-enverwerkingscapaciteit enhet liberalebeleid
t.a.v.deinvoervankuikenvlees.
Hetpluimveevleeswordtmetnamegeconsumeerd tijdensdetweehoofdmaaltijdenperdag,namelijkdelunchenhetdiner.Dezemaaltijdenbestaanvooraluit
vlees,rijst,groenteenzuivelprodukten.Debelangrijkstebereidingswijzeis
roosteren.Daarnaastconsumeertmengegrildekuikens,•Kentuckyfriedchickenen
kipshawima.
Deinlandseproduktieomvatvooral levendeenversekuikensenslachtkippen.Deimportbestaatvrijweluitsluitend uitdiepvriesprodukten.Mengeeftde
voorkeuraanlichtekuikens,meteengeslachtgewichtvan0,8à 1kg.
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22,9
15

Deinkopenvindenvooralplaatsgedurendehet:weekend.Zewordengedaan
doordemanalofnietsamenmetzijnvrouw.Dedoordeweekse inkopendoetde
vrouwinbuurtwinkels.Deweekendinkopenwordenmeestal indegroterewinkels
gedaan.Denadrukopdeweekendinkopen,kaninhoudendathetdangekochteverse
produkt thuiswordtingevroren.
1.3 Overheidsbeleid
Het lopende"Derdevijfjarenplan"heeft totdoeldeeconomie tediversificeren.Dehoofdlijnendaarbijzijn:
-

hetmeerverwerkenvanruweolieineigenland;
hetontwikkelenvandeproduktie indelandbouw,industrieenmijnbouw;
hetverderontwikkelenvandeinfrastructuur.

Bijdeontwikkelingvandelandbouwproduktie gaathetomhetvergrotenvan
debebouwdeoppervlaktegrond,hetintensiverenvandeproduktie,demechanisatievandelandbouw,eenefficiënter gebruikvanhetbeschikbarewaterenhet
verbeterenvandeinfrastructuurenvandeafzetvoorzieningen.Inditkaderpast
ookhetverbod opdeexportvanagrarischeProdukten.
Ditwilmenbereikendoorindeplanperiode 5miljoenS.RIals leningenen
2,5miljardS.RIalssubsidies aandeparticuliere sector indelandbouwbeschikbaar testellen.
Devolgendesoortenleningenkunnenwordenverstrekt:
korte-termijn lenir.gen(maximumperiode 1jaar)bestemdvoorkunstmest,
zaaizaad,veevoer,fokvee,installatiekostene.d.;
middellange leningen (maximalelooptijd 5jaar)bestemdvoorlandbouwmachines,traktoren,irrigatiemachines,kassen,koelhuizen e.d.;
lange-termijnleningen (looptijd 5a15jaar)voorhetontginneneninrichtenvanland.
Opdezewijzeisbijleningenvantenhoogste 500.000S.RI100%vandekapitaalsbehoeftetedekkenenvangrotereleningen 80%vandeeerste3miljoen
S.RI en60%vanderest.Dezeleningenzijninterestvrij,welmoetperjaar2%
administratiekostenwordenbetaald.
Degegevensubsidieshebbenbetrekkingoplandbouwmachines,irrigatiemachinesenpompen,kunstmest,veevoerenopuitrustingenstallenvoorpluimvee
envoorrundvee.Hetsubsidiebedrag is50%vandeprijs,behalvevoorpluimveeenrundveestallen.Hiervoorbedraagtdesubsidie 30%.Bovendienwordenherbiciden, pesticiden,vaccins e.d. gratisverstrekt engesproeiddoordeoverheid.
Ookwordendetransportkostenvangeïmporteerd fokveevolledigvergoed.
Wilmeninaanmerkingkomenvoordezesteunmaatregelendanmoetmeneen
haalbaarheidsstudie indienenbijhetMinisterievoorLandbouwenWater.NagoedkeuringdoorhetMinisterievolgtnoggoedkeuringdoordelandbouwbank,welke
laatstedaarnadeleningenensubsidiesverstrekt.
Deschaarsteaanwaterendehogekostenvooropsporing,exploitatie,bewerkingendistributiehebbenertoegeleid,datdeoverheidhetmerendeelvan
dehieraanverbondenkostendraagt.Devoorlichting daarentegen isnietgratis.
Welzijnergrotebedragengeïnvesteerd indeontwikkelingvanlandbouwvoorlichting» "Onderzoeken-onderwijs.OokisSaoedi-ArabiëbetrokkenbijhetpluimveeprogrammavandeAral.OrganizationofAgricultural Development.Daarisïjstreeft
mennaarzelfvoorziening inderegiodoormiddelvaninvesteringsprogramma'sen'
samenwerkingbijopleiding,veterinairevoorzieningen, handel,marketingen
prijspolitiek.Hetdoelvanditprogrammaishetbereikenvanzelfvoorziening
inderegiorondhetjaar2000.
Tenslottezijnerooknogproducentensubsidiesop produkten alsrijst,
tarwe,,maïs,schapenenkamelen,terwijlookconsumentensubsidiesvoorkomen
o.a.opbloem,rijst,suiker,melkpoederenbabyvoeding.
Dedalendeopbrengstenuitdeexportvanaardoliehebbendetendenshet
Saoedi-Arabischebedrijfsleventebevoordelenversterkt.
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2.

SLACHTKUIKENSECTOR

Deagrarischebedrijvenzijngemiddeldkleinerdan7ha.Debedrijvenbeschikkenmeestalovereengrootaantalkleinepercelen.Demeestegrondheeft
menineigendom.
Deslachtkuikenhouderijomvatnaasteenaantalgrotegeïntegreerdeprojectennogeenflinkaantalkleinebedrijven.Hetgaanhierbijuitsluitend omparticulierebedrijven.Deslachtkuikenproduktie isvooralgeconcentreerd inhet
westen,metnameronddestedenJeddah enMekka.DaarnaastisereenconcentratieronddehavenstadDammaminhetoosten,terwijlbegonnen ismeteenderde
concentratiegebied inhetnoordenvanhetland.Dekeuzevanditlaatstegebied
isgebaseerdopdegunstigerklimatologischeomstandigheden,metnameopdelageretemperatuur (ziefig.2.1).
Degrotegeïntegreerdeprojectenomvattenbehalveeen slachtkuikenhouderij
ookvaakeenveevoerfabriek,eenbroederij,eenslachterijen/ofeenvermeerderingsbedrijf.
Doordatdeslachtcapaciteit onvoldoende isomallegeproduceerdekuikens
tekunnenslachten,wordennogsteeds levendedierenafgezetaanpluimveehandelarenendetaillisten.Deleveringenaanslachterijenhebbenvrijweluitsluitendplaatsvanuit geïntegreerde slachtkuikenbedrijven.
Behalveaandeopbouwvandeeigenslachtkuikenproduktiebesteedmenook
veelaandacht engeldaandeopbouwvandeeigenproduktievanbroedeieren.

Fig.2.1 Deconcentratiegebiedenvandeslachtkuikenhouderij

Bron:PoultryInternational.
/y//,- ^concentratiegebied.
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Delaatstejarenisdanookhetaantalouderdierenvanslachtrassen sterktoegenomenevenalsdebeschikbarebroedcapaciteit.Hetaantalmoederdierenvan
slachtrassenbedraagtmomenteelruim500.000stuks.Allegroteprojectendiede
laatstejarenzijnopgezetomvattenookdeproduktievanbroedeieren eneendagskuikens.Hetgaathierbijomeenbeperktaantal (minderdan 10)grotebedrijven.
Naastdezevoorzieningvandeslachtkuikenbedrijvenmeteendagskuikensuitgeïntegreerdevermeerderingsbedrijvenenbroederijenwordennogsteedseendagskuikensenvooralookbroedeierengeïmporteerd.Eengrootdeelhiervan isafkomstig
uitNederland,daarnaast zijnRoemenië,LibanonenHongarijebelangrijkeleveranciers.DeinSaoedi-Arabië gebruiktekuikenrassen zijno.a.Hybro,Hypeco,
Hubbard,PurdueenVedette.
Deeigenproduktievanslachtkuikenvoer,dieenkelejarengeledennogzeer
beperktwas,neemt sterktoe.Hetgaathierbijvooralomeenbeperktaantal(10
à 15)metdeslachtkuikenhouderijgeïntegreerdemengvoerfabrieken.Daarnaast
komtvoor,datslachtkuikenhouders zelfvoermengen.Hierbij speeltdesubsidie
oppremixeneenrol.Devoerproduktieisinhoofdzaakgebaseerdopingevoerde
premixenengrondstoffen.DezekomenvooraluitdeVerenigdeStaten,Nederland,
Denemarken,enhetVerenigdKoninkrijk.Behalvepremixenengrondstoffenvoert
Saoedi-ArabiëmetnameuitdeVerenigdeStatenenNederland ookslachtkuikenvoer in.Sindskortwordt inSaoedi-Arabië eendeelvanhetslachtkuikenvoerin
bulkafgeleverd.Doordeafhankelijkheidvaningevoerdegrondstoffenendevaak
ontbrekende controlewildekwaliteitvanhetvoernogweleenswisselen.
Hetslachtkuikenvoerbevatvooralsoyaenvis.Devoederconversiebedraagt
bijeenmestperiodevan 7weken 1,9 à2,1.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Dehandelinlevendeslachtkuikensbetreft deafzetaanconsumentendan
welaanhandelarendielevendekuikensaanconsumentenverkopen.Debetekenis
vandezehandelzalnaarverwachting afnemenalshetverseinlandseproduktin
ruimerematebeschikbaarkomt.
Depluimveeslachterijen (ca.15stuks)zijngekoppeld aandeindelaatste
jarenopgezetteslachtkuiicenbedrijven.Hetgaatdaarbijmeestalomredelijk
groteslachterijen,diehetkuikenvleesvooralinversevormverkopen.Decapaciteitvande10bestaande slachterijenis23.500kuikensperuur,terwijldievande
5inaanbouwzijndeslachterijen 20.000kuikensperuurbedraagt.Omdebouw
vanslachterijenteversnellen isgesuggereerd deverkoopvan levendekuikens
teverbieden.Eenaantalslachterijenwerkenmetluchtkoelingi.p.v.waterkoeling.
.Deslachtkuikenprojectenendusookdeslachterijenzijnmeestalgelegen
indebuurtvandegrotesteden.Hierdoor zijndevervoersafstandenbetrekkelijkklein.
Deimporthandelisinhoofdzaak inhandenvan5tot 10groteimporteurs.
Dezehandelarenbeschikkenovereigenkoel-enopslagplaatsen.Zeverhandelen
meestalproduktenvaneengrootaantalfabrikanten.Hunhoofdkantoorbüvindt
zichmeestalinJeddah,maarzehebbenbijvestigingen inalledelen vanhetland.
Behalveimporteurzijnzemeestaltevensagent,voorraadhouder endistributeur.
Verderwordtergeïmporteerddooreenaantalkleinegespecialiseerdehandelsbedrijven.Zeleverendegoederenaancoöperaties,supermarkten,hotelsen
groothandelarenmaarnietaandetaillisten.Indederdeplaatszijneideimportenopbasisvanontvangenordersdoordecommissionairs/agenten.Doa.epersonen
vertegenwoordigen ee.ifabrikant.Hunbetekenisneemtaf.

4. BEDRIJFSKOLOM
Decoördinatieheefttendeleplaatsviavertikale integratievanvermeerderingsbedrijf,broederij,slachtkuikenhouderij,veevoerfabriek en/ofslachterij.
Bijdenietgeïntegreerdebedrijvengebeurtdecoördinatieviadeprijs.
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Debedrijven indeslachtkuikensectorzijnvrijgrootenopdezeproduktietakgespecialiseerd.Hierdoor zijnzeinprincipeweinig flexibelm.b.t.deproduktieomvang.Geziendegeringezelfvoorzieningsgraadendegrotevraagnaarhet
verseprodukt isdegeringeflexibiliteitnietproblematisch.Daarkomtnogbij
dathetgaatomgrotekapitaalkrachtigeondernemingenvoorwieeenzekereleegstandnietonoverkomelijkis.
Behalve indeopbouwvandeeigenslachtkuikensectorvindenmedetenbehoevevandezesectorookinvesteringenplaats indeinfrastructuur,zoalshavensenwegen,enindeenergie-enwatervoorziening.Deenergievoorzieningop
deprojectenberustvooralopdieselgeneratoren.Voordewatervoorzieningis
menmeestal aangewezenopeigenbronnen.Ditbetekentdatookgeïnvesteerdmoet
wordeninpompen.Investeren inSaoedi-Arabië isvoorbuitenlandseondernemingenslechtsmogelijkalsmeneenvergunningheeftvandeMinistervanIndustrie
enElectriciteit.Dezevergunningwordtafgegevenalsdeinvesteringbijdraagt
totdeeconomischeontwikkelingvanhet landendetechnischeknow-howvergroot.
Als indegoedgekeurde investeringenvoorminimaal 25%doorSaoedi'swordtdeelgenomenkomtmeninaanmerkingvoorbepaaldebelastingfaciliteiten.Buitenlandse
investeringen inindustriëleprojectenkunnendezelfdefaciliteitenkrijgenals
binnenlandsekapitaalinvesteringenonderdeNationalIndustriesProtectionand
Encouragement Regulations.Erbehoevenvrijwelgeenuitbreidingsinvesteringen
invriesruimtenbijexporteurs,detailhandelaren enconsumentenmeerplaatste
vinden.
Erisweiniggeïnvesteerd indeverwijderingvanhetafval.Mest,verenen
ookweldodedierenwordenvaakgedumpt indewoestijn.

5.

IMPORTEN

Tussen Saoedi-Arabië enNederland zijnonderhandelingen gaandeovereen
overeenkomstvooreconomischesamenwerking.Deinvoervanlevendeofgeslachte
dierenenvanvers,diepgevrorenofgekoeldvleesispasmogelijknavoorafgaandegoedkeuringvanhetMinisterievanLandbouw.Hetdouanetarief ismeestal
eenwaarderecht.HetlandissamenmetBahrein,Koeweit,Oman,QatarendeVerenigdeArabischeEmiratenlidvandeGulfCo-operationCouncil.Dezelandenhanterensinds 1september 1983eengezamenlijkdouanetariefvanminimaal4%en
maximaal 20%.Hetdoelvandezesamenwerking istekomentotééngemeenschappelijkemarkt.
VoordeimportinSaoedi-Arabië zijndevolgendedocumentenvereist:een
certificaatvanoorsprong eneenhandelsfactuur.Beidedienengelegaliseerdte
zijndoordeKamervanKoophandel endeambassadevanSaoedi-Arabië.Ookkan
eennotarieelgewaarmerkte fabrikantenverklaringvereist zijn.Hetetiketmoet
vermelden:denaamvanhetlevensmiddel,deingrediënten,denetto-inhoud,de
naamenhetadresvandefabrikant envandeverpakkerofimporteur,deverpakkingsdatum,deuitersteconsumptiedatum,hetserienummervandeproduktieen
hetlandvanoorsprong.Ook ishetgewenst ensomsverplicht (o.a.bijgevogelte)naasteenanderetaalhetArabisch tegebruikenvoorhetvermeldenvande
naamvanhet levensmiddel,denetto-inhoud endelijstvaningrediënten.Verder
verdienthetaanbeveling indeArabische tekstdeMohammedaansedatategebruiken.Voordeinvoervanlevendedierenendierlijkeprodukteniseengezondheidscertificaatvandeveterinairedienstnodig.Voorverseningevrorenvlees
istevenseendoordeSaoedischeambassadegelegaliseerdeverklaring nodig,
dat geslachtisvolgensdeMohammedaansewetten.Importeursvanbevrorenvleesen
levensmiddelenmoeteneeninvoerlicentievanhetMinisterievanHandel enIndustriehebben.Dezelicentiewordtalleenafgegevenalszebeschikkenoverdeugdelijkekoel-endiepvriesapparatuur.
Handelsagentenvanbuitenlandse leveranciersdienendeSaoedi-Arabischenationaliteit tebezitten,danweleenvolledigSaoedi-Arabischbedrijf tezijn.
AllecommerciëleagentendienenbijhetMinisterievanHandeltezijngeregistreerd.Deagentencommissie isbeperkt tot5%vandetotalewaardevanhetcontract.Deagentisverplichtvoldoendereserveonderdelen invoorraad tehouden
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en eenminimum service teverlenen.Hij mag ten hoogste 10buitenlandse ondernemingen vertegenwoordigen.
Debelangrijkste landen die pluimveevlees naar Saoedi-Arabië exporteren
zijn Frankrijk enBrazilië.Verder worden erbehoorlijke hoeveelheden geïmporteerd uit Hongarije,de Verenigde Staten en Bulgarije. Behalve Hongarije hebben
al deze landen doch met name Brazilië enFrankrijk hun marktaandeel sinds 1977
zien toenemen. Dit isvooral ten koste gegaan var de groep "overige landen"1).
De import vanuit Nederland isvrij klein en sinds 1977 inbetekenis verminderd.
De import bestaat vooral uit het panklare diepvrieskuiken. Daarnaast worden ook verse kuikens geïmporteerd. Het aandeel daarvan in de totale export is
teruggelopen van 10%in 1977 tot 2% in 1980.Ookwordenmet name uit de Verenigde Staten soepkippen enkalkoenvlees geïmporteerd. De geïmporteerde kuikens worden onder merk verkocht. Belangrijke merken zijn uit Frankrijk Doux,Imperial,
Supreme enSelection,uit de Verenigde StatenYoung and Tender, Southern Beauty
enNewton Farm en uit Brazilië Perdiago en Sadia. De Braziliaanse kuikens bleken niet steeds verkrijgbaar te zijn. Dit duidt erop,dat deze importen een adhoc karakter hebben.
Tabel 5.1 Totale pluimveevleesimport naarherkomstland in 1977 en 1980
1977
Totale import (x 1000 ton)
waarvan naar land van herkomst
Frankrijk
Brazilië
Hongarije
Verenigde Staten
Bulgarije
Nederland
Overige landen

101
%

1980
194
%

20
1
8
1
2
4
64

36
25
8
7
6
2
16

Bron: UN Commodity Trade Statistics.

De Franse bedrijven maakten gezamenlijk reclame voor het Franse kuiken en
vermelde daarbij ook onderwelke merken deze kuikens worden verkocht. In deze
reclame ligt denadruk op het verbeteren vanhet imago van diepvrieskuikens.Uit
onderzoek is echter gebleken,dat de consument bij de aankoop van diepvrieskuikens nauwelijks let op het land vanherkomst of op het merk. De geringe aandacht
voor hetmerk diepvrieskuiken duidt op een geringewaardering van dit produkt.
Het gaat daarbij met name omhet soms veel tehogewatergehalte 18% 2) en om de
onzekerheid of het dierwel volgens demohammedaanse wetten is geslacht. De concurrentiepositie van de Verenigde Staten inSaoedi-Arabië berust op geringe watergehalte (8%)van hunkuikens en op de zich ontwikkelende markt voor.delenen
verder bewerkte produkten.Het Poultry and Egg Institute of America (PLIA)maakt
middels het publiceren indamesbladen en kranten van recepten reclame voor deze
produkten.

6.

DISTRIBUTIESTRUrrUUR

Het aantal detailhandelswinkels bedraagt ruim 9500. Voor het overgrotedeel
betreft het traditionele levensmiddelenwinkels. Het aantal supermarkten isvrij
klein (ruim 100).Een recente ontwikkeling is debouw van grotewinkelcentramet
allerlei typenwinkels in dure buitenwijken ofnet buiten de steden. Er zijnon1)O.a. Italië,Syrië,Libanon enherexporten uit Koeweit.
2)Men overweegt dan ook de instelling van eenmaximumwatergehalte van 5%.
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geveer50vandezecentra.Dewinkels indeze centrahebbeneenkwaliteitsimago
enzijnduur.VeelSaoedi'sbeschouwenhetdaargaanwinkelenalseenuitje
voorhethelegezin.Hetmarktaandeelvandetraditionelewinkels isdelaatste
jarenteruggelopen totca.66%.Debetekenisvansupermarkten enmetnamevan
winkelcentra neemttoe.Depopulariteitvandezecentraberustvooreenflink
deelophunparkeerterreinen.Vanwegelietklimaatbezittenvrijwel allelevensmiddelenwinkels éénofanderkoel-ofvriesapparaat.
Dedetailhandelkooptdebuitenlandsediepvrieskuikensmeestaldirectvan
deimporteur.Somsimporteertdedetaillistdekuikenszelf.
Deinlandsekuikenswordenvoor eendeelnoglevendverhandeld.Hetslachtenheeftdanplaats indedetailwinkelbijaankoopofthuisbijdeconsument.
Dezetraditionelewijzevanafzetneemtinbetekenisaf.Dedetaillistkoopt
dezedierenhetzijdirectbijdeproducent,hetzijvaneenpluimveehandelaar.
Daarnaastwordteentoenemend deelvandeinlandsekuikensgeslachtverhandeld.
Dezekuikenswordenalsversproduktenalsdiepvrieskuiken afgezet.Dedetailhandelkoopdezekuikensofdirectvandeslachterijofvandegroothandel.
Tenslottekannogwordenvermeld,daterook slachterijen zijndiedekuikens
afzettenviadoorhengeleasdewinkelsenaangrootverbruikers.Welkopende
grootverbruikersvooralnoggeïmporteerdediepvrieskuikens.

7. PRIJZENENPRIJSVORMING
Tengevolgevanhetklimaat gaatdeproduktiegepaardmetextrakosten.Dezehangensamenmetdenoodzakelijkeklimaatbeheersing indekuikenhokkenmiddelskoelers en/ofventilatoren.Ookmoet erveelgeldwordenbesteed aandewatervoorziening.Ermoetenbronnenwordengeslagenenhetwatermoetwordenopgepompt.Daarkomtnogbij,dathetbijeenplaatsenvanhokken ingroteprojectenleidttoteengrotekansoponderlingebesmetting.Verderisereengebrek
aanvoldoendevakbekwamemanagersenarbeiders.Dezefactorenhebbeneennegatieveinvloedophetsterftepercentage,devoederconversie endegroei.Deze
hogerekostenwordenverminderd doordeverstrekte leningenensubsidies.
Ookindeproduktiefasendievoorafgaanaandeslachtkuikenhouderij enbij
hetmengvoerheeftmentemakenmetextrakosten.Hetmengvoer,danweldebenodigde grondstoffenmoetennamelijkwordeningevoerdvanuitvooralWest-Europa
endeVerenigdeStaten.Hetzelfdegeldtookvooreendeelvandebroedeierenen
eendagskuikens.Voorzoverdezeineigenlandwordengeproduceerd zijnerhogerekostenvanwegedelagerevruchtbaarheid vandeouderdierenendegemiddeld
lagerebroedresultaten.Degemiddeldevoerconversie is2-20.Hetvoerkost
US$250à270pertoneneeneendagskuikenUS$0.45.Doordehogekostenvan
debinnenlandseproduktie iszelfsbijeensubsidievan50%hetImportprodukt
nogconcurrerend.
Demargevandeimporteurbedraagtmeestal 25à35%.Dievandegroothandel
inmerkartikelen 5à 10%.Demargevandedetailhandelbedraagt 30à35%.Supermarktendiedekuikensdirectbijdeslachterijkopen,kunnensomseenkorting
opdeprijskrijgen.
Deprijsvangeïmporteerdediepvrieskuikensbedraagt ca.SR7,-perkuiken.
Terwijldievanhetinlandseverseluchtgekoeldeproduktca.SR 10,-perkuiken
isendievoorlevendekuikensSR 12,-perdier.Doordegroottevanhetland
endenogvaakontbrekende infrastructuurwordtdeprijsvaninlandsekuikens
sterkbepaald dooreenregionaaloverschotoftekort.Opvallend isookdatdiepvrieskuikensverkochtwordentegeneenprijsperkg;hetverseinlandseprodukt
enlevendekuikens tegeneenprijsperdier.
Tenslottekannogvermeldworden,dat inSaoedi-Arabiëdeprijzenvan
landbouwprodukten enconsumptiegoederenwordenbeheerst.Detoegestanemargeop
ingevoerdebederfelijkegoederen is35%vandeimportwaardevoordeimporteur
eneengelijkemargevoordedetaillist.Ookdebinnenlandseprijzencontroleert
menomzetekunnenvergelijkenmetdekostprijzenelders.Dezeprijscontroles
wordenuitgevoerd opmarkteneninwinkels,metnamedesupermarkten.
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8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTORINSAOEDI-ARABIË
Sterkepunten

-

-

-

Overheidsbeleid gerichtophetbereikenvanzelfvoorziening.Inditkader
ontvangtdeproducentnietalleengoedkope leningenmaarookallerleisubsidies.
Hethogeentoenemendeverbruikperhoofdvandebevolking endegeringe
eigenproduktie.Hierdoor iseropdethuismarktergveelruimtevooreen
grotereproduktie.
Menkandtverse,luchtgekoeldeproduktenleverenwaaraandeconsumentde
voorkeurgeeft.
Detransportkostenbijdeafzetvandekuikenszijngering.
Samenmetanderelandenwerkt,menaandeverbeteringvanopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketing enprijsbeleid.
Crotemoderneslachtkuikenbedrijvenenslachterijen.
Eriseenuitgebreidnetvanlevensmiddelenbedrijven.Inhetkwaliteitsimagovandeinbetekenis toenemendesupermarkten inwinkelcentrapast
hetdureverseinlandseproduktgoed.
Zwakkepunten

-

-

-

Hetklimaatmetzijnhoge temperaturen enzijngeringeregenval leidttot
hogekostenvoorhuisvesting enwatervoorziening entotgeringeprestaties
vanouderdieren.
Deproduktie istendeleafhankelijkvangeïmporteerdeeendagskuikensen
broedeieren.
Ookdebenodigdegrondstoffenvoordeveevoerproduktie ofhetmengvoerzelf
moetenwordengeïmporteerd.Hierdoorwildekwaliteitvanhetveevoernogaleenswisselen.
Gebrekaanvakbekwamemanagers enarbeiders.
Deslachtcapaciteit istekleinvoordeeigenproduktie.
Hetopzettenvangroteprojectenverhoogthetgevaarvooronderlingebesmetting.
Doordatdeinfrastructuurnogonvoldoendeontwikkeld is,ishetlandopgesplitst ineenaantalregionalemarkten.
Devrijhandelspolitiekvanhetland leidttothevigeconcurrentie.

9. SAMENVATTING
Erwordt inSaoedi-Arabiëhardgewerktaanhetvergrotenvandeeigenproduktie.Eendergelijk strevenisookterecht,omdatovergrotereafstandenhet
transportvanveevoer (grondstoffen)momenteelgoedkoper isdandatvankuikenvlees.Toch zalhetdoordeproblementengevolgevanhetklimaat,deafhankelijkheidvaningevoerdeveevoergrondstoffenendetoenamevandeconsumptieper
hoofdnogwelgeruime tijddureneerSaoedi-Arabië zelfvoorzienend is.HetmarktaandeelvanNederland opdezeomvangrijkemarkt isvrijklein.Opvoerenvanhet
Nederlandsemarktaandeel isalleenmogelijkdoordehuidige leveranciers teonderbieden.Heeftmenviaprijsconcurrentie eenmaalvastevoetgekregendankan
hetzwaartepuntvandeconcurrentiewordenverlegd naarkwaliteiterserviceen
kunnenbetereprijzenwordenbedongen.
GeziendemarktomvangenhetvooreerstnogaanhoudenvandeSacedische
kuikenvleesimporten ishetdemoeitewaard teinvestereninhet veroverenvan
eenredelijkmarktaandeel.Wilditkansvanslagenhebben,dandienthetNederlandsebedrijfslevengezamenlijkoptetreden.
Tenslottekanernogopwordengewezen,dater'voordeNederlandsetoeleverendebedrijvenvanmengvoerfabrieken,kuikenhokken,mengvoer,premixen,broedeieren aneendagskuikensnogruimeafzetmogelijkhedenopdezemarktbestaan.
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DESLACHTKUIKENSECTORINDEARABISCHEREPUBLIEKJEMEN

MARKTOMVANGENVERBRUIK
1.1 Algemeen beeld
DeArabischeRepubliekJemenisgelegenaandeoostzijdevandeRodeZee.
InhetNoordengrensthetaanSaoedi-ArabiëeninhetZuidenaandeDemocratischeVolksrepubliekJemen (ziefig. 1.1).Detotaleoppervlaktebedraagt 195.000
km2enisdusruim5xzogrootalsdievanNederland,
Fig. 1.1 DeArabischeRepubliekJemen.

Debevolking isdelaatstejarenmetca.2,5miljoen toegenomen tot8,5
miljoenin1980.Vandezebevolkingwerkteengrootdeel (1,3miljoen)inhet
buitenland,metname inSaoedi-Arabië.Maar6%vandebevolkingwoont inde3
grootstestedenSanaa,TaizenHodeidahenongeveer90%woont inéénvandeveleoverhethele landverspreid gelegenlandbouwdorpen.Het land isnietonderverdeeld inadministratieveeenhedenalsdistricten,maarinstamgebieden.
Hetklimaatwordtsterkbeïnvloed doordegemiddeldehoogtevanhetland,
namelijk 2500mbovenANP.Hierdoorkomenergrotetemperatuurverschillen tussendagennachtvoor,metnamegedurendedewinter.Ookbevatdeluchtrelatief
weinigzuurstofenisderelatieve luchtvochtigheid erzeer laag (10-20%).Verdervalterafgezienvandekuststreekmetzijntropischklimaatbehoorlijkveel
regen,namelijk 76cmperjaar.
Hetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolking iserglaag.In1980
US$460,inNederland US$11361.DoordegeldovermakingenvandeveleJeminitischegastarbeiders inSaoedi-Arabië endeGolfstateniserbijdebevolking
tocheenbehoorlijkekoopkrachtaanwezig.Hetaantalwelvaartsgoederen per1000
inwonerszoalsauto's,radio's,TV'sentelefoons isnogvrijwelnihil.Ookhet
aantalartsenper 1000inwoners iszeergering.Verder isnogruim80%vande
bevolking analfabeet.Demunt,deJeminitischeRyal (YR)isgekoppeld aande
dollarwaarbij 1$=4.57YR.
Debijdrageva:-,delandbouw inhetbrutobinnenlands produktbedroegin
197735%.Anderebelangrijke sectorenzijndehandel (30%),deoverheid (9%)en
debouwnijverheid (8%).Degrotebetekenisvandelandbouwblijktookuithet
deelvandeberoepsbevolking dat indezebedrijfstakwerkzaam is,te'weten75%
in1979.Totdebelangrijkstelandbouwproduktenbehorendegranen.i>«structuur
vandelandbouwwordegekenmerkt dooreengrootaantalkleine totzeerkleine
bedrijven.Meerdan90%vandebedrijvenheeftminderdan5hagrond.Vande
1,5miljoenhabebouwbaregrond is80%particuliereigendom, 17%gemeenschappelijkegrond en3%iseigendomvandeoverheid.Eengrootdeelvandelandbouwgronden ligtindeberggebiedenenisgeterrasseerd.Behalvedegrondzijnook
dewaterrechtenongelijkverdeeld.Detraditionelemoslimwetgeeftstroomopwaartsgelegengebruikersheteerstbeschikkingsrecht.
19

1.2 Produktie en verbruik
Tabel 1.1 Deontwikkelingvandeproduktie,hetverbruikendezelfvoorzieningsgraadvanpluimveevlees indeArabischeRepubliekJemenindeperiode
1975tot1981.

Produktie (x1000ton)
Import
(x1000ton)
Verbruik (x1000ton)
Verbruikperhoofd (inkg)
Zelfvoorzieningsgraad (%)

1975

1977

1979

1981

2
0
2

1
14
15

1
48
49

2
56
58

0,4
100

2,7
7

8,6
2

9,8
3

Bron:FAO.
Uittabel 1.1blijkt,datdeconsumptievanpluimveevleeseerstna1975
vanenigebetekenis isgewordenendatdezeeensterketoenamevertoont.Degrotereconsumptieheeftnietgeleidtoteentoenamevandeeigenproduktiemaar
toteenvergrotingvandeimport.Deinvesteringenindeeigenslachtkuikenhouderijkomenpasna 1981 ineenhogereeigenproduktie totuiting.Ondanksdat
pluimveevleesernaarverhoudingvrijduuris,eetmengraagkip.Dithangt
samenmetdeneutralesmaak,waardoorhetvleesmetveelgerechtenistecombinerenenhetgeringevetgehalte.Hetpluimveevleeswordtmetnamegeconsumeerd
tijdensdelunchenhetdiner,detweehoofdmaaltijden.Dezemaaltijdenbestaan
vooraluitvlees,rijst,groenteenzuivelprodukten.Hetpluimveevleeswordt
meestalgeroosterd.Deconsumentenhebbeneenvoorkeurvoorhetlevendeinlandse
produkt.Ketdiepvriesproduktwordtvooral inrestaurantseneethuisjesalsgegrilldkuikengegeten.

1.3 Overheidsbeleid
DecentraleoverheiddientinJemennogsteedsernstigrekeningtehouden
metdeinvloedvanlokalesheiksendeverschillende stammen.Menschroomtnamelijknietombijonderlingeonenigheidnaardewapens tegrijpen.Deoverheid
stimuleertdeontwikkelingvanhetlandviavijfjarenplannen.Inheteerstevijfjarenplan (1977-1981)lagdenadrukophetverbeterenvandeinfrastructuur.Het
tweede vijfjarenplanzaldaarnaastookaandachtbestedenaandeontwikkelingvan
delandelijkegebieden,deproduktievecapaciteitenendemensen.Hetlandis
ookéénvandeconcentratielandenvandeNederlandseontwikkelingshulp.
Hetontwikkelingsbeleid vandeoverheid isnuvooreengrootdeelgerichtop
deontwikkelingvandelandbouw,metalsdoel zelfvoorzieningenproduktievoor
exportenlokaleverwerking.Menwerktdaarbijmetprojectengerichtopdeintegraleontwikkelingvanhetplatteland.Indezeprojectenbesteedtmenaandacht
aanonderwijs,gezondheidszorg,drinkwatervoorziening,electriciteit,wegen,
akkerbouwenveeteelt.Opdezewijzehooptmentevenshetgaanwerkeninhet
buitenland teverminderen.Hierdoorzaldeconsumptievanpluimveevlees inJemen
nogsterkkunnentoenemen.
DeNederlandsehulpomvatteo.a.eengeïntegreerd slachtpluimveeprojectin
devormvaneenvoorbeeldbedrijf.Bijditbedrijfkunnendeboeren tevensgoed
uitgangsmateriaal envoerkopen.Ookkanmenerzijngeproduceerdekuikenslaten
slachten.Middelsditsoortvoorbeeldbedrijvenprobeertdeoverheidhetopzetten
vankleinschalige slachtkuikenbedrijven doorboerentéstimuleren.Behalveinformatieenuitgangsmateriaal gevendevoorbeeldbedrijvenookhulpbijhetkrijgenvanleningenvandeLandbouwbank .InJemenbestaat (nog)geenlandbouwvoorlichtingsdienst.VerdergeeftmeneensubsidievanYR50,-opeenzakvoervan
50kg.
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DeArabischeRepubliekJemenisookbetrokkenbijhetprogrammavande
ArabOrganizationofAgriculturalDevelopment.Daarbijstreeftmennaarzelfvoorziening inderegiodoormiddelvaninvesteringsprogramma'sensamenwerking
bijopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijspolitiek.Het
doelvanhetprogramma ishetbereikenvanzelfvoorziening inderegiorondhet
jaar2000.
Hetoverheidsbeleid isinz'nalgemeenheid gerichtopdestimuleringvande
particuliere sector.Menonderscheidtdaarbijdriemogelijkeinvesteringsprojecten,namelijk:
nationaleprojectenmetroor90%ofmeerJemenistisch aandelenkapitaal
jointventureprojectenmetminstens 10%enmaximaal 90%buitenlandsaandelenkapitaal
buitenlandsprojectmetvoor90%ofmeerbuitenlandsaandelenkapitaal.

2.

SLACHTKUIKENSECTOR

InJemenkomen3typenkuikenbedrijvenvoor.Indeeersteplaatseenachttalgrotegeïntegreerdebedrijvenmetmeerdan 100.000kuikens.Verder zijner
ca. 100gespecialiseerdebedrijvenmet2000tot50.000slachtkuikens.Tenslotte
zijnerdevelekleineboerendieenkeledierenhoudenvoordeeigenbehoeften
endievanhunburen.Degrotegeïntegreerde,bedrijvenomvattennaasthetslachtkuikenbedrijfookwelleghennen,eenbroederij,eenveevoerfabriekenslachtkuikenouderdieren.Dezegrotebedrijvenzijnvooral gevestigd indebuurtvande
steden.
Deslachtkuikenbedrijvenverkopendekuikensvrijwel altijd levendaan
consumentenenpluimveehandelaren.Dithangtsamenmetdewaardediedeconsumenthechtaandeversheidvanhetprodukt.Dekleinegespecialiseerdebedrijven
zettendekuikensvooralafindeomringendedorpen,terwijldegrotegeïntegreerdebedrijvenvooralafzettenaanhandelaren,opmarktenenaanconsumenten
uitdegrotesteden.Eenaantalbedrijvenzetdelevendekuikensenhunandere
Produktenafviaeigenwinkels indesteden.Delevendafgezettedierenworden
verkocht tegeneenprijsperdier.Devraagnaarlevendekuikensmaakthetmet
namegrotereproducentenmogelijkdeverkoopprijsminofmeer zelfvasttestellen.Deafzetvanversgeslachtekuikenskomtvrijwelnognietvoor.Pas
sindskortzijneenaantalgeïntegreerdebedrijveninhetbezitvaneenslachterij.Dekuikenswordengedurende61 7 wekengemesttoteengemiddeld levendgewichtvan 1,3à 1,4kg.
Doorhetwarmeklimaat,degrotetemperatuursverschillenendeijlelucht
werdeninJementotvoorkortgeenbroedeiereneneendagskuikens geproduceerd.
Nogsteedsishetaantalbroederijenvrijkleinenzijndebroedresultatenerg
laag.Deresultatenvaneengrotebroederijinhetopca.200mhoogtegelegen
Taizzijnveelbeter.Ookanderegrotebedrijvenstichtendaaromindatgebied
hunbroederij.Eengrootdeelvandebenodigdeeendagskuikenswordtnossteeds
geïmporteerd,metnameuitNederland.TotdeinJemengebruiktekuikenrassenbehoortHypeco.
Demengvoerproduktie ismeestalgeïntegreerd binnendegroteslachtkuikenondernemingen.Debenodigdeconcentrateneneendeelvandeanderegrondstoffen
wordeningevoerd.Inhetbinnenland geproduceerdemengvoergrondstoffenzijn
vooral sorghumenmais.Doorhetontbrekenvaneengoedecontroleopdegrondstoffen
isdekwaliteitvanhetvoernogaleenswisselend.Hetaantalmengvoarf:abrieken
isergklein (5ä 10).Hetmeestevoerwordtdanookingevoerd.Belangrijke
leveranciersvanmengvoerzijndeVerenigdeStaten,Frankrijkenmetn&me
Nederland.Degeïntegreerdebedrijvenleverenhetvoervooral inbulkof.Het
importvoer isverpakt inzakkenvan50kg.
Nietonvermeldmagblijvendatééngrotegeïntegreerdeslachtkuikenondernemingeenaantalplaatselijkeboereneen"pakket"levertbestaandeuiteendagskuikens,voer,medicijnen,vaccinsenvoorlichting.
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3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Depluimveehandelvervultgeziendeomvangvandelevendeafzeteenbelangrijkerol.Erzijngeengegevensbekendoverhetaantalhandelaren.Doorde
groeivandeslachtkuikensectormagaangenomenwordendatdebetekenisvande
handel istoegenomen.Daarstaat tegenoverdateenaantal slachtkuikenbedrijven
directaanconsumentenverkoopthetzijophetbedrijf,hetzijineigenwinkels
ofopdemarkt.Ookkomtvoor,datdehandelarenoptredenalscommissionairsvan
deproducenten.
Erbestaaneenaantalslachterijen,maardezewordenminimaalgebruikt.De
wijzevanslachtenendebetrouwbaarheid dathetritueelgebeurt,isinditislamitischelandergbelangrijk.
Geziendespreidingvandeslachtkuikenbedrijven overhethelelandenhet
vaakbeperktegebiedwaarinzehunkuikensafzettenzijndevervoersafstanden
meestalbetrekkelijkklein.Groterevervoersafstandenkomenvoorbijdiegeïntegreerde ondernemingendiehunkuikenslandelijkafzetten.Dezebeschikken
daartoeoverregionaleverkoopcentra,waareenvoorraad levendekuikenswordt
aangehouden.
Deimporthandel iso.a.inhandenvaneenaantalgroteimporteurs.Deze
handelarenbeschikkendaartoeovereigenkoel-enopslagruimten.Zeverhandelen
vaakproduktenvaneengrootaantalfabrikanten.Behalve importeur zijnzevaak
tevensagent,voorraadhouderendistributeur.Daarnaastwordtgeïmporteerddoor
eenaantalkleinegespecialiseerdehandelsbedrijven.Tenslotte zijnerdeimportenopbasisvanontvangenordersdoordecommissionairs/agenten,diedefabrikantvertegenwoordigen.

4.

BEDRIJFSKOLOM

Decoördinatievandeproduktieindeopeenvolgende fasenheefttendele
plaatsviavertikaleintegratievandevermeerdering,debroederij,deveevoerfabriekendeslachtkuikenhouderij.Indemeestegevallenzorgtechterdeprijs
voordenoodzakelijkeafstemming.
Deslachtkuikenproduktieheeftvooralplaatsingespecialiseerdebedrijven.
Hierdoor zijndezebedrijveninprincipeweinigflexibel.Geziendegeringe
zelfvoorzieningsgraad endegrotevraagnaarhetverseproduktisdeinprincipe
geringeflexibiliteitgeenpraktischprobleem.Daarkomtnogbij,dateenaantalvandeslachtkuikenbedrijvenbehoorttotkapitaalkrachtige geïntegreerde
ondernemingen,voorwieeenzekereleegstand,mochtditnodigzijn,geenonoverkomelijkprobleemis.
Behalve,indeopbouwvandeeigenslachtkuikensector vindenmedetenbehoevevandezesectorinvesteringenplaatsindeenergie-enwatervoorzieningen
inhetwegennet. Zoumenovergaanopdeafzetvanversprodukt,dandientmen
nogteinvestereninslachterijeneninkoeling.Bijditlaatstegaathetom
koelruimtenbijdeslachterijenenomkoeltoonbankenbijdedetailhandel.Ook
invriesruimtendientnoggeïnvesteerd teworden,metnamedoorconsumentenen
detailhandelaren.

5.

IMPORTEN

TussendeArabischeRepubliekJemenenNederlandbestaatgeenhandelsakkoord,weleenraamovereenkomst inzaketechnischeontwikkelingshulp.Voorelke
importinJemenmoeteenvergunningwordenaangevraagd.Voorvoedingsmiddelen
kanditopbasisvaneenNederlandseoffertegebeurenbijhetMinisterievan
SupplyandTrade.
Bijinvoerdienendouanerechten tewordenbetaald.Dehoogteervanwordt
vastgesteld dooreencommissiewaarinvertegenwoordigd zijndeministersvan
handel,vaneconomische zakenenvanlandbouwalsmededeFederatievanJemenitischeOntwikkelingsassociaties.Deinvoertarieven zijneenbronvaninkomsten
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voordeoverheidenzijneeninstrumentomdeeigenlandbouwenindustrie tebeschermen.Verderzijnerextrainvoerbelastingenvoordefensie (5%)statistiek
(2%)alsmedevoorsamenwerkingenwelvaart (0,5%).Ookwordtbijimportover
land 10%extrainvoerbelasting geheven enismenverplichtdeteimporteren
goederenzodrazehetexportlandverlatenteverzekerenbijeenJemenitische
maatschappij.
Bijexportzijndevolgendedocumentenvereist:eenoriginele"Billof
Loading",eengoedgekeurdeendoordebetrokkenautoriteitengetekendepaklijst,
eengoedgekeurdeendoordeCentraleBankgetekende factuureneendoordeAmbassadevanJemengoedgekeurd engetekend certificaatvanoorsprong.Bovendien
isvoordeinvoervanplantenzadenenlevendediereneengezondheidscertificaat
nodig.
Opdeverpakkingmoethetlandvanoorsprong zijnvermeldenbijvoedingsmiddelentevensdeuitersteverkoopdatum.DetektstmoetindeEngelseof
Arabische taalzijngesteld.
ContractenmetlokaleagentenmoetenwordenaangemeldbijhetMinisterievan
EconomischeZaken.Gebruikelijk isdatdeagentwaarmeeeencontractisafgeslotengedurende6maandenhetalleenvertegenwoordigingsrecht krijgt.Daarna
kunnenookaanandereagentenverkooprechtenwordengegeven.
Tabel5.1 Detotalepluimveevleesimport indeArabischeRepubliekJemennaar
herkomstland in1979en1980

Totaleimport (x1000US$)
waarvanuit
-Frankrijk
-Brazilië
- BondsrepubliekDuitsland
-Nederland
-VerenigdKoninkrijk
-Overigelanden

1979

1980

58080
%
89
1
4
5

39718
%
58
17
9
6
4
6

Bron: UNCommodityTradeStatistics.
DebelangrijksteexporteurvanpluimveevleesnaarJemenisFrankrijk.De
importvanuitBraziliëissterkwisselend enlijktvooralgebaseerdopeenmalige
transacties.Deanderenlanden,waaronderNederlandhebbeneenbescheidenmarktaandeel.
Deimportbestaatvooraluithetpanklarediepvrieskuiken.Dezekuikens
wordenondermerkverkocht.BijdeexportnaardeArabischeRepubliekJemen
zijnpersoonlijkecontacteneneenconcurrerendeprijsergbelangrijk.

6.

DISTRIBUTIESTRUCTUUR

Erbestaat inJemeneenuitgebreidnetvantraditionelewinkelsenvan
markten.Hetaantalsupermarkten isvrijbeperkt.Vanwegehetklimaatbeschikkenvelewinkelsovereenofanderkoel-ofvriesapparaat.
Hetgeïmporteerdediepvriesproduktkopendewinkeliersvandeimporteurs.
Verderwordtditproduktvooralverkochtaanrestaurantsenaaneethuisjesdiegegrildekipverkopen.0esterktoegenomenvraagnaarkipheeftervoorgezorgddatde
geïmporteerdediepvrieskuikens totindeversteuithoekenvanhetlandverkrijgbaarzijn.
Hetinlandseprodukt wordtvrijweluitsluitend levendverhandeld.Deze
dierenwordendanooknauwelijksviawinkelsgedistribueerd.Debelangrijkste
distributiekanalen zijnnaastdeaankoopbijhetslachkuikenbedrijfdevele
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consumentenmarkten.Opdezemarkten biedenbehalvepluimveehandelaren ookwel
kuikenhoudershunproduktenaan.Wileenkuikenhouderopdezemanieroverhet
helelandkuikensafzettendanmoetmenplaatselijkbeschikkenoverhokruimte
waarindekuikens tijdelijkkunnenwordenopgeslagen,zoalsb.v.OmeriFarms,
eenvandegroterebedrijven,datheeft.

7. PRIJZENENPRIJSVORMING
Doordehoogtebovendezeespiegeldientdeklimaatbeheersingindekuikenhokkenvooralomdedierentebeschermentegendekou.VergelekenmetdesituatieinanderelandeninhetMidden-Oosten zijndehokkeninJemenbetrekkelijk
eenvoudigengoedkoop.Ditgeldtnietvoordezeerwarmekuststrook.Welheeft
menextrakostenvoordewatervoorziening.Daarvoormoetennamelijkbronnen
wordengeslagenendienenpompinstallatiestewordengeplaatst.Ookisergebrekaanvoldoendevakbekwamekuikenhouders enarbeiders.Doordezefactoren
ishetsterftepercentagevaakhoogendevoederconversie engroeislecht.Het
sterftepercentageloopsomsoptot20%.Medehierdoorbedraagtdevoederconversievoorkuikensmeteenlevendgewichtvan 1,3kg2,20.Alsstrooiselgebruikt
menhoutkrullenofgehakseldstro.
Deijleluchtinhetbinnenlandheefteensterknegatief effectopdebroedresultaten.Dezezijnindelaaggelegenkuststreekveelbeter.
Doordezefactorenzijnzowelindevermeerderings-enbroederijfasealsin
dekuikenmesterijdekostennaarverhoudinghoog.Tochishetproducerenvan
kuikensergwinstgevend.DegemiddeldeproduktiekostenbedragenYR 13,-voor
eenkuikenmeteenlevendgewichtvan 1,5kg.Deopbrengstprijsvandergelijke
dierenbedraagtbijverkoop indedorpenYR20,-àYR25,-.
DekostenvanhetgeïmporteerdekuikenvoerbedragenperzakYR75,-.Dit
bedragisinclusiefdeoverheidssubsidievanYR50,-.Hetoverheidsbeleid iser
opgerichtwaarmogelijkdeconcurrentieaantemoedigen.Voorbelangrijkeproduktenalssuiker,tarwe,meel,rijstencementcontroleertenstabiliseertde
semi-overheidsorganisatie"GeneralCorporationforForeignTrade"deconsumentenprijzen. Dezeorganisatiedoetditdoor 40% te kopen vanelkedoorhet
MinisterievanSupplyandTradeuitgeschreven tenderendezehoeveelheid tegen
eenlagedoorhaarvastgesteldeprijsopdemarkttebrengen.Daarnaasthoudtde
GeneralCorporationbuffervoorradenaan.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTOR INDEARABISCHEREPUBLIEK
JEMEN
Sterkepunten

-

Overheidsbeleid gerichtophetbereikenvan zelfvoorziening
Hetgroeiendeverbruikperhoofdenhetstrevendeberoepsbevolking ineigenlandaanwerk tehelpenmakendateropdethuismarktergveelruimte
isenkomtvooreengrotereinlandseproduktie
Menkandelevendekuikensleveren,waaraandeconsumentdevoorkeurgeeft.
Dehogereprijsdiemenhiervoorwilbetalenmaaktdeproduktieondanks
dehogekosten tochwinstgevend.
Devrijkleinschaligeproduktiestructuurpastgoedbijdeafzetstructuur
vanlevendekuikens
Devoorbeeldbedrijven gevennietalleenvoorlichtingmaarzijnookbehulpzaambijdeaankoopvaneendagskuikensenvoer.
Zwakkepunten
Deinfrastructuur isnogweinigontwikkeld
Hetlandisnogweinigeeneenheid,regelmatigkomennogstammentwisten
voor
Menbeschiktnietovereenvoorlichtingsdienst
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Hetklimaatendehoogteleidentotgeringeprestatiesvanouderdieren,lage
broedresultaten,eenhoog sterftepercentageeneenhogevoederconversie
Deproduktieissterkafhankelijkvangeïmporteerde eendagskuikensen
broedeieren
Ookdebenodigdegrondstoffenofhetmengvoerzelfmoetenwordengeïmporteerd.Dekwaliteitvanhetinlandseveevoerwilnogaleenswisselen.
Gebrekaanvoldoendevakbekwamekuikenhouders enarbeiders
Debedrijvenmoeten investerent.b.v.dewatervoorziening,omdatbronnen
moetenwordengeslagenenpompengeïnstaleerd.

9. SAMENVATTING
Erwordthardgewerktaanhetvergrotenvandeeigenproduktie.Tochzal
hetnoggeruime tijddurenvoorhet landzelfvoorzienend is.Hetgeïmporteerde
diepvriesprodukt heefteenrelatief zwakkepositiedoorhetvrijwelontbreken
vaneenmoderndistributiesysteem endoordathetvooralaanrestaurantseneethuisjeswordtgeleverd.Weldraagthet importprodukt endeprijsdaarvanin
belangrijkematebijtotdetoegenomenconsumptievoorkuikenvlees.HetNederlandseaandeelopdezemarktisvrijklein.Omditoptevoerenzijnbehalve
concurrerendeprijzenookpersoonlijke contactenergbelangrijk.Ditlaatste
moetgeziendegoodwilldieNederland erheeftverworvenviazijnontwikkelingshulpenhaarbekendheid alsleveranciervaneendagskuikens,broedeieren,ouderdieren,mengvoer,kuikenhokkenendeinrichting daarvangeengroteproblemen
geven.Gegevendeomvangvandemarkt lijkthetaantebevelen teproberenhet
Nederlandsemarktaandeel tevergroten.WeldientdittegebeurendooreengezamenlijkoptredenvandeNederlandseaanbieders.
VoordeNederlandsebedrijvenuitdetoeleverende sectorzijnopdezemarkt
nogvoldoendemogelijkhedenaanwezig.
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DESLACHTKUIKENSECTORINKOEWEIT

MARKTOMVANCENVRAAG
1.1 Algemeen beeld
Koeweit ligtaandewestelijke zijdevandePerzischeGolf tussenIraken
Saoedi-Arabië (ziefig. 1.1)•Het landheefteenoppervlaktevan 17.818km2,
d.w.z.0,4xvandievanNederland.

Fig.1.1 Koeweit

Debevolking isdelaatstejarensterktoegenomen,namelijkvan0,74miljoenin 1970tot 1,56miljoenin1981.Degemiddeldegroeivandebevolkingin
deperiode 1970-1979bedroeg6,2%perjaar.Dezebevolkingstoename isvooral
eengevolgvanimmigratie.MomenteelmakendeKoeweitica.45%vandetotale
bevolkinguit.Vandebuitenlandsebevolkingsgroepen zijndePalestijnenmeteen
aandeelvanca.20%debelangrijkste.Vandebevolkingwoontca.eenderdedeel
indetweebelangrijkste stedenKoeweit CityenHawalli.
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Koeweitheefteentropischwoestijnklimaat.Indewarmstemaandenjulien
augustus isdegemiddeldemaximum temperatuur44°C.Indekoudstemaandendecemberenjanuari isdegemiddelde temperatuur8C.Deluchtvochtigheidvarieert
tussen 1%en98%.Degemiddelderegenvalbedraagt ca.100mm.Dezeregenvalt
tussennovemberenmaart.Regelmatigkomenerzwareenlangdurigezandstormen
voor.
Hetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolking iséénvandehoogsteterwereld.In 1981bedroeghetUS$20.900;inNederland US$11.790.De
gemiddeldejaarlijksereëlegroeivanhetbrutonationaalproduktperhoofdbedroegtussen 1970en 1979 1,4%.Hetaantalradio'senTV'sper 1000inwonersis
erhogerdaninNederland;hetaantalartsen,auto's,maarvooral telefoonslager. Dewisselkoersvandemunt,deKoeweitDinar (KD),bedroegbegindecember
1983ƒ10,465.
Debijdragevandelandbouwaanhetbrutobinnenlandsprodukt isergklein.
In 1981minderdan0,5%.Debelangrijkste sectorenzijndemijnbouw,incl.de
aardoliewinning (61%),dehandel (7,5%)endeindustrie (5,5%).
Vandetotaleoppervlaktegrondisslechts 12%geschiktvoordelandbouw.
Momenteel isslechts 1%(1700ha)bebouwd.Naastgroentenzijndebelangrijkste
produktenaardappelen,alfalfaengerst.Deveehouderijomvatnaastrunderen,
vooralschapen,geiten,legkippenenslachtkuikens.

1.2 Produktie en verbruik
Ondanksdetoenamevandeeigenproduktieisindeperiode 1975tot1981
dezelfvoorzieningsgraad gedaaldvan39%naar25%(zietabel 1.1).Dezedaling
vandezelfvoorzieningsgraad iseengevolgvandesterketoenamevanhetverbruikperhoofd.Momenteelbestaat 28à30%vandetotalevleesconsumptieuit
kippevlees.Deimportvanpluimveevlees issinds 1975danookbijnaverdrievoudigd.Ondanksdetoenamevandepluimveevleesconsumptie hebbendeconsumenten
nogeensterkevoorkeurvoorroodvlees.
Tabel 1.1 Deontwikkelingvandeproduktie,hetverbruik,deim-enexporten
dezelfvoorzieningsgraad vanpluimveevlees inKoeweit indeperiode
1975tot1981
1975
Produktie (x1000ton)
Import
(x1000ton)

7
[2

1977
9
27

19
Export
(x1000ton)
Verbruik (x1000ton)
Verbruikperhoofd (kg)
Zelfvoorzieningsgraad (%)

\_
18
17,9
39

36
2
34
29,9
26

1979
10
27
37
3
34
26,6
29

Bron:FAO.

Hetpluimveevleeswordtmetnamegeconsumeerd tijdensdetweehoofdmaaltijden,namelijkdelunchenhetdiner.Demaaltijdenbestaanvooraluitvlees'
(schapen-,rund-ofpluimveevlees),rijst,groenteenzuivelprodukten.Debelangrijkstebereidingswijzevoorpluimveevlees ishetroosteren.Daarnaastconsumeertmenkipinfastfoodvormzoalsgegrilldekuikens,Kentucky friedchicken
enkipshawima.
Hetinlandseproduktwordt levend (60%)ofalsversepanklarekuikensafgezet. Bovendienwordteendeelverwerkttotversedelen.Dezedelenwordenvooralgebruiktdoordehogere inkomensgroepen.Dezemakenca. 15%vandetotale
marktuit.Deinvoerbestaatuitdiepvrieskuikens.Deconsumentenhebbeneen
voorkeurvoorlichtekuikensvan0,8à 1kg.Dediepvrieskuikenswordenvooral
28

1981
11
35
46
2
44
30,9
25

gekochtdoordelagereinkomensgroepenendevelegastarbeiders.Datjuistdeze
groependiepvrieskuikens etenhangtsamenmetdedoordeoverheid opditprodukt
gegevenconsumentensubsidie.
Deinkopenhebbenvooral inhetweekend plaats.Zewordengedaandoorde
manalofniet samenmetzijnvrouw.Dezeinkopenwordenmeestal indegrotere
winkels gedaan.Deaanvullende doordeweekseboodschappendoetdevrouwmeestal
indebuurtwinkel.

1.3 Overheidsbeleid
Koeweitmoeteenzeergrootdeelvandebenodigde levensmiddelenimporteren.Teneindedeafhankelijkheid vandeimportteverminderenstreeftmener
naardeeigenproduktieoptevoeren.Daartoebezitdeoverheideenproefbedrijf
vanca.50ha.Ditbedrijfheeftookeenvoorlichtendefunctie.Daarnaastheeft
deoverheidviadiverse (semi)overheidsbedrijvenbelangenindeagrarischesector.Ditechtersteedsincombinatiemetenterondersteuningvanhetparticuliereinitiatief.EenbelangrijkerolspeelthierbijookdeIndustrialBankof
Kuwaitwaarindeoverheid participeert.Dezebankmoetdeindustriëleontwikkelingendievandelandbouwstimuleren.Zeverstrekt leningenenneemtdeelin
hetaandelenkapitaalvanbedrijven.Debenodigdemiddelenkrijgtdebanko.a.
vanderegeringenweltegeneenlagerentevoet.In 1980hadbijnadehelftvan
deaangeganeverplichtingenbetrekkingopdelandbouw-envoedselvoorzieningssector.Ookkunnenbepaaldebedrijvenspecialefaciliteitenkrijgenzoalsvrijstellingvaninvoerrechtenvoorgrondstoffen enmachines.
Depluimveehouderijsectorwordt gestimuleerd doorrentevrije leningenen
subsidiesoppluimveevoeders teverstrekken.Dehulpvandegoedeveterinaire
dienstzijnkosteloos.OokisKoeweitbetrokkenbijhetprogrammavandeAral
Organization ofAgriculturalDevelopment. Daarbijstreeftmennaarzelfvoorzieninginderegiodoormiddelvaninvesteringsprogramma'sensamenwerkingbij
opleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketing enprijsbeleid.Het
doelvanhetprogrammaishetbereikenvanzelfvoorziening inderegiorondhet
jaar2000.
Teneindedetoevloed vanbuitenlandsewerknemers indehand tekunnenhoudenishuntewerkstellingvastgelegd indeResidenceofAliensLawenineen
aantalmaatregelenvanbestuurbetreffendederegelsvoordeuitgiftevanwerkvergunningen.
Verdermoeteropgewezenworden,datdeverminderdeopbrengstenuitdeexportvanolie,geziendefinanciëlereservesvanKoeweitenhetoverschotopde
betalingsbalans,geennegatieve invloed zullenhebbenopdeuitvoeringvande
geplandeinvesteringsprogramma's.

2. SLACHTKUIKENHOUDERIJEN
Deslachtkuikenhouderijbestaatuiteendrietalgrotebedrijvenendaarnaastenkeletientallenkleinebedrijven (jaarafzet 40.000à50.000kuikens).
DedriegrotebedrijvenzijnAlMubairakyaPoultry Co,KuwaitUnitedPoultryCo
(Kupco)endeNationalFeedConcentrates Company.Dezebedrijvenheb'tie«een
jaarproduktievanresp.6miljoen,4,5miljoenen0,75miljoenslachtkuikens.
Hunmarktaandeelbedraagtdaarmee ca.75%.Hetbetreft allemaalparticuliere
bedrijven,behalve'Cupco.Ditbedrijfisvoor60%eigendomvandeoverheid.
Dekuikenmesterijenstaanindebuurtvandesteden.Degrotebedrijven
zijnindewoestijngevestigdopeenafstandvan80à 100kmvanKuwai':City.
Hetgaatomvolledigopdekuikenhouderij gespecialiseerdebedrijven.Dezegrotekuikenhouderijenzijneigendomvanondernemingen diedaarnaast leghennenhoudeneneenslachterijbezitten.Somshebbenzeookeenbroederijeneenvoederfabriek.
Vermeldenswaard isdatmenproevenneemtmethethoudenvankuikensin
kooien.Indiendezeproefslaagtzalhetmogelijk zijndeproduktie teverdubbelenzondernieuwehokkentebouwen.
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Degeproduceerdekuikenswordeninhetalgemeen levendafgezet.Dezedierenwordenpasgeslacht alsdeconsument zekoopt.Detweegrootstebedrijven
beschikkenovereeneigenslachterij.Dezebedrijvenverkopen echterooknog
eenaantaldierenlevend.Dedoordekuikenhouderijengeslachtekuikensworden
alsversprodukt afgeleverd.Bovendienwordteensteedsgroterdeelverkleind
totdelen,diealsdiepvriesproduktwordenverkocht.Deafgezettekuikenszijn
meestal45à48 dagenoudenhebbeneenlevendgewichtvan 1,2kgà 1,3kg.
Daarnaastwordenookwelhelelichtekuikensmeteengewichtvannoggeen600
gramverkocht.
Debenodigdeeendagskuikenswordeninhoofdzaak ineigen landuitgebroed.
Deinvoervaneendagskuikensbedroegin 1982 1,7miljoenstuks,terwijlbijna
10miljoenbroedeierenwerdeningevoerd.Metdelokaalaanwezigeouderdieren
werden indatjaar3,5miljoeneendagskuikens geproduceerd.Detweegrootstebedrijvenbeschikkenovereigenbroederijen.Eénvanbeideheeftookouderdieren.
Hettotaalaantalbroederijen isbeperkt,namelijkca.5.Devolgende rassenkomenvoor:ArborAcres,Hypeco,HybroenRoss.
Demengvoerproduktie inKoeweit istoegenomenvan 18.000tonin 1972tot
71.000tonin 1982.Debenodigdegrondstoffenwordenvooreengrootdeelingevoerd,evenalsdepremixen.Belangrijke leveranciersvandezegrondstoffenen
premixenzijnNederland,Engeland,deVerenigdeStaten,Frankrijk enThailand.
Behalvegrondstoffenwordtookmengvoergeïmporteerd.Dekwaliteitvanhetvoer
isvaaknogalwisselend.Dedoordeoverheidverstrektesubsidieophetveevoer
bedraagt 50%à70%(zieook1.3).
Hetaantalmengvoerfabriekenbedraagtnoggeen 10.Dedriegrootsteslachtkuikenhouderijenbeschikkenovereigenbedrijven.Daarnaast zijnereenaantal
nietgeïntegreerdeveevoerfabrieken.Degeïntegreerdemengvoerbedrijvenverwerkenookdeslachtafvallenvandeeigenslachterij inhetmengvoer.
Hetvoerwordt inzakkengeleverd enmetdehanduitgedeeld.Ditomdatde
arbeidersnognietmeteengeautomatiseerd voersysteemkunnenomgaan.Dewisselendekwaliteitvanhetvoerisdereden,waaromnietgeïntegreerdekuikenhoudersdeaankoopvanvoernooitcontractueelvastleggen.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Geziendeomvangvandelevendeverkoopspeeltdepluimveehandel nogeen
rolvanbetekenis.Erzijnechterookkuikenhoudersdierechtstreeks aanconsumenten leverenhetzijdirectvanafhetbedrijf,hetzijviaeigenwinkels.
Momenteel zijnertweeslachterijenmeteentotaleslachtcapaciteitvan
4500kuikensperuur.Bovendien iseréénslachterijmeteencapaciteitvan
1000kuikensperuurinaanbouw.Hetgaathieromgeïntegreerdebedrijven.Deze
leverenversehelekuikens endiepvriesdelen.Deslachtkuikenprojecten endus
ookdeslachterijenzijngelegenindebuurtvangrotesteden.Hierdoorendoor
degeringegroottevanKoeweit zijndevervoersafstandenbetrekkelijkgering.
Deimporthandel iso.a.inhandenvan5à 10groteimporteurs.Dezehandelarenbeschikkenovereigenkoel-enopslagruimten.ZeverhandelenvaakProduktenvaneengrootaantal fabrikanten.Behalveimporteurzijnzevaaktevens
agent,voorraadhouder endistributeur.Daarnaast zijnereenkleinaantalgespecialiseerdehandelsbedrijvendiegoederen importeren.Dezeleverendegoederen
aancoöperaties,supermarkten,hotelsengroothandelaren.Indederdeplaats
zijnerdeimportenopbasisvanontvangenordersdoorcommissionaris/agenten.
Dezevertegenwoordigen inKoeweitdefabrikant.Hunbetekenisneemtaf.Verder
kanernogopwordengewezen,datervanoudsvanuit Koeweitveelherexportnaar
IrakenSaoedi-Arabiëplaatsheeft.

30

4. BEDRIJFSKOLOM
Decoördinatieheefttendeleplaatsviavertikale integratievanbroederij,
slachtkuikenhouderij,slachterijenmengvoerfabriek.Somszijndaarooknoghet
vermeerderingsbedrijfeneenaantaldetailhandelsbedrijvenbijbetrokken.Naast
devertikale integratiespeeltdeprijsnogeenbelangrijkerolbijdecoördinatie.
Debelangrijkstebedrijvenindeslachtkuikensector zijnvrijgrootenop
dezeproduktietakgespecialiseerd.Hierdoor zijnzeinprincipeweinigflexibel.
Indepraktijkisdeinprincipegeringeflexibiliteitgeengrootprobleemomdatdezelfvoorzieningsgraad gering is.Bovendiengaathetomgrotekapitaalkrachtigeondernemingen,voorwieeenzekereleegstandnietonoverkomelijkis.
Behalve indeopbouwvandeeigenslachtkuikensectorvindenmedetenbehoevevandezesectorinvesteringenplaats indeenergie-enwatervoorziening.
Doordathetvoordelandbouwbeschikbaregrondwaterbrak is,zijnontziltingsinstallatiesgebouwd.Daarnaastbesteedmenveelaandr.chtengeld aandezuiveringvanhetrioolwater.Deenergievoorzieningberust opdieselgeneratoren.Dit
systeemisnogalstoringsgevoeligo.a.doordeveelvuldigvoorkomendezandstormen.Dezestormenzijnerookderedenvandatregelmatignogalwatgrondwerk
nodig isomdehokkennietonderhetzandtelatenverdwijnen.Investeringenin
KoeweitkunnenslechtswordengedaandoorstaatsburgersvanKoeweitendoorbedrijvendievoorminstens 51%eigendomzijnvanKoeweiti.
Tenbehoevevanvriesruimtenbehoevennognauwelijksuitbreidingsinvesteringenplaatstevinden.Zowelexporteurs,alsdetailhandelaren enconsumenten
beschikkenhiermeestalreedsover.

5. IMPORTEN
TussenNederland enKoeweitbestaatgeenhandelsakkoord.Wel iseenovereenkomstvoortechnischeeneconomische samenwerking invoorbereiding.Koeweit
issamenmetSaoedi-Arabië,Bahrain,Qatar,OmanendeVerenigdeArabischeEmiratenlidvandeGulfCooperationCouncil.Hetdoelvandezesamenwerking isde
economischerelatiestussendezelandenzoteontwikkelen,uittebreidenente
versterkendatééngemeenschappelijkemarktontstaat.Sinds 1september 1983
hanterendezelandeneengezamenlijk douanetariefvan4-20%.
Commerciële invoertransactieskunnenalleengebeurendoorKoeweitiingezetenen
enofdoorondernemingendievoorminstens51%inhandenvanKoeweitizijn.Ze
moetendaartoeeenvergunninghebbenvanhetMinisterievanHandel (generalof
specificexport licence).Degeïmporteerdegoederendienenvergezeld tezijn
vaneendoordeKamervanKoophandelgelegaliseerdehandelsfactuureneendoor
hetConsulaatvanKoeweitgelegaliseerd certificaatvanoorsprong.Hettebetaleninvoerrechtbedraagt 4%vandecif-waarde.
Opdeetikettenvanverpakte levensmiddelenmoetendenaamvanhetprodukt,
deingrediënten,denetto-inhoud,denaamenhetadresvandefabrikant,defabrikagedatum,deuiterste consumptiedatum enhetlandvanoorsprong zijnvermeld.HetgebruikvandeArabische taalisdwingendvoorgeschreven.Dierlijke
Produktenmoetenvergezeld zijnvaneencertificaatvangezondheid,vaneenverklaringdatgeslacht isinovereenstemmingmetdeislamitischeweteovaneen
verklaring dathetprodukt geschikt isvoormenselijke consumptie.Verdermoet
verklaardwordendathetproduktgeencyclamaten,antibioticaofhorroomenbevat..
Handelsagenten dienendeKoeweitsenationaliteit tehebbenenalleagentschappenmoetenwordengeregistreerdbijhetMinisterievanhandel.Menonderscheidtdriesoortenhandelsagentschappen,teweten"contract agency","distributionagency"en"commissionagency".Voordeeerstetweemoetdecontractduur,
alsisovereengekomendatdeagentmoet investerentenbehoevevanpakhuizen,
showroomsofonderhouds-enreparatiewerkplaatsen tenminstevijfjaarbedragen.
Deinvoervanpluimveevlees inKoeweit isindeloopderjarennogaltoegenomen.Tevensheefteenveranderingplaatsgevonden indebetekenisvandeverschillendeherkomstlanden (zietabel5.1).ZoisdeinvoeruitBraziliëen
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Tabel5.1 Totalepluimveevleesimport naarherkomstlanden in 1975,1979en1981
1975
Totale import (x1000ton)
waarvanuit:
Brazilië
Denemarken
Hongarije
China
VerenigdeStaten
Frankrijk
Nederland
Overigelanden

12
%
4
26
23
26
3
5
0
13

1979
27
%
39
25
4
5
10
10
0
7

Bron:UNCommodityTradeStatistics,
Frankrijksterktoegenomen,terwijldebetekenisvanHongarijeenChinaisafgenomen.Denemarkenheeftzijnpositievrijwelkunnenhandhaven.Deinvoervanuit
Nederland isonbetekenend.
Deinvoerbestaatuitdiep</riesprodukten,metnamepanklarekuikens.Degeimporteerdekuikenswordenondermerkverkocht.Belangrijkemerken indemarkt
zijnuitFrankrijkDoux,SupremeenSelection,voorDenemarkenDanpoenFarre
envoorBraziliëPerdiagoenSadia.
DeexportnaarKoeweitberust inhoofdzaakopdeprijsenoppersoonlijke
contacten.DesterkepositievanDenemarken isgebaseerd oppersoonlijkecontactenenopdegoedereputatievandatlandmetbetrekking totdegezondheidvan
zijnprodukten.IndepromotievoorhetFransekuiken ligtmomenteeldenadruk
vooralophetverbeterenvanhet imagovandiepvrieskuikens.

6.

DISTRIBUTIE

Hetaantaldetailhandelswinkelsbedraagtbijna2500.Hetgaatomruim2000
kleinebuurtwinkels,370groterewinkelsen30supermarkten encoöperaties.Behalvebijdezelaatstecategorieëngaathetvooralomeenmansbedrijven.Vanwege
hetklimaatbeschikkenvrijwelallekruidenierszaken overéénofanderkoel-of
vriesapparaat.Hetmarktaandeelvandetraditionelekruidenierswinkels isde
laatstejarenafgenomenenbedraagtmomenteel ca.70%.Hetmarktaandeelvande
coöperatieve supermarkten istoegenomen.Degroeiiso.a.eengevolgvanhet
feitdatzijvoedingsmiddelen verkopen tegengesubsidieerdeprijzen.
Dekleinerewinkelsverkopeninhoofdzaak levendekuikens.Deverkochte
dierenwordengeslacht engeplukt inaanwezigheidvandeklant.Demeestewinkelsbeschikkendanookovereenplukmachine.Dewinkelierskopendekuikens
directbijdeproducentofvaneenpluimveehandelaar.
Hetinlandseverseproduktendeinlandsediepgevroren delenwordenverkochtdoorsupermarktenencoöperatievewinkels.Dezekopenhetproduktrechtstreeksbijdeslachterij.Versekuikens zijnverpakt inkartonnendozen,die
elkca.10kuikensbevatten,diepgevrorenkuikendeleninplasticbakjesmet
daaroverheeneendoorzichtige folie.Behalvededetaillistenverkopenookslachterijenhetverseprodukt aanconsumenten.Zebeschikkendaartoeovereenthuisbezorgingsdienst.
Degeïmporteerdediepvrieskuikenswordenvooraldoordegroterewinkels
verkocht.Dezekuikensworden inhoofdzaakbetrokkenvanimporteurs.Somsimporteertdedetaillistdedierenzelf,hetzijrechtstreeks,hetzijviaeencommissionair.
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1981
35
%
23

48
0

7.

PRIJZENENPRIJSVORMING

Doorbet inKoeweitheersendeklimaat,moetennogalwat klimaatbeheersende
voorzieningenwordengetroffen.Hetgaathierbijvooralomkoelersenventilatorenindehokken,maarookommaatregelengerichtophetvermijdenvanschade
doorzandstormen.Dezandstormenmakenhetbovendiennoodzakelijk regelmatig
grotehoeveelheden grond teverplaatsen.Aldezevoorzieningenwerkennogal
kostprijsverhogend.Daarkomtnogbij,dathetbijeenplaatsenvanhokkenin
groteprojectendekansoponderlingebesmettingmetziektenenplagensterk
verhoogd.Ookheeftmennietaltijddebeschikkingovervoldoendewaterenvoer
vangoedekwaliteitenisereengebrekaanvoldoendevakbekwamemanagersen
arbeiders.Dit laatstepuntheefto.a.totgevolgdathetvoermetdehandwordt
verdeeld.Doorditsysteemwordtnogalwatvoervermorst,waardoordevoederconversievrijslechtis,namelijk 2-20.HetvoerkostKD 73,5à79,50perton.
Dekostenperkgafgeleverd gewichtbedragen zonder subsidieKD0,46perkg.
DegroothandelsprijsisKD0,99 perkg.
Demargevandeimporteurbedraagt 25à50%,dievandegroothandelin
merkartikelen5à 10%.Deconsumentenprijsvandelevendekuikensbedraagtca.
KD0,60 perkg,dievanhetverseproduktKD 1,08.Deconsumentenprijsvan
Deensediepvrieskuikens isKD0,40perkg,dievoorFransekuikensKD0,35,terwijldievandeonderislamitisch toezichtgeslachteBraziliaansekuikens
KD0,43perkgbedraagt.Hetprijsverschiltusseninlandseen importkuikensis
o.a.veroorzaakt doordeconsumentensubsidievanKD0,10-0,15perkgopgeïmporteerdediepvrieskuikens.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTOR INKOEWEIT
Sterkepunten

-

Overheidsbeleid gerichtophetbereikenvanzelfvoorziening.Deuitvoering
vandeplannenwordt,geziendefinanciëlepositievanhet landnietvertraagddoordelagereinkomstenuitdeexportvanaardolie.
Hethogenoggroeiendeverbruikperhoofd endegeringeeigenproduktie.
Hierdoor iseropdethuismarkt ergveelruimtevooreengrotereproduktie.
Menkandeverseproduktenenlevendekuikens leveren,waaraandeconsumentdevoorkeurgeeft.
Deinfra-structuurisgoed.
Geringe transportkostenbijdeafzetvandeprodukten.
Grotemoderneslachtkuikenhouderijenenslachterijen.
Samenmetanderelandenwerktmenaandeverbeteringvanopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijsbeleid.
Deaanwezigheidvaneenuitgebreidnetvandetailhandelsbedrijven.
Zwakkepunten

-

-

Hetklimaatmet:zijnhogetemperaturenenluchtvochtigheid enmetzijnvelezandstormenleidttothogehuisvestingskosten.
Deproduktieisinsterkemateafhankelijkvangeïmporteerdebioedeieren
eneendagskuikens.
Ookdebenodigdegrondstoffenvoordeveevoerproduktenmoetenwardengeïm-.
porteerd.Dekwaliteitvanheteigenmengvoerisnogalwisselvallig.
Eriseengebrek aanvakbekwamemanagersenarbeiders.
Hetopzettenvangroteprojectenverhoogthetbesmettingsgevaar.

9. SAMENVATTING
InKoeweitwerktmenhardaandevergrotingvandeeigenproduktie.Door
desterkstijgendeconsumptieperhoofdzalhetnoggeruime tijddureneerdat
wordtbereikt.HetNederlandseaandeelopdezeondanksdehogeconsumptieper
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hoofdvrijkleinemarkt isverwaarloosbaar.AlsNederland zijnmarktaandeelwil
vergroten,danmoetmendehuidigeleveranciers onderbieden.Pasalsmenvia
prijsconcurrentieengoedecontactenvastevoetopdemarktheeftgekregenkan
hetzwaartepuntvandeconcurrentienaardekwaliteit endeservicewordenverlegdenkanmenbetereprijzenbedingen.
Debetrekkelijkgeringemarktomvang,detemakenkostenvoorhetveroveren
vaneenredelijkmarktaandeelmakendemarktweinigaantrekkelijk.Ditondanks
denoggeruime tijdblijvendeimportbehoefteendebelangrijkeherexportvanuit
KoeweitnaarIrakenSaoedi-Arabië.WelzijneropdezemarktvoldoendemogelijkhedenvoorNederlandse toeleveringsbedrijven.Hetgaathierbijvooralomhokken
inclusiefdeinrichting ervan,eendagskuikens,broedeieren,ouderdieren,mengvoer,premixenenmengvoerfabrieken.
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DESLACHTKUIKENSECTORINDEVERENIGDEARABISCHEEMIRATEN

MARKTOMVANGENVERBRUIK
1.1 Algemeen beeld
DeVerenigdeArabischeEmiraten (V.A.E.)zijngelegenaandeingangvande
PerzischeGolf (ziefig.1.1).Het landomvatdevolgendeemiraten:AbuDhabi,
Dubai,Sharjah,Ajman,RasalKhaimah,UmmalQuwainenFujairah.Detotaleoppervlaktebedraagt83.600km2enisdus2xzogrootalsdievanNederland.

Fig. 1.1 DeVerenigdeArabischeEmiraten

Debevolking isdelaatstejarensterktoegenomennl.van0,23miljoenin
1970tot0,8miljoenin 1980,d.w.z.metgemiddeld 15,4%perjaar.Dezebevolkingstoename isvooraleengevolgvan immigratie.Daarbijgaathetinhoofdzaak
omIndiërs,PakistanienandereArabieren.Momenteelbestaatnogmaareenkwart
vandetotalebevolkinguitautochtonen.Vandebevolkingwoont ca.50%inde
tweegrootstesteden,nl.AbuDhabienDubai.Metnamedeimmigrantenwonenin
desteden.
Hetklimaatwordt sterkbeïnvloed doordenabijheidvandezee.Hetkenmerktzichdoornaarverhouding lagetemperatureneneenhogeluchtvochtigheid.
Hetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolkingbehoort totdehoogsteterwereld.MetnameinhetolierijkeAbuDhabi ishet inkomenerghoog.In
1979bedroeghetUS$15.590,inNederlandUS$10.685.Degemiddeldejaarlijksereëlegroeivanhetbrutonationaalproduktperhoofdbedroeg tusjen 1970en
19785,6%.Hetaantalwelvaartsgoederen per 1000inwoners,zoalsauto'»,radio'sk
TVsentelefoons iserondankshethogebrutonationaalprodukt larerdanin
Nederland.Ditgeldtookvoorhetaantalartsenper 1000inwoners.Dewisselkoersvandemunt"deDirham",bedroegop 1september 1981 ƒ0,7032.
Debijdragevandelandbouwinhetbrutobinnenlandsprodukt isergklein.
In 1979minderdan 1%.Debelangrijkste sectorenzijndemijnbouw,inclusiefde
oliewinning (55%),debouwnijverheid (10%)endehandel(9%).
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1.2 P r o d u k t i e en v e r b r u i k
Uit tabel 1.1 blijkt dat ondanks de sterke groei van de eigen produktie,
deze nog maar 10%van het totaleverbruik dekt.
Tabel 1.1 De ontwikkeling van de produktie,het verbruik en de zelfvoorzieningsgraad van pluimveevlees indeVAE in deperiode 1975 tot 1981
1975
Produktie (x 1000 ton)
Import
(x 1000 ton)
Export

0
17,5

1977
1
19_

39

4
42

20

40
3

46
4

18
32,3
0

20
30,3
5

37
55,2
5

42
55,1
10

Bron: F.A.0.

Het verbruik perhoofd is eenvan dehoogste terwereld. Met name de immigranten,die vooral in de stedenwonen, consumeren veel pluimveevlees. Momenteel
bestaat 28à 30%van de totale vleesconsumptie uit kippevlees.Men heeft een
voorkeur voor lichte kuikens van 0,8 à 1kg.Het pluimveevlees wordt met name
geconsumeerd tijdens de tweehoofdmaaltijden per dag, teweten de lunch en het
diner. Deze maaltijden bestaan vooral uit vlees,rijst,groente en zuivelprodukten. Debelangrijkste bereidingswijze ishet roosteren. Daarnaast consumeert
men kip in fast food vorm zoals gegrilde kuikens,Kentucky fried chicken enkipshawrma. Ondanks dehoge pluimveevleesconsumptie hebben de consumenten devoorkeur voor rood vlees,met name schapen- en lamsvlees.
De inlandse produktie bestaat uit verse kuikens en slachtkippen. Deze Produktenworden vooral gekocht door de autochtone bevolking. De immigranten kopen
daarentegen vooral de geïmporteerde diepvriesprodukten. De inkopenhebbenvooralplaats inhetweekend. Zeworden gedaan door deman al of niet samenmet
zijnvrouw. Aanvullende door deweekse boodschappen doet devrouwmeestal inde
buurtwinkels. Deweekendinkopen wordenmeestal in de grotewinkels gedaan.

1.3

Overheidsbeleid

Inhet verleden zijnnogalwat investeringen gedaan inwegen,havens,
vliegvelden e.d. waardoor de infrastructuur vanhet land zeer goed is tenoemen.
Momenteel ligt de prioriteit bij de energie- enwatervoorziening. Verderwordt
veel aandacht besteed aanhet leefklimaat (onderwijs,huisvesting, medische
zorg,recreatiefaciliteiten).
Met betrekking tot de landbouw streeft men ernaar de produktie zover te
verhogen,dat deze debinnenlandse vraag dekt.Ook voor pluimveevlees streeft
men naar zelfvoorziening. Zowel de overheid als de particuliere ondernemingen
stichten allerlei nieuwe pluimveebedrijven. De Verenigde Arabische Emiraten
zijn ookbetrokken bij het programma van de Arab Organization of Agricultural
Development. Daarbij streeft men naar zelfvoorziening inde regio door middel
van investeringsprogramma's en samenwerking bij opleiding,veterinaire voorzieningen,handel,marketing enprijspolitiek. Het doelvan dit programma is
het bereiken van zelfvoorziening inde regio rond het jaar 2000.
Ook streeft men ernaar debasis van de economie teverbreden en de afhankelijkheid van immigranten teverminderen. Doorhet laatstgenoemde streven zal
de groei van debevolking afnemen en daarmee ook de groeivan de pluimveevleesconsumptie.
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1981

18
(x 1000 ton)

Verbruik (x 1000 ton)
Verbruik perhoofd (inkg)
Zelfvoorzieningsgraad (%)

1979

SLACHTKUIKENSECTOR
Hetaantalslachtkuikenbedrijveniszeerklein,namelijk 7,waaronder1
staatsbedrijf.Hetbetrefthierzeergrotegespecialiseerdebedrijven.Dezebedrijvenzijnvooralgevestigd indebuurtvandesteden (ziefig.2.1).Deeigenaarvandeslachtkuikenhouderijbezitvaakookeen slachterijensomseenbroederij.Hetstaatsbedrijf isgesticht alseenturn-keyproject,enomvatnaast
slachtkuikens ook leghennen,eenbroederijenslachtkuikenouderdieren.

Fig.2.1 Devestigingsplaatsvandeslachtkuikenhouderijen

Deslachtkuikenbedrijvenzettendekuikensvooralafnaareigenslachterijen.Daarnaastwordenouklevendekuikensverkochtaanconsumenten.Dezewijzevanafzetneemtnogtoe.Dithoudtverbandmetdewaardediemetnamede
autochtonebevolkinghechtaandeversheidvanhetprodukt.Deaanslachterijen
geleverdekuikenswordendanookaltijd alsversgeslachtproduktverkochtaan
groothandelaren endetaillisten.
TengevolgevanhetwarmeenvochtigeklimaathaddendeVerenigdeArabischeEmiratentotvoorkortgeeneigenproduktievanbroedeieren.Ookwerdener
nauwelijks geïmporteerdebroedeierenvanslachtrassenuitgebroed.Demeestebenodigdeeendagskuikenswordenooknunoggeïmporteerd.
Demengvoerproduktieismeestalgeïntegreerdbinnendeslachtkuikenonderneming.Debenodigdegrondstoffenmoetenworden ingevoerd.Welprobeertmenmomenteelzoveelmogelijkdeinhet landaanwezigeproteïnebronnen zoalsslachtafvallen,bloed,singlecellprotein,tebenuttenvoordemengvoerproduktie.Doordat
eengoedekwaliteitscontroleontbreekt,wisseltdekwaliteitvanhetvoerendus
ookdevoederconversienogal.Behalvegrondstoffenwordtooknogmengvoeringevoerd.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Voorzovererhandel inlevendeslachtkuikens is,heeftditbetrekkingop
dedirecteverkoopaanconsumenten,danwelaanpluimveehandelaren.Debetekenis
vandezedistribuerendehandelneemtdoordegroeivaridelevendeafzettoe.Verwachtmoetwordendatnaarmateermeerslachterijenkomendebetekenisvande
handel inlevendekuikensweerzalafnemen.
Dedriepluimveeslachterijen zijngekoppeld aandeindelaatstejarenopgezetteslachtkuikenbedrijven.Hetgaatdaarbijmeestalomredelijkgroteslachterijenmeteengezamenlijkecapaciteitvan3000kuikensperuur,diehetkuiken37

vlees inversevormverkopen.Tenslottemoetnogvermeldworden,datmomenteel
twee nieuweslachterijenmeteentotalecapaciteitvaneveneens 3000kuikens
peruurinaanbouwzijn.
Deslachtkuikenprojectenendusookdeslachterijen zijngelegeninde
buurtvandegrotesteden.Hierdoorzijndevervoersafstandenbetrekkelijkgering.
Deimporthandel iso.a. inhandenvan5à 10groteimporteurs.Dezehandelarenbeschikkenovereigenkoel-enopslagruimten.ZeverhandelenvaakProduktenvaneengrootaantal fabrikanten.Behalve importeurzijnzevaak tevens
agent,voorraadhouder endistributeur.Daarnaastwordtgeïmporteerd dooreen
aantalkleinegespecialiseerdehandelsbedrijven.Dezeleverendegoederenaan
coöperaties,supermarkten,hotelsengroothandelaren.Indederdeplaatszijn
erdeimportenopbasisvanontvangenordersdoordecommissionairs/agenten.Dezevertegenwoordigen defabrikant.Hunbetekenisneemtaf.

4.

BEDRIJFSKOLOM

Decoördinatieheeftplaatsviavertikale integratievanslachtkuikenhouderij,slachterijenmengvoerproduktie.Verderisereenafspraaktussendeprivatepluimveebedrijvenomeenuniformegroothandelsprijstehanteren.Bijde
noodzakelijkeprijsveranderingenzalrekeningwordengehoudenmeto.a.kostprijsveranderingen.Ookwilmenproberentekomentoteenuniformedetailhandelsprijs.Dezeactievandeplaatselijkepluimveebedrijvenismogelijkdoordat
devraagnaarverseinlandseproduktengroterisdanhetaanbod.Zekunnenzodoendeeenprijsplusrealiseren.
Debedrijvenindeslachtkuikensector zijnvrijgrootenopdezeproduktietakgespecialiseerd.Hierdoor zijnzeinprincipeweinigflexibel.Geziende
geringezelfvoorzieningsgraad endesterkevraagnaarhetverseprodukt isde
geringeflexibiliteitnietproblematisch.Daarkomtnogbijdathetgaatomkapitaalkrachtigevertikaalgeïntegreerdebedrijvenvoorwieeenzekereleegstand
nietonoverkomelijkis.Deintheoriegeringeflexibiliteitisdaardoorinde
praktijkgroter.
Behalveindeopbouwvandeeigenslachtkuikensectorvindenmedetenbehoevevandezesectorookinvesteringenplaatsindeenergie-enwatervoorziening.Hierbijmoetwordenaangetekend,datmenpaseenvergunningvoordeopzetvanprojectenkrijgt alsmen staatsburgervandeVerenigdeArabischeEmiratenisofalshet investerendebedrijfvoortenminste 51%ineigendomisbij
staatsburgersvandeVAE.Erbehoevennauwelijksnog uitbreidingsinvesteringen
invriesruimtenplaatstevinden.Zoweldeexporteur,alsdedetailhandelaren
endeconsumentenbeschikkenhiermeestalreedsover.

5.

IMPORTEN

TussendeVerenigdeArabischeEmiratenenNederlandbestaatgeenhandelsakkoord.Pluimveevleeskanvrijelijkwordeningevoerd,mitsdeimporteurinhet
bezitisvaneenalgemenevergunningomtehandelen.PerEmiraatverschilthet
tebetaleninvoerrecht.Meestalisheteenadvalorumrechtvanca.2%.InAbu
Bhabizijnlevensmiddelenvrijgesteldvaninvoerrechten.Het landislidvande
GulfCo-operation Council.Vanditorgaanzijnverder lid:Saoedi-Arabië,Bah-.
rain,Koeweit,OmanenQatar.Dezelandenhanterensinds 1september i983een
gezamenlijkdouanetarief van4-20%.Hetdoelvandesamenwerking istekomen
totééngemeenschappelijkemarkt.
VoorinvoerindeVerenigdeArabischeEmiratenzijndevolgendedocumenten
vereist:eencertificaatvanoorsprongeneengelegaliseerdehandelsfactuur.
Gevogeltemoetwordenverpakt inhelderplastic,metdaaropzoweldeverpakkingsdatum alsdeuiterste consumptiedatum.Deetikettenmetdaaropo.a.het
gewicht,het landvanoorsprong,denaamenhetadresvandefabrikantdienen
inhetArabisch tezijngesteld.Bijdeinvoervanvleesengevogelte isverder
38

eenverklaringvereist,datgeslacht isvolgensdeMohammedaansewetten eneen
certificaatwaarinverklaardwordtdathetvleesversenvrijvanbesmettingsgevaaris.
Handelsagentenvanbuitenlandse leveranciers dienendeVAE-nationaliteit
tebezitten.Deovereenkomst tussenprincipaal enagentdient tewordengeregistreerdbijhetMinisterievanEconomieenHandel.PerEmiraatmagmaximaal
éénagentwordenaangesteld.Debeëindigingvandeovereenkomst isslechtsmogelijkmetwederzijdse instemming.Hetvindenvaneengoedehandelsagent isdan
ookbijzonderbelangrijk.Daarnognietdetotaleeconomischeontwikkelingen
handelswetgeving gecoördineerd is,moetmenbijzijnmarktbenadering rekening
houdenmetdevanoudsbestaandeverschillen tussendeEmiraten.Ookkannogwordenvermeld dathetlandeenvrijhandelstraditiekent,waardoordeconcurrentie
grootis.
Tabel5.1 Depluimveevleesimport indeVAEnaarherkomstland in1978
1978
Totaleimport (x1000ton)
waarvannaar landvanherkomst
Frankrijk
Brazilië
China
Denemarken
VerenigdeStaten
Nederland
Overige landen

15
%
A4
19
12
9
7
1
8

Bron:UNCommodityTradeStatistics.
Debelangrijkste landendiepluimveevleesnaardeVerenigdeArabischeEmiratenexporterenzijnFrankrijk,BraziliëenChina.Verderwordenerbehoorlijke
hoeveelhedengeïmporteerd uitDenemarkenendeVerenigdeStaten.DeimportvanuitNederland isnauwelijksvanenigebetekenis.Indezesituatieissinds 1978
weinigveranderinggekomen.
Deimportbestaatvooraluithetpanklarediepvrieskuiken.Daarnaastworden
o.a.diepvriesdelengeïmporteerdmetname.uitdeVerenigdeStaten.Deinvoer
kent2piekperiodennl. injuni/julieninnovember/december.Degeïmporteerde
kuikenswordenondermerkverkocht.BelangrijkemerkenzijnuitFrankrijkDoux,
uitBraziliëPerdiagoenuitDenemarkenDanpo.
DeexportnaardeVerenigdeArabischeEmiratenberustvooralopdeprijs
enoppersoonlijke contacten.IndepromotievanmetnamehetFransekuikenligt
denadrukophetverbeterenvanhetimagovandiepvrieskuikens.DeDeensepositieopdezemarktberustbehalveoppersoonlijke contactenvooralopdegoede
reputatievandit landmetbetrekking totdegezondheidvanzijnproducten,

6.
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Hetaantaldetailhandelswinkels bedraagt ruim2600.Hetgaatom;.',300klei-•
nebuurtwinkels,270groterewinkels en 110supermarktenencoöperaties.Behalvebijdezelaatstecategorieëngaathetvooralomeenmanszaken.Vanwegehet
klimaatbezittenvrijwelallekruidenierszaken éénofanderkoel-ofvriesapparaat.Hetmarktaandeelvandetraditionelekruidenierswinkels isdelaacstejarenteruggelopenenbedraagtmomenteelca.70%.
Dedetailhandelkoopthet inlandseverseproduktdirectbijdeslachterij
ofvaneenplaatselijkegroothandelaar.Hetgaatdaarbijmeestalomkleineop
centralemarktengevestigdehandelaren.Omdathunmargeonderdrukstaatgaan
zesteedsmeerookzelf importerenenwijken zeuitnaaralternatieve leveran39

ciers.Verdergaanzezichsteedsmeerspecialiseren.Behalvededetaillisten
verkopenookeenaantal slachterijenhetverseprodukt aanconsumenten.Dezekomenhiertoenaardeslachterijofnaardedetailhandelswinkelsvandeslachterijen.
Debuitenlandsediepvrieskuikenswordenmeestaldirectvandeimporteurgekocht.Soms importeertdedetaillistdekuikens zelf.Hoewelvrijwelallekruideniersdiepvrieskuikens inhunassortimenthebben,wordendezetochvooraldoor
degrotere indestedengevestigdedetailhandelarenverkocht.Deverseendelevendekuikenswordendaarentegeninhoofdzaakdoordekleinerebuurtwinkelsen
opmarktenverkocht.

7. PRIJZENENPRIJSVORMING
Doorhetklimaat gaatdeproduktiegepaardmetextrakosten.Dezehangen
samenmetdenoodzakelijke klimaatbeheersing indekuikenhokkenmiddelskoelers
enventilatoren.Daarkomtnogbij,dathetbijeenplaatsenvandehokkenin
groteprojecten leidttoteengrotekansoponderlingebesmetting.Ookheeftmen
nietaltijddebeschikkingovervoldoendewatervangoedekwaliteitenisergebrekaanvoldoendevakbekwamemanagersenarbeiders.Doordezefactoren ishet
sterftepercentagevaakhoogendevoederconversie (2-20)engroeislecht.
Demargevandeimporteurbedraagt 25 a .50%,dievandegroothandel inmerkartikelen5à 10%.Demargevandedetailhandelperkgkuikenvleesbedraagt 1,à 1,50Dirham.
DekostenvanhetkuikenvoerbedragenUS$250à270perton.DegroothandelsprijsvanBraziliaansekuikensbedroeg inoktober 1979DH5,50,dievan
FransekuikensDH6,25 endievanDeensekuikensDH6,75 perkg.Dedetailhandelsprijsvoorhet inlandseproduktbedroegmedio 1983ca.DH 14,-perkg.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTOR INDEVAE
Sterkepunten

-

-

Overheidsbeleid gerichtopbereikenzelfvoorziening.
Hethogeverbruik perhoofdvandebevolking endegeringeeigenproduktie.
Hierdooriseropdethuismarkt ergveelruimtevooreengrotereproduktie.
Menkandeverseprodukten leveren,waaraandeconsumentdevoorkeurgeeft.
Hierdoorzijndeproducenteninstaattotopzekerehoogtedeprijservoorzelf
tebepalen.
Deinfrastructuurisgoed.
Samenmetanderelandenwerktmenaandeverbeteringvanopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijsbeleid.
Grotemoderneslachtkuikenbedrijvenenslachterijen.
Geringetransportkostenbijdeafzetvanprodukten.
Deaanwezigheidvaneenuitgebreidnetvandetailhandelsbedrijven.
Zwakkepunten
Hetklimaatmetzijnhogetemperaturenendehogeluchtvochtigheid leidt
tothogehuisvestingskostenengeringeprestatiesvanouderdieren.
Deproduktie isvrijwelvolledigafhankelijkvangeïmporteerdeeendagskuikensenbroedeieren.
Ookdebenodigde grondstoffenvoordemengvoerproduktiemoetenwordengeimporteerd.Dekwaliteitvanhetveevoer isnogaleenswisselvallig.
Gebrekaanvoldoendevakbekwamemanagers enarbeiders.
Hetopzettenvangroteprojectenverhoogthetbesmettingsgevaar.
Devrijhandelstraditievanhetland leidttothevigeconcurrentie.
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9. SAMENVATTING
Erwordt indeVAEhardgewerkt aanhetvergrotenvandeeigenproduktie.
Tochzalhetnogwelditdecenniumdurenvoorditwordtbereikt.HetNederlandseaandeelopdezeondanksdehogeconsumptieperhoofdvrijkleinemarktis
verwaarloosbaar.ZouNederland zijnmarktaandeelwillenopvoeren,danisdat
alleenmogelijkdoordehuidige leveranciers teonderbieden.Alsmenviaprijsconcurrentievastevoetopdemarktheeftgekregen,danishetmogelijkhet
zwaartepuntvandeconcurrentieteverleggennaarkwaliteit enserviceenbetereprijzen tebedingen.
Gegevendebetrekkelijk geringemarktomvang,detemakenkostenvoorhet
veroverenvaneenredelijkmarktaandeelendeteverwachten tamelijk snelletoenamevandezelfvoorzieningsgraad makendemarktweinigaantrekkelijk.Welzijn
eropdezemarktvoldoendemogelijkhedenvoorNederlandsetoeleveringsbedrijven.
Hetgaathierbijomhokken,methuninrichting,broedeieren,eendagskuikens,
ouderdieren,mengvoer,premixen,mengvoerfabriekenenslachterijen.

LITERATUUR

Belay,J. 1980.Papert.b.v.presentatiebijAVECteRomeop22september.
Geneve.Gira.
N.N.,1980Anappraisalofthefoodproductmarket inKuwait,Bahrainand
N
theUAE,VolI.Mainreport.Nicosia.MiddleEastMarketing researchbureau.
BroilerIndustry,jaargang1983.
ForeignAgriculture,jaargangen 1977en1982.
19Nu,jaargang1978.
Pluimveehouderij,jaargangen 1977-heden.
PoultryIndustry,jaargang1977.
Poultry International,jaargangen 1982-heden.
Wereldmarkt,jaargangen 1982-heden.
WorldPoultry Industry,jaargangen1982-heden.

41

DE SLACHTKUIKENSECTOR IN IRAK

MARKTOMVANG EN VERBRUIK

1.1 Algemeen beeld
IrakisgelegentennoordenvandeArabischeGolfrondderivierenTigris
enEuphraat (ziefig. 1.1).Het iseenopsocialistische leestgeschoeidevolksrepubliek.DeuitvoerendeenwetgevendemachtzijninhandenvandeRevolutionaryCommand Councilondervoorzitterschap vanSaddamHoussein.Debevolking
namdelaatstejarensterktoe,n'L.met 3,4%perjaarvan9,4miljoenin1970tot
13,1miljoen in1980.Debevolkingomvatdevolgendeetnischegroepen:Arabieren,Koerden,Armeniërs,Assyriers,ChaldeërsenTurkomanen.Vandezebevolking
woontruimeenderdedeel indedriegrootste steden (Bagdad,MossulenBashra).
Deurbanisatiegraad bedraagtruim60%.
Hetreëlebrutonationaalproduktperhoofdnam indeperiode 1970-1979gemiddeldjaarlijksmet9,3% toe.Tochbedroeghetin 1980nogmaarUS$3020per
hoofd.Ditisca.eenderdevanhetinkomenperhoofd inNederland.Hetenergieverbruik perhoofdbedraagtnognieteentiendevandatinNederland.Hetisdan
ooknietverwonderlijk,datinIrakhetaantalauto's,radio's,TV's,telefoons
enartsenper 1000inwonersveel lagerisdaninNederland.
Debelangrijksteeconomische activiteit isdemijnbouw enmetnamedeolieindustrie.Dezelevert 53%vanhetbrutobinnenlandsprodukt.Hetaandeelvan
landbouwenvisserijdaarinismet 7,5%bijnanetzogrootalsdatvandebouwnijverheid.Welwerktnog40%vandeberoepsbevolking indelandbouw.Dekoers
vandeIrakDinar (ID)bedroegbegindecember 1983ƒ9,7843.
Detotaleoppervlaktevanhetlandbedraagt43,5miljoenha.Daarmeeishet
bijna 11keerzogrootalsNederland.Landschappelijk gezienvalthet landuiteenin4delen,nl.hetbergachtigeNoordenenOosten,devlaktetussenEuphraat
enTigris,hetwoenstijnachtigeWestenenhetmoerassigeZuiden.Deoppervlakte
cultuurgrondbedraagtslechts ca.8minha.Hiervanisbovendienmaar50%ingebruik.Ookdegeïrrigeerdegronden (3-4minha)zijnmaarvoordehelft ingebruik.Debelangrijksteakkerbouwgewassen zijntarwe,gerstensuikerbieten,
terwijldeschapenhouderij debelangrijkste takvanveehouderij is.Metde
"AgrarianReformLawnr. 117"werdenin19703soortenbedrijvengeïntroduceerd,
nl.staatsbedrijven (14),collectievebedrijven (79)encoöperaties (2000).Bij
staats-encollectievebedrijvenheeftdestaatdegrond ineigendom.
Irakheefteensubtropisch continentaalklimaat.Inhetwestenenzuiden
echtereenwoestijnklimaatmeteenlangewarmezomervanmei totseptember (38°
-50C)eneenkortewintervannovembertotmaart (0°-25°C).Deneerslag inde
periodeoktobertotaprilvarieertvan 100-300mm.InhetbergachtigeNoorden
bedraagtdeneerslag ca.1000mm.Deluchtvochtigheid langsderivierenenin
hetZuideniszeerhoog.
1.2 Produktie en verbruik
Tabel 1.1 Deproduktie,deimport,hetverbruik ende zelfvoorzieningsgraad
vanpluimveevlees inIrakindeperiode 1975tot1981
1975

1977

1979

nsi

Produktie (x1000ton)
Importen (x1000ton)

32
13

35
18

37
55

4
175

Totaleverbruik (x1000ton)

45

53

92

177

Zelfvoorzieningsgraad (%)
Verbruikperhoofd (kg)

71
4,1

66
4,5

40
7,3

2
13,1

Bron:FAO.
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Tot 1981namdeinlandseproduktie toe,echterminderdandeimport.De
snelletoenamevanhetverbruikwaseengevolgvan.detoegenomenwelvaartenvan
hetinvergelijkingmetanderevleessoorten goedkoperwordenvanpluimveevlees.
Dezelaatstefactorhadtotgevolgdatb.v.rundvleesenschapenvleesvervangen
werdendoorpluimveevlees.
In 1981wasdeproduktieerglaag.DetussenIrakenIranuitgebrokenoorlog
isdaarwaarschijnlijkderedenvan.
Hetpluimveevleeswordtvooral geconsumeerd tijdendelichtelunchomca.
15.00uurentijdensbetdiner.Dezemaaltijdenbestaanvooraluitvlees,rijst,
groenteenzuivelprodukten.Dekipwordtmeestalgeroosterd.
Deinlandseproduktieomvatvooral levendeenversekuikensenkippen.
Deimportbestaatvrijweluitsluitend uit diepvrieskuikens.Mengeeftdevoorkeuraanlichtekuikensmeteengeslachtgewichtvanca. 1kg.
Devraagnaardiepvrieskip isgroterdanhetaanbod.Ditheeft totgevolg,
datmeneropuittrekt,zodramen weet dathetergenstekoopisendatdangrotehoeveelhedentegelijkwordengekocht.Overigensheeftmeninverbandmethet
ontbrekenvandiepvriezerseenvoorkeurvoorlevendekippen.
1.3 Overheidsbeleid
Hetlandbouwbeleid inIrakiseropgerichtdezesectorzodanig teontwikkelen,datdeafhankelijkheidvanolieverminderdwordt.Dezelfvoorzieningsgraad zoteverhogen,datexportmogelijk isenmenminderafhankelijkwordt
vanimportenuithetwesten.Daarbijdienendeboerenredelijkeprijzenvoorhun
Produktenteontvangeneivoorhunbenodigdheden tebetalen.Tevenswilmendebetekenisvanstaats-encoöperatievebedrijvenvergroten.Dezedoelstellingenzijnuitgewerkt in5-jarenplannen.Daarinwordtprioriteit gegevenaaninvesteringen
tenbehoevevan:

-

irrigatie,drainageenwaterbeheersing,cultuurtechnischwerkenende
op-en uitbouwvandeagrarischeinfra-structuur (transport,opslag,distributieenmarketingvanagrarischeprodukten).Deoverheidwildusniet
alleendeprimaire sectormaarookdeafzetenverwerkingstimuleren.Daaromheeftmeneenvoorkeurvoor turn-keyprojecten.
uitbreidingvandeproduktieindepluimvee-enderundveehouderij,de
akkerbouw (suikerbieten,aardappelen),degroenteenfruitsector,naasteen
capaciteitsvergroting endiversificatieindezuivelindustrie,
opleidingentrainingvooralvanhetmiddenkader eninstitutionalevoorzieningen.

OokisIrakbetrokkenbijhetpluimveeprogrammavandeArabOrganization
ofAgriculturalDevelopment.Daarbijstreeftmennaarzelfvoorziening inderegio
doormiddelvaninvesteringsprogramma's ensamenwerkingbijopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijspolitiek.Hetdoelvanhetprogramma
ishetbereikenvanzelfvoorziening inderegiorondhetjaar2000.
Eenprobleembijdeontwikkelingvandeagrarische sectorisdegeringe
produktiviteitendetreknaardestad.
In1965heeftdeoverheiddeStateCompanyforPoultrygesticht.Dezeorganisatiehad tottaakpluimveeprojectentestichtenterstimulering /ar,deeigenproduktie.Hetdoelisonafhankelijkvanimportenteworden.In 1979isdeze
organisatieopgesplitst indrieregionale (Centraal,Noord enZuid).
HetgevoerdebeLeidleidttoteentoenemendeoverheidsbemoeienis aetde
produktie,nl.viastaatscoöperatiesenstaatsbedrijvenenvia investeîings-en
importprogramma's.
HethuidigeconflictmetIranheeftIrakdiepindefinanciëleproblemengedompeld.Hierdoorwordendelopendeinvesteringsprojectenafgebouwdofafgebroken
enwordengeennieuweprojectenmeergeëntameerd.
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Deslachtkuikenhouderijenzijninhoofdzaakgevestigd indebuurtvande
grotestedenenmetname (90à95%)rondBagdadenBashra.
De3slachtkuikenbedrijvenvandestaatleverenelkperjaar6miljoendierenaf,d.w.z.ca.9.600tonvlees.Destaatbezitbehalveslachtkuikenhouderijenookvermeerderingsbedrijven,broederijen,veevoerfabriekenenslachterijen.
Daarnaast zijnerparticulierebedrijvendieslachtkuikensproduceren.Geschat
wordtdatbeidetypenbedrijvenelkongeveerdehelftvandetotaleproduktie
leveren.Bijdeparticulierebedrijvengaathetbehalveomeenbeperktaantal
groteslachtkuikenhouderijenomeengrootaantalkleinebedrijven.DeIraakse
slachtkuikenhouderijheeftdusinhoofdzaakplaatsopgespecialiseerdebedrijven.Detendensdaarbijisdebetekenisvandestaatsbedrijven tevergroten.
Doorgebrekaanmengvoer,eendagskuikens enstrooiselvallenvooraldekleine
particulierebedrijveninsneltempoaf.Welkomtermomenteelonderdrukvan
deoorlogssituatiewatmeerruimtevoorparticulierinitiatief.
Dekleinekuikenhouders zettendedierenvoorallevendafaanpluimveehandelarenenconsumenten.Ookdegrotereparticuliereenstaatsbedrijvenzetten
eenaantaldierenlevendaf.Daarnaastleverenzeaanslachterijen.Dezezetten
dedierennahetslachteninverseofdiepvriesvormaf.
Destaatbezitookeen 10-talbedrijvenmetouderdieren,elkmeteencapaciteitvan39.000hennen.Hetgaathierbijvooralomdierenvanlegrassen.
Vanhuntotaleproduktievan30miljoeneierengaattweederdedeelnaardeeigen
bedrijvenendestaatscoöperaties eneenderdedeelnaardeparticulieresector.
Momenteelzijnerooknogca.10particulierebroederijen.Daarnaastworden
groteaantallenbroedeiereneneendagskuikensingevoerd,metnamevanslachtrassen.
Destaatsvermeerderingsbedrijven ondervondenenigetijdgeledenmoeilijkhedenmethunproduktie.Menweetdezeproblemeninhoofdzaakaanhetgevoerde
pluimveeras (vnl.Lohmann).Daaromheeftmenookandererassenbeproeft,zoals
Hubbard,Widek,Euribrid enRoss.Momenteel treftmeninIrakdanookdevolgenderassenaan:Hybro,HypecoenHubbard.
Deactiviteitenmetbetrekking totdeimport,produktieendistributievan
pluimveevoer zijnondergebrachtbijdeStateCompany forAnimalFeed.
Menisdaarnietzogelukkigmee,geziendeklachtenoveronregelmatigheden
indeaanvoerensamenstellingvanhetvoer.Erzijndaaromookeenaantalparticulierekuikenhoudersdieconcentratenimporterenenhetvoerzelfmengen.
Bovengenoemdstaatsbedrijfbeheert 15fabriekenverspreid overhethele
land,metcapaciteitentussende5en50tonmengvoerperdag.Daarnaastbezit
meneenfabriekvoorconcentraten.Dedoorhetbedrijfgeïmporteerdegrondstoffenbestaanvooraluitsoja,maiseneiwitconcentraten.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Dehandel inlevendeslachtkuikensomvatdeafzetaanconsumentendanwel
aanpluimveehandelaren.Dehandelarendiemeestalovereen"pick-up"beschikken
verkopendedierenvanafdeautoaanconsumentenofaandetailhandelaren.Debetekenisvandezehandelzalafnemennaarmatehetaantalslachterijentoeneemt.
Hetaantalslachterijenbedraagtnu3.Erzijnplanneninuitvoeringvoor
nogminstens3slachterijen.Hetgaatomstaatsbedrijvenmetelkeencapaciteit
van50.000slachtkuikensperdag.Dezeslachterijendiebeschikkenoverdiepvriescapaciteit zijngevestigdindebuurtvanMosoel,BagdadenBashra(zie
fig.1.1).Hierdoorzijndevervoersafstandenvrijklein.
Deactiviteitenophetgebiedvandeimporthandel zijngeconcentreerdbij
de"StateTradeOrganizationforConsumerGoods".DitstaatsorgaanhandeltvrijweluitsluitendmetbuitenlandsebedrijvenofhunIraaksevestigingen.Ookdistribueertdezeorganisatiedegeïmporteerdediepvrieskuikensoverdeaangeslotenwinkels.Delaatstejarenwordtookdeparticuliere importweergestimuleerd.
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Decoördinatieindeslachtkuikensector isvoorwatdetoeleveringvaneendagskuikensenvoerbetreft,vooraleenkwestievanplanningdoordebetrokken
Ministeries enstaatsbedrijven.Verder speeltdeprijshierbijeenrol.Deplanningdoor staatsorganisaties enbedrijven iserineersteinstantieopgerichtde
capaciteitvandestaatsbedrijvenvolledig tebenutten.Bijdeafzetvanslachtkuikensspeeltvooraldeprijseenrolendaarnaastdevertikaleintegratiein
destaatsbedrijven.Contractproduktiekomtvrijwelnietvoor.Deslachterijen
verwerkennamelijkvooraldeslachtkuikensvanstaatsbedrijven,terwijlcontractueleaankoopvanmengvoer geziendevaakwisselendekwaliteitgeenaanbeveling
verdient.
Despecialisatievandekuikenhouderijenbeperktinprincipehunflexibiliteit.Tochisditindepraktijk gezienhetbelangvandestaatsbedrijvenende
groteimportbehoefte,nauwelijkseenprobleem.
Depluimveehouderijheeftinhetbeleidvandeoverheid prioriteit.Ditvertaaltzichineenomvangrijk investeringsprogrammavoordezesector.Daarbij
gaathetvooralomgrootschaligeprojectengerealiseerd doorbuitenlandseondernemingen.Deprojectenomvattenvaakdetotalekolomvanouderdieren totslachterijen,incl.deproduktievanveevoer.In 1979bedroegdegezamenlijkebegrotingvandedrieStatePoultryEstablishments 55,5miljoenIraakseDinars.De
fondsenvoorinvesteringenindelandbouw omvattenindatjaarintotaal3,3
miljard IraakseDinars.Behalveindeopbouwvandeslachtkuikensectorvinden
medetenbehoevevandezesectorook investeringenplaats indeinfra-structuur
zoalshavensenwegenenindeenergie-enwatervoorziening (zieook 1.3).Voor
dewatervoorziening isn=enmeestal aangewezenopeigen,zelf temakenbronnen.
Ditbetekent investeringen inhetslaanvandeputten,inpompinstallatiesenin
opslagtanks.Verderdientgeïnvesteerd teworden inafzetfaciliteitenzoalsgekoeldeopslagmogelijkheden.Erwordtnauwelijk geïnvesteerd tenbehoevevanhet
milieu.
Buitenlanders,diegeeningezetenenzijnvanandereArabische landen,kunnen
nietdeelnemen inhetkapitaalvaneenparticuliere Iraakseonderneming.Ookis
hetbuitenlandsebedrijvenniet toegestaan inIrak eenverkoopkantoor teopenen,
weltoegestaan iseenz.g.branche-officevoorhetuitvoerenvanopdrachten.

5.
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TussenNederland enIrakbestaatgeenhandelsakkoord.Welisereenakkoord
vooreconomischeentechnische samenwerking.Deinvoerheeftechterplaats
overeenkomstigdeautonomeregelingenvanbeidelanden.
Deimporthandelisvrijwelgeheel inhandenvan250staatsofsemistaatsorganen.Deinvoerheeftplaatsinhetkadervanjaarlijkseimportprogramma's.
Indezeprogramma'swordthetaccentgelegdopdeinvoervanproduktiemiddelen
enhalffabrikaten.Dezemakenca.80%vandetotaleinvoeruit.Voordeinvoer
issteedseenvergunningnodig.
Deinvoerprogramma'swordengerealiseerd viabeperkte inschrijving.Hierbij
krijgeneenbeperktaantalbedrijvendegelegenheid inteschrijven.
Detebetaleninvoerrechtenzijnmerendeelsadvalorum,somsspecifiek.
Verderdientbetaald tewordeneenheffingvan 15%tenbehoevevandenationale
defensieenvoorgebruiksgoederenbovendien 1%t.b.v.deinvoerlicentit>.
VoorinvoerinIrakisbenodigdeenconnossement,eenhandelstacVuurin
viervoud,metdaarophetlandvanherkomst,dewaarde,dehoeveelheid,dekwaliteit,hetbrutoennettogewicht,demerken,hetaanbodendesoortcolli, devrachtkosteneneenverklaringdatdegoederennietuitIsraëlkomenofIsraelischeonderdelenbevatten.Dehandelsfactuurdientgelegaliseerd teworden
doordekamervankoophandel endoordeconsulaireafdelingvandeIraakse
Ambassade.
Voordeverkoopvanlevensmiddelen isvooraf toestemmingvanhetDictoraat
GeneraalvanGezondheidvanhetNationaal InstituutvoorVoedingvereist.Deze
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toestemming wordt verleend als de desbetreffende monsters voldoen aan de geldendenormen. Het kwaliteitscertificaat,waarop vermeld is,dat de goederen geschikt zijnvoor menselijke consumptie dient elke zending tevergezellen.
Naast devoorgeschreven specifieke gegevens moet het etiket het volgende
vermelden:
"
-

de produktsamenstelling inhet arabisch
het soort enlietpercentage van de ingrediënten
het gewicht
nuttige wenken voor opslag
fabrikage aanduidingen
enop deverpakking de fabrikage-enuiterste consumptiedatum.

Door de oorlog tussen Irak en Iran is er eenprioriteitslijstvoorImportprodukten. Deze wijzigt vrij vaak. Bovendien zijn er geen fondsen beschikbaar.
Erkan duswel geleverd wordenmaar op krediet. Toch heeft nog steeds import
van pluimveevlees plaats.
De concurrentie in Irakberust vooral op het prijsniveau, een tijdige levering, de kwaliteit van produkten enprojecten, "after sales service"enop deelname aanbeurzen.
Staatsorganisaties doenbij voorkeur direct zakenmet buitenlandse bedrijven. Aanstelling van een agent heeft dus alleen zinals menveel zaken doet met
de particuliere sector. De agent moet een Iraki zijn, ingeschreven bij de Iraaksekamer van koophandel en inhet "Register of Commercial Agencies".
De groeiendemarkt in Irak is grotendeels inhanden van niet-EEG landen
als Brazilië,deVerenigde Staten,Nieuw Zeeland enAustralië (zie tabel5.1).
Sinds 1975 is het Franse aandeel sterk teruggelopen, terwijl Nederland pas de
laatste tijd naar Irak exporteert.

Tabel 5.1 De Iraakse import van pluimveevlees in 1975 en 1980naar herkomstland
1975
Totale import (x 1000 ton)
waarvan uit:
- Brazilië 1)
- Verenigde Staten 2)
- Nieuw Zeeland 2)
- Australië 2)
- Frankrijk 2)
- Nederland 2)
- Overige landen

13

100
%
82
18

Bron:UN., FAO enOECD handelsstatistieken.
1) Export van pluimveevlees naar Irak volgens Brazilië.
2) Export vanvlees,d.w.z.pluimveevlees incl. eenkleine hoeveelheid rundvlees.

De import omvat uitsluitend diepgevroren produkten,met name helekuikens.
Deze worden onder merk verkocht. Promotie van produkten uit Nederland heeft
plaats op de internationale jaarbeurs van Bagdad. Op deze beurs sluiten de
Iraakse importeurs contracten af ter dekking van een.groot deelvan hun jaarlijkse importbehoefte.
Erwordt geenreclame gemaakt voor het etenvankip of voor bepaalde merken. Dit hangt samenmet het tekort aankip,de import door staatsorganenopbasis van inschrijvingen enmet het feit dat een aantal exportlanden Irak als een
dumpmarkt beschouwen.
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1980

%
32
25
14
5
1
1
22

6.

DISTRIBUTIESTRUCTUUR

InIrakkomenbehoorlijkwatlevensmiddelenwinkelsvoor.Demeestezijn
kleinetraditionelewinkels.Hetaantalsupermarkten isbeperkt.Verderwordende
levensmiddelengedistribueerd viaeengrootaantalmarkten.
Deinlandse slachtkuikensworden nogvooreenflinkdeellevendverhandeld.
Hetslachtengebeurtdanindewinkelof thuisbijdeconsument.Dedetaillist
c.q.marktkoopmankooptdekuikenshetzijdirectbijdeproducent,hetzijvaneen
pluimveehandelaar.Eentoenemend deelvandeinlandsekuikenswordt geslachtverhandeld.Dezekuikenswordenalsversproduktenalsdiepvrieskuikenafgezet.De
detailhandelkooptdezekuikensofdirectvandeslachterijofvandegroothandel.
Degeïmporteerdediepvrieskuikenswordendoordestaatsorganisatiesgedistribueerdviadeaangeslotenwinkels.Vanwegehetklimaatbeschikteengrootaantalwinkelsoveréénofanderkoelapparaat.
Voorhaarwerknemersbeschiktderegeringovereeneigendistributiesysteem.
Dezewerknemerskrijgendaarbijregelmatigdeaanhengegarandeerdehoeveelheden
levensmiddelen thuisbezorgd.
7.

PRIJZENENPRIJSVORMING

Vanwegehetklimaatgaatdeproduktiegepaardmetextrakosten.Dezehangen
samenmetdenoodzakelijkeklimaatbeheersing indekuikenhokkenmiddelsventilatorenenkoelers.Daarkomtnogbij,dathetbijeenplaatsenvandehokkenin
groteprojectenleidttoteengrotekansoponderlingebesmetting.Ookheeftmen
nietaltijddebeschikkingovervoldoendewatervangoedekwaliteitenisergebrekaanvoldoendevakbekwamemanagersenarbeiders.Doordeze factorenishet
sterftepercentagevaakhoogendevoederconversie engroeislecht.
Ookindeproduktiefasendieaandeslachtkuikenhouderijvoorafgaanenbij
demengvoerproduktieheeftmentemakenmetextrakosten.Hetmengvoerdanweide
benodigdegrondstoffenmoetenwordeningevoerd,meestalvanuitWest-Europaen
deVerenigdeStaten.Hetzelfdegeldtookvooreendeelvandebroedeiereneneendagkuikens.Voorzoverdezeineigenlandwordengeproduceerd zijnerhogerekostenvanwegedelagerevruchtbaarheidvandeouderdierenendegemiddeld lagere
broedresultaten.
Dehogekostenvoordeeigenproduktiehebbentotgevolgdatimportvanb.v.
Braziliëgoedkoper is.Deoverheidbeschermd deconsumenteno.a.viaprijsbeheersing.Detoegestaneprijzenwordenregelmatig inhetStaatsblad gepubliceerd.
Deoverheidoefenttevenscontroleuitopdedoordetaillisten gevraagdeprijzen.
Voordiepvrieskuikens isdeprijsvormingvrij,voorlevendeenversekuikensniet.
Dehuidigestructuurvandemarktvoor levendekuikens schijnthetzelfsmogelijk
temaken,datde4à5grootstepluimveehandelaren deprijskunnenmanipuleren.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTORINIRAK
Sterkepunten:
Het toenemendeverbruikperhoofd,degroeivandebevolkingendebetrekkelijkgeringeeigenproduktiemakendateropdethuismarktnogveelruimteisvooreengrotereproduktie
Hetoverheidsbeleid isgerichtophetbereikenvanzelfvoorziening.Desectorheefthierdoorprioriteitbijhetdoenvaninvesteringen
Deslachtkuikenhouderijenendebedrijvenindetoeleverendeenindeverwerkendefasezijnmodernvanopzetengebruikenmoderneproduktiemethoden.
Menlevertdelevendekuikenswaarvoordeconsumenteenvoorkeurheeft.
Detransportafstandbijdeafzetvankuikensisklein
Samenmetanderelandenwerktmenaandeverbeteringvanopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijsbeleid
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Zwakkepunten:
Hetklimaatmaaktextrakostenvoorklimaatbeheersing middelskoelersen
ventilatorennoodzakelijk enheefteenongunstige invloedopdeprestaties
vanvermeerderingsdieren enopdebroedresultaten.
Deproduktieistendeleafhankelijkvangeïmporteerde eendagskuikensen
broedeieren
Ookdebenodigdegrondstoffenvoordeveevoerproduktieofhetmengvoer
zelfmoetenwordengeïmporteerd.Dekwaliteitvanhet eigenmengvoerwil
nogaleenswisselen.
Hetopzettenvangroteprojectenverhoogthetgevaarvooronderlingebesmetting.
Deslachtcapaciteit istekleinvoordeeigenproduktie.
Gebrekaanvakbekwamemanagersenarbeiders.
Doordatdeinfra-structuurendecommunicatiestructuur nogonvoldoendeontwikkeld zijn,kunnenenkelegrotepluimveehandelarendeprijsvanslachtkuikensmanipuleren.

9.

SAMENVATTING

Erwordt inIrakhardgewerktaanhetvergrotenvandeeigenproduktie.Omdatovergrotereafstandenhettransportvanmengvoer (grondstoffen)momenteel
goedkoper isdandatvankuikenvlees,iseendergelijk strevennietonzinnig.
WelisdoordeoorlogmetIrandeuitvoeringvandeplannenernstigvertraagd.
Bovendienmoetlosvandehuidigeoorlogssituatie rekeningwordengehoudenmet
verminderde,inkomstenuitdeexportvanaardolie.Dezefactoren,deproblemen
tengevolgevanhetklimaat,deafhankelijkheidvaningevoerdemengvoergrondstoffenendetoenamevandeconsumptiemaken,dathetnogwelgeruime tijdzaldureneerIrakzelfvoorzienendis.
Bijslachtkuikens ishetNederlandsemarktaandeelgering.Ditintegenstellingtotdesituatiebijdebouwvanhokken,broederijenenveevoerfabriekenen
bijdeleveringvaneendagskuikensenbroedeieren.ZouNederlanddeexportnaar
Irakvanslachtkuikenswillenopvoeren,danishetnoodzakelijkgoederelaties
teonderhoudenmetdeimporterendestaatsorganisaties,deeltenemenaandebeursin
Bagdadendehuidigeleveranciers teonderbieden.EenverderevoorwaardedaartoeiseengezamelijkoptredenvanhetNederlandsebedrijfsleven.
Geziendeoverheidsinvloed opdeimportenhetgehanteerdeinschrijvingssysteemzaldemarktwaarschijnlijk zijnadhockarakterbehouden.Hetisdaarom
beternietteveelkosteninhetontwikkelenvandezemarkt testeken.Welkan
hetaanbevelingverdienenervoortezorgendatmengevraagdwordt inteschrijvenopteplaatsenorders.
VoordeNederlandse toeleverendebedrijvenvanmengvoerfabrieken,kuikenhokken,premixen,broedeieren,eendagskuikens enslachterijenzijnnoggoede
afzetmogelijkhedenopdeIraaksemarktaanwezig.
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DESLACHTKUIKENSECTORINDEARABISCHEREPUBLIEKEGYPTE

MARKTOMVANGENVERBRUIK
1.1 Algemeen beeld
DeArabischeRepubliekEgypteisgelegenopdegrensvanAziëenAfrika.
HetlandgrenstinhetOostenaanIsraëlendeRodeZee,inhetZuidenaan
Soedan» inhetWestenaanLibiëeninhetNoordenaandeMiddellandseZee(zie
fig.1.1).
Fig 1.1. DeArabischeRepubliekEgypte.
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Detotaleoppervlakte is 1miljoenkm2.Daarmeeishetlanddusbijna27xzo
grootalsNederland.Debevolking isdelaatstejarenvrijsterktoegenomen,
namelijkvan34miljoenin 1971tot46miljoenin1983,d.w.z.metgemiddeld
bijna3%perjaar.NaastEgyptenarenbestaatdebevolkinguitBedouïnen,Kopten
enNubiërs.Debevolking isgeconcentreerd indeNijldelta,hetNijldalenin
deverspreidt gelegenoasen.Deurbanisatiegraad isvrijlaagnamelijk44%in
1979.Welwoont 20%vandebevolking indehoofdstadKairo (incl.dezusterstad
Giza).
Hetklimaatkent2seizoenen.Dewintervalt indeperiodenovember-maart.
Dezeperiodewordtgekenmerktdoorgematigdedagtemperaturenenkoeletotkille
avonden.Deregenvalvarieertvan 190mminAlexandrietot3mminAssoean.In
dedikwijlsvochtige zomerligtdetemperatuur inKairo 'smiddagsomstreeks
35C-BuitenhetNijldal issprakevaneenwoestijnklimaat.Dewatervoorziening
berustinhoofdzaakopdeNijl.Hetbeschikbarebronwaterwordtvrijwelnog
nietbenut.
Hetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolking iserglaag,namelijkUS$500,-inNederlandUS$11.790.Degemiddeldejaarlijksereëlegroei
vanhetbrutonationaalproduktperhoofdvandebevolkingbedroegtussen1970
en 19805,3%.HetEgyptischePond (L.E.)isnietconvertibel.Deofficiële
koersvoordeimportenvandeopenbaresector,t.o.v.deguldenwasbegindecember
1983ƒ3,6812.Naastdeofficiëlekoersisereenkoersvoordeinvoervanstrategischegoederendoorderegering zelfeneenz.g."grijze"koers.Dezelaatste
wordtbepaalddoorvraagenaanbodengeldtvoordeinvoervandeparticulieresector.
De regeringskoers islagerde"grijze"hogerdandeofficiëlekoers.
Debijdragevandelandbouwinhetbrutobinnenlandsprodukt isvrijgroot;
namelijk 21%in 1980.Anderebelangrijke sectorenzijndediensten (23%)ende
mijnbouwincl.deindustrie(16%).Debetekenisvandelandbouwvoordewerkgelegenheid isgroterdanhaarbijdrage tothetbrutobinnenlandsprodukt.In 1980was
ongeveer40%vandetotaleberoepsbevolkingwerkzaam indelandbouw.
VandetotaleoppervlaktevanEgypteis3,5% ingebruikvoordelandbouw.
Derestiswoestijn-ofhalfwoestijngrond.Delandbouwisgeconcentreerd inde
vruchtbarenijlvalleieninenkeleoasen-Vrijwelallelandbouwgrondenworden
geïrrige.erd.Debelangrijkste gewassenzijnkatoen,tarwe,rijstenmais.Belangrijke tuinbouwgewassen zijntomaten,bonen,watermeloenenendoperwten.De
veehouderijomvatvooralrunderen,buffels,schapenengeitenendelaatste
jarenookpluimvee.

1.2 Produktie en verbruik
Uittabel 1.1blijkt,datondanksdegroeivandeeigenproduktiedezelfvoorzieningsgraad isgedaaldvan96%in1975tot57% i n 1981.Hetverbruikper
hoofd isna 1975verdubbeld.Ditkomtomdatoppluimveevleesgeenreligieuze
Tabel 1.1 Deontwikkelingvandeproduktie,hetverbruikendezelfvoorzieningsgraadvanpluimveevlees indeArabischeRepubliekEgypteindeperiode 1975tot1981

Produktie (x1000ton)
Import
(x1000ton)
Verbruik (x1000ton)
Zelfvoorzieningsgraad (%)
Verbruikperhoofd (kg)
Bron:FAO.
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1975

1977

1979

1981

78
3
81

102
7
109

101
27
128

112
84
196

94'
2,8

79
3,1

57
4,6

96
2,3

taboe'srusten,desmaakvrijneutraal is,hetvleesweinigvetbevatenrelatiefgoedkoop isdoordegegevenconsumentensubsidies.Daarstaattegenover,
datdeontwikkelingvandeeigenproduktiebelemmerd isdoorhetgebrekaaninlandseveevoergrondstoffeneneendagskuikens,terwijldeimportnietonbeperkt
konwordenvergroot,vanwegedenegatieveeffectenopdebetalingsbalans.
Deinlandseproduktieoirvatvooral levendekuikensendaarnaastookverse
kuikensenslachtkippen.Deimportbestaatuitdiepvriesprodukten. InEgypte
bestaat integenstelling totanderelandeninhetMidden-Oosten geengrotevoorkeurvoorlevendeenversekuikens.
Deinkoopvanpluimveevlees inprivatewinkelsenvooral indestaatswinkelswordtbepaalddoordebevoorradingvandewinkels.Dezebevoorradingis
zeeronregelmatig.Ditbetekentdatdeconsumentnogalwatzoekwerkmoetdoen
omtewetenwaarpluimveevlees tekoop isendatmenvervolgensvaaklangmoet
wachteneermenaandebeurtis.(zieookhoofdstuk 6). Doorhetgebrekaan
koelkastenwordendegekochtediepvrieskuikens directnaaankoop geconsumeerd.

1.3 Overheidsbeleid
Heteconomischbeleidwerdmiddelshetvijfjarenplan 1982-1987gerichtop
zelfvoorziening indeagrarischesector,hetverhogenvandeproduktieenproduktiviteit indeindustrie (metnametextiel,voedingsmiddelen,petrochemie
enbouw)enhetverbeterenvandeenergievoorziening.
Bijdeontwikkelingvandelandbouwproduktie gaathetomhetontginnenvan
nieuwelandbouwgrondenmetnameindewoestijn,het tegengaan vandeonttrekkingvanlandbouwgrondent.b.v.huizen-enwegenbouw,intensiveringenmechaniseringvandelandbouw,beterevoorlichting enmeerpraktijkgericht onderzoek.
Daarnaastzaldecoördinatie tussendebijdelandbouw-envoedselproduktie
betrokkenMinisteries,namelijkdievanLandbouw,vanIrrigatie,vanLandHerinrichtingenOntginningenvanAanbod,wordenverbeterd,zullenercoöperaties
komendiedebelangenvandesectorkunnenbehartigenenzaldeprijsvorming
vrijerwordengelaten.Ditlaatstebetekenteengeleidelijkeafschaffingvan
input-subsidieso.a.opveovoereneenverhogingvandeprijzenvooreindprodukten.Vialandhervormingenlandontginningprobeertmenhetgrootgrondbezit
teverminderen.Hierdoorishetaantalboerenmetminderdan2,5hagrondsterk
toegenomen.Binnendelandbouwwilmenaandeontwikkelingvandevolgende
sectorenprioriteitgeven,namelijkvisserij,pluimveeenrundvee.Deuitvoering
vanhetbeleidheeftdecentraalplaatsviade"governoraten".
Bijdeontwikkelingvandeslachtkuikenproduktiespeeltdein 1964opgerichteGeneral PoultryCompany (GPC)eenbelangrijkerol.Ditstaatsbedrijf,
datsemi-autonoomis,heefttotopdrachtslachtkuikenseneierenteproduceren
entechnischehulp tegevenbijdeontwikkelingvandeparticuliereproduktie.
Hetbedrijfbeschiktovereigenvolledig geïntegreerdebedrijvenenlevertdaarnaastaankleineprivatebedrijven (max.capaciteit5000kuikensperronde)eendagskuikensenmengvoer.Momenteel stimuleertdeoverheiddeprivatesector,om
slachtkuikenbedrijven,mengvoerfabriekenofslachthuizen testichtenviahet
verstrekkenvan"zachte leningen"(à6%rente).OokisEgyptebetrokkenbijhet
pluimveeprogrammavandeArabOrganisationofAgriculturalDevelopment.,Daarbij
streeftmennaarzelfvoorziening inderegiodoorinvesteringsprogramma'sen
samenwerkingbijopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketing.*nprijspolitiek.Hetdoelvanhetprogrammaishetbereikenvanzelfvoorzieninginde
regiorondhetjaar2000.OokwerktEgyptesamenmetSoedanbijdeproduktie
enmarketingvanpluimvee.
UitsocialeoverwegingenbestaatinEgyptereedseengrootaantaljaren,
namelijkvanaf 1965eensysteemvoorderantsoeneringvaneenaantalessentieel
geachtevoedingsmiddelen,waaronderpluimveevlees.Voordezegerantsoeneerde
artikelen,dievooralviastaatswinkelswordengedistribueerd,geldtbijaankoopeengereduceerdeprijs (zieookhoofdstuk6).
Voorhetbereikenvanzelfvoorziening isnietalleenhetopvoerenvanproduktievanbelang,maarookhetafnemenvandesnellebevolkingstoename.
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Eenbeperkendefactorvoordeuitvoeringvanhetontwikkelingsprogrammaishet
tekortopdebetalingsbalans.DoordewereldrecessieIepenmomenteeldeinkomstenuit
deexportvanolieenarbeid terugevenalsdieuittolgeldenentoerisme.Dit
heeftgeleid tottemporiseringvandeuitvoeringvandeplannenentotimportrestrictiesopnietessentieel geachtegoederen.

SLACHTKUIKENSECTOR
2.1 Structuur kuikenhouderijen
Indeslachtkuikenhouderijkomennaasteenaantalminofmeergrootschalige
produktieëenheden,nogeengrootaantalkleinebedrijvenvoor.Dezekleinebedrijvenproducerenperkeereenbeperktaantalkuikensenkomenvoorineen
grootaantal (ca.5000)dorpen.Hunaandeel indetotaleproduktiebedraagtca.
50%.Naastdezebedrijvenmethunouderwetseproduktiewijzekomenerca.9000
particulierecommerciëlebedrijvenvoordieminstens 5000kuikens tegelijk
produceren.Hetgaathierbijomgespecialiseerdebedrijven,waarondererookeen
aantal zijndietevenseeneigenvoerfabriek,vermeerderingsbedrijf,broederijen/
ofslachterijbezitten.Dezebedrijvennemenongeveeréénkwartvandetotale
produktievoorhunrekening.Tenslotte iserhetstaatsbedrijf"GeneralPoultry
Company".Ditvollediggeïntegreerdebedrijfbezitveevoerfabrieken,vermeerderingsbedrijven,broederijen,slachtkuikenhouderijenenslachterijen.Daarnaast
ishetbedrijfookbetrokkenbijdeproduktievanconsumptie-eieren.Hetlevert
ookvoer,eendagskuikensenadviesaaneenaantalcommerciëlekuikenhouders.Het
marktaandeelvande"GeneralPoultryCompany"indeslachtkuikenproduktiebedraagt25%.Hetstaatsbedrijfvervulteenessentiëlerolbijdeopvoeringvan
deslachtkuiken-enconsumptie-eiproduktie enbijdeinvoeringvanmodernerassenenproduktiemethoden.Departiculierecommerciëlebedrijvenendestaatsbedrijvenzijnvooralgevestigd indebuurtvandegrotestedenindeNijldelta.
NietonvermeldmagblijvendathetEgyptisjhelegereeneigenslachtkuikenhouderijbezitmeteenjaarcapaciteitvan26miljoenkuikens.

2.2 Afzet slachtkuikens
Dedoordekleinedorpsbedrijven geproduceerde slachtkuikenswordenlevend
verkochtaanconsumenten,pluimveehandelarenofplaatselijkewinkeliers.
Dedoordecommerciëleparticulierebedrijvenendedoorhetstaatsbedrijf
geproduceerdekuikensworden tendeleafgezetaanslachterijen.Hetgaathierbijmeestalommetdezeslachtkuikenhouderijenverbondenslachterijen.Echter
zowelhetstaatsbedrijfalseenaantalparticulierebedrijvenslachtenookkuikensdieopcontractzijngeleverd.
Hetverschil inwijzevanafzethangtooksamenmethetontbrekenvanvoldoendeslac.htcapaciteit.Hetopvoerendaarvanheeftindehuidigeplanningdanook
eenzwaaraccentgekregen.ZozijnerplannenvandeGPCenhetMinistryof
Supplyvoor7nieuweslachterijen ingovernoratenmetveelkuikenhoudarijen.
Ookenkeleparticuliereondernemingenwillenslachterijenbouwen.

2.3 Toelevering eendagskuikens
Hetaantalbroederijen isbeperkt.Zezijnvrijweluitsluitend eigendom
vanhetstaatsbedrijfofvangrotegeïntegreerdeparticulierebedrijven.Het
gaathierbijommoderneinhetbuitenland gekochtebroederijen.ZezijngevestigdbijdegroteslachtkuikenbedrijvenronddegrotestedenindeNijldelta.
Debroederijenleverendeeendagskuikensdirectaandeeigenslachtkuikenhouderijofaananderekuikenbedrijven.Metdezeanderekuikenbedrijven (5800)
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heefthetstaatsbedrijfvasteafsprakengemaakt,waarbijminstens3leveringen
perjaarzijngegarandeerd.Ookdriegroteparticulierebedrijven levereneendagskuikensaankuikenhouders.Dezeleveringen zijnmeestalcontractueelvastgelegd.
Decapaciteitvandebroederijen isonvoldoendeomdeeigenbehoeftete
dekken.Hetstaatsbedrijf eneenaantalparticulierebedrijvenvoerendanook
20%vandebenodigdeeendagskuikens in,metnameuitNederland.Erwordengeen
broedeiereningevoerd.BehalvemodernerassenalsHubbard,RossenHybro
wordennog oudeplaatselijkerassengebruikt.Ditlaatstegebeurtuitsluitend
doordekleinebedrijven.Ookdeuitbreidingvanhetbestandaanouderdieren
endebroedcapaciteitheeftinhetoverheidsbeleid prioriteit.Hetstaatsbedrijf
zalzichdaartoeo.a.meergaanrichtenopdeproduktievaneendagskuikensen
minderopdievanslachtkuikens.Opmerkelijk is,dateenaantalparticulierebedrijvenplannenheeftomeendagskuikens tegaanexporterennaarandere landenin
hetMidden-Oosten.Debenodigdebroedeierenwilmenimporteren.

2.4 Toelevering van kuikenvoer
Hetaantalmengvoerfabriekenisbeperkt.Hetgaatvooralommethetstaatsbedrijfofdegroteparticulierekuikenhouderijenverbondenfabrieken.DatbetekentdatookdemengvoerfabriekenvooralronddegrotestedenindeNijldelta
zijngevestigd.Hetgaatommoderneeenheden,meteenproduktiecapaciteitvan
ca. 15tonperuur.
Behalveaandeeigenkuikenbedrijvenleverendemengvoerfabriekenvanhet
staatsbedrijfookaankleinereparticulierekuikenhouders.Ookhierbijgeldt
datdeleverantievoorminimaal3mestrondenperjaarisgegarandeerd.Ook
grotegeïntegreerdemengvoerfabrieken zettenafaanparticulierekuikenhouders.
Dezeleveringenzijncontractueelvastgelegd.
HoewelEgyptevanuitdeakkerbouwsectordebeschikkingkrijgtovereenhoeveelheid grondstoffenvoordemengvoerproduktie,wordt80%vandegrondstoffen
envrijwelallebenodigdepremixgeïmporteerdo.a.uitNederland.Vooraldekleinebedrijvenverwerkennaastgekochtepremixen,afvalproduktenvanheteigenbedrijf inhetkuikenvoer.Depremixenkopenzemeestalbijhuncoöperatie.Decoöperatieszijnopgerichtmethetdoeldeoverheid tehelpenbijdeuitvoeringvanhet
landbouwbeleid.Deoverheidbepaalt danookdeprijzenvandecoöperaties.
Inhetoverheidsbeleidheeftookdevergrotingvandeeigenmengvoerproduktienogalwatprioriteit.Voorinvesteringenindezesectorsteltdeoverheid leningenmeteenlagerente (6%)beschikbaar.Ookzalhetstaatsbedrijfde
GeneralPoultryCompany zichmeermetdeproduktievanmengvoergaanbezighouden.Behalveaandehoeveelheidmengvoerwordtookveelaandachtbesteedaande
kwaliteit.Daarbijconcentreertmenzichopdeopvoeringvandekwaliteitvan
degekochtegrondstoffen.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Dehandel inlevendeslachtkuikensomvateengrootdeelvandeinlandse
produktie,nl.detotaleproduktievandekleinedorpsbedrijveneneenflink
deelvandievandecommerciëlebedrijven.Debetekenisvandezehamielzal
naarverwachtingafnemen.Deoverheidheeftnamelijkeenplanopgesteldomop
kortetermijndeslachtcapaciteit indeconcentratiegebiedenvandeslachtkuikenhouderij tevergroten. (Zie2.2).
Depluimveeslachterijen zijngekoppeldaanhetstaatsbedrijfofaanëén
vandegrotegeïntegreerde slachtkuikenbedrijven.Hetgaatdaarbijomredelijk
groteslachterijen,diedekuikensgezienhettekortàanvriesruimtemeestal
inversevormverkopen.Hetopvoerenvandebeschikbarekoel-envriescapaciteitenvooralookvangekoeldtransportstaateveneenshoogopdeprioriteitenlijst
vandeoverheid.Deslachterijen zijnmeestalgelegenindebuurtvandegrote
steden.Hierdoorzijndetransportafstandenbetrekkelijkklein.
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Fig.4.1 Hetproduktie-enafzetssysteemvanslachtkuikens enconsumptieëieren
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Deimporthandelisvoor90%inhandenvandeoverheid,ni.deGeneral
Authority for SupplyCommodities (GASC)vanhetMinisterievanAanbod.DeGASC
kooptinviahetuitschrijvenvantenders.Daarnaastwordtgeïmporteerd dooreen
flinkaantalparticuliereimporteurs.

4.

BEDRIJFSKOLOM

Voorwatdeafzetvanlevendekuikensdoordekleinedorpsproducentenaan
pluimveehandelarenbetreft,issprakevancoördinatieviadeprijs.Ditgeldt
ookvoordedoorcommerciëleproducentenaanpluimveehandelarenverkochteslachtkuikens.Welkunnenhiercontractenm.b.t.eendagskuikensenmengvoereenrol
spelen.Bijdeafzetaanslachterijenspeeltdevertikaleintegratieendecontractproduktieeenrol.Ondanksdetoenamevancontractproduktie envertikale
integratie isdeprijsnogveruithetbelangrijkstecoördinatiemiddel.Daarde
prijzensterkbeïnvloedwordendoordeoverheid,bepaaltdezeinfeiteofde
hiervanuitgaandesignalenovereenstemmenmetdebehoeftenvandemarkt.Fig
4.1geefteenoverzichtvanhetafzetpatroonvanslachtkuikens (zieookparagraaf2.2enhoofdstuk6).
Deslachtkuikensectorbestaatuiteengrootaantalkleineenmiddelgrote
bedrijveneneenbeperktaantal zeergrotegeïntegreerdebedrijven,alsmedeeen
mammoetstaatsbedrijf.Demeestebedrijven zijnnietopdeslachtkuikenhouderij
gespecialiseerd.Voorzoverditwelhetgevalisgaathetmetnameomhetstaatsbedrijfofgrotegeïntegreerdebedrijven.Dezegespecialiseerdebedrijvenzijnin
principeweinigflexibel.Dezeinprincipegeringeflexibiliteitisgeziendegeringe
zelfvoorzieningsgraad indepraktijknietproblematisch.Daarkomtnogbijdat
hetgaatomgrotekapitaalkrachtigeondernemingeneneenstaatsbedrijfvoorwie
eenzekereleegstandnietonoverkomelijkis.
Behalveindeopbouwvandeeigenvermeerderings-,broederij-,enslachtkuikensector,dientEgyptenoggroteinvesteringen tedoent.b.v.demengvoerproduktie eninslachterijen.Verderdientgeïnvesteerd tewordenindeontwikkelingenberoepsscholingvandebevolking.Ookmoetennoginvesteringenin
deinfrastructuurplaatsvinden,zoalskoel-envriesruimten,havenfaciliteiten ,
wegen,gekoeld transport,energie-enwatervoorziening.Dewatervoorziening
isvoorhetovergrotedeelgebaseerdopdeNijl.Verdermaaktmengebruikvan
bestaandeennieuwebronnen.Deenergievoorziening berustop"wittesteenkool"
vandeAswandamenopaardolie.Hetbeleidmetbetrekking totbuitenlandseinvesteringen iseropgerichtprojectenaantetrekkendiedelokaleproduktiecapaciteitverhogenendieimportvervangend zijn.Ominvesteringenaantemoedigenzijnpubliekeenkunnenparticuliere"vrijezones"wordengesticht.
Dezezonesvallenonderhettoezichtvande"InvestmentAuthority'sBoard".De
goederenbestemdvoordezezonesvallenbuitendenormaledouaneproceduresen
erwordengeenbelastingeneninvoerrechtenopgeheven.Ookgeldenernietalle
Egyptischearbeids-envennootschapswetten enwordthetinkomenvanbuitenlandse
werknemersnietbelastmetdeEgyptische inkomensbelasting.Investeringenbuiten
devrijezoneskunnenslechtsgedaanwordenmetdeelnemingvandeEgyptische
overheidofparticulieren tenzijdeDirectievandeInvestmentAuthorityBoard
mettweederdemeerderheid ditnietnodigvindtofalshetgaatombankendiezich
bezighoudenmetdehandelinvreemdevaluta.
Ophetgebiedvanmilieu,welzijnenhetverzamelenenverspreidenvan
marktinformatiewordeninEgyptegeenactiviteitenontplooid.Welbrs.teedtmen
veelaandachtaandebestrijdingvansalmonella.

5.

IMPORTEN

EgypteiseenvandeconcentratielandenvandeNederlandseontwikkelingshulp.IndatkaderisNederland o.a.bijpluimveeprojectenbetrokken.Daarnaast
bestaattussenEgypteenNederland eenovereenkomst inzakeeconomischeentechnischesamenwerkingeneenovereenkomst inzakedewederzijdseaanmoedigingen
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bescherming van investeringen.
Voor de import van pluimveevlees is eenvergunning nodig. Deze vergunning
hangt samenmet de toewijzing van deviezen.Verder moet de importeur bij de opening van een accreditief 25%van dewaarde van de te importeren goederen in
convertibele valuta storten. Sinds eind vorig jaar hebben particuliere importeurs
geen toestemming meer nodig voor de import van diepgevroren kip.Voor hele kuikens behoeft geen invoerrecht teworden betaald. Voor kuikendelen is er eenadvalorum tarief van 8 à 10% afhankelijk van het betreffende produkt. Ook de import van uitgangsmateriaal en grondstoffen voor de landbouw isvrij van invoerrechten.
Voor de import in deArabische Republiek Egypte zijn de volgende documenten
vereist: een verklaring dat geslacht isovereenkomstig demohammedaanse wetten,
een gezondheidsverklaring van deveterinaire dienst,eenverklaring dat het
vlees voor de verscheping gekoeld is tot onder het nulpunt en een certificaat
van devolksgezondheidsautoriteiten waarin vermeld ishet exporterende land,het
aantal colli,omvlees vanwelk dier het gaat,de inspectiedatum, de naam van
het exportbedrijf,deverschepingshaven ende naamvan de importeur.
De etiketten dienen tevermelden: de naamvan deproducent,de merknaam,
de slachtdatum, samenstelling en percentage additieven,alsmede het bruto en
netto gewicht. Het gebruik van de arabische taal isniet verplicht maar verdient
wel aanbeveling.
Hele kuikens dient men afzonderlijk teverpakken; delen niet.Uit de zending wordt eenmonster getrokken tenbehoeve van de controle op salmonella.
Deze controle isvrij eenvoudig te gebruiken om de import tebelemmeren of onmogelijk temaken.Alle importen moeten lopen via een inEgypte geregistreerde
agent. Deze moet een Egyptische vader hebben en tenminste 5jaar inEgypte gewoond hebben. Een uitzondering hierop vormen de importen die de Amerikaanse
regering financiert inhet kader van het "commodity import program".
Van de importhandel inpluimvee is een groot deel inhanden van de General
Authority for Supply Commodities (GASC). Deze koopt invia een tenderprocedure.
De offertes dienen daarbij teworden ingediend door eenEgyptische agent. Deze
staatsinvloed op de import maakt datbij het aankoopbeleid niet alleenmarktoverwegingen een rol spelenmaar ook aspecten als de aanwezigheid van voldoende
deviezen,het steunen van de eigen oroduktie e.d. Momenteel streeft men ernaar
de invoer vanpluimvee voor eengroter deel door particuliere importeurs te
laten verzorgen.
De meeste importen lopen via Alexandrie. Indeze haven zijn geenvrieshuizen aanwezig enbeschikt men niet over moderne apparatuur voor het ontschepenvanvriescontainers. De vriesschepen worden daarom 'snachts gelost,waarbij deproduken inniet gekoelde wagens naar vrieshuizen buiten het havengebied
wordenvervoerd. Hierbij isverlies enkwaliteitsvermindering onvermijdelijk.
Uit tabel 5.1 blijkt dat debelangrijkste exportlanden van pluimveevlees
naar Egypte inde loop der jaren nogal veranderd zijn. In 1975waren het China
enNederland, in 1979 de Verenigde Staten enNederland en in 1981 de Verenigde

Tabel 5.1 Totale pluimveevleesimport indeArabische Republiek Egypte naar herkomstland in 1975, 1979 en 1931

Totale import (x 1000 ton)
waarvan naar land van herkomst
- Verenigde Staten
- China
- Nederland
- Frankrijk
- Brazilië
- overig
Bron: UN Commodity Trade Statistics.
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1975

1979

1981

3
%

27
%
49

84
%
49

35
35

30

38
3

4
33
14

StatenenBrazilië.Na 1981isdebetekenisvandeVerenigde Statenverminderd
endievanFrankrijk toegenomen.DeexportuitdeVerenigdeStatenvondvooreen
deelplaatsinhetkadervanPL480enviahetUSAgency forInternationalDevelopment.Dewisseling inleverancierslanden iso.a.eengevolgvandeoverheidsinkopenviahettendersysteemendegrotenadrukdiemenopdeprijslegt.Het
importerendooroverheidsorganenheeftooktotgevolg,datdeimportvaakweinigcontinuis.Zoiserin 1982eenimportstopgeweest.
Deimportbestaatvooraluithetpanklarediepvrieskuiken,Daarnaastworden
diepvriesdelenenkalkoenengeïmporteerd,metnameuitdeVerenigdeStaten.De
geïmporteerdekuikenswordenondermerkverkocht.Geziendewijzevanafzet
(ziehoofdstuk 6)endeonzekerhedenronddeexportnaarEgyptedoorhetgehanteerdeinkoopsysteemwordtgeenreclamegemaaktvoorgeïmporteerdekuikens.
Nietuitgeslotenisdatdoordebeslissingdeimportvankuikensmeerovertelaten
aanparticulierebedrijvennaastdeprijsookpersoonlijkecontactenenmerkreclamebelangrijker zullenworden.
6.

DISTRIBUTIESTRUCTUUR

Dedistributiestructuur indeArabischeRepubliekEgyptewordtsterkbeïnvloeddoordeoverheidssteun aangezinnenmeteenlaaginkomen.-Inditkaderverkooptdeoverheid gerantsoeneerdehoeveelhedenbelangrijke consumptieprodukten
tegeneenvasteprijs.
Egypteteltduizendenparticulierekruidenierswinkels.Hetgaatdaarbij
vooralomkleinewinkels zonderkoelapparaten,dieuitsluitend drogegoederen
verkopen.AlleenindegrotestedenzoalsCairo,Alexandrie'enPortSaidkomen
enkelewinkelsmetkoelingsfaciliteitenvoor.Dezeverkopenookvlees,diepvrieskuikens,botere.d.Deprijzenzijnergewoonlijkhogerdaninandere
winkels.
Inhetgebied"Groot-Cairo"bezithetMinistryofSupply2grotedetailhandelsorganisaties,die600detailwinkels (staatscoöperaties)bezitten.Deze
winkelsbeschikkenoverdiepvriesapparatuur.Deprijzen zijnindezezakenlaag.
OokinAlexandrieisereendergelijkeorganisatie.Dezebezit 120winkels.
Degerantsoeneerdegoederenwordengedistribueerdviadaartoeaangewezen
particulierewinkeliers enviaregeringswinkels.Dezelaatstewinkelsverkopen
ooknietgerantsoeneerdegoederen (ziefig.6.1).Menkandegerantsoeneerde
goederenuitsluitendkopenbijdewinkelwaarmenisingeschreven.
Dewinkelskopendegoedereno.a.vantweegroothandelsbedrijven ineigendombijhetMinistryofSupplyenvanééngroothandelscoöperatiediehetMinisterievanSocialeZakenbezit.Dezegroothandelsbedrijven leverenvrijeen
gerantsoeneerdeproduktenuitbinnen-enbuitenland.Zehebbenopslagruimten
inhethelelandeneigentransportmiddelen.Degroothandelscoöperatie levert
uitsluitendaandeleden(verbruikscoöperaties)indeindustriëlecentra,aan
countryclubs,enaanhoofdkantorenvandevakbewegingenvanberoepsorganisaties.
Slachtkuikenvleesbehoortsamenmetroodvleesenvistotdenietstrict
gerantsoeneerdegoederen.D.w.z.dehoudervaneenrantsoenkaartwordt geenbepaalde hoeveelheid gegarandeerd.Ditisafhankelijkvandebeschikbarehoeveelheidperwinkel.Eengrootdeelvandezewinkelsbeschiktnietovervrieskastenofheeftonvoldoendevriescapaciteit.Slachtkuikenaankopen zijnbeperkt
tot 1inlandskuikenoergezinpermaand en 1à2geïmporteerdediepvrieskuikens.
Isergeenroodvlees beschikbaardankanmenpergezinpermaanddrie ^importeerdekuikenskopen.i)einlandsekuikenskrijgtderegeringbeschikbaarvan
hetstaatsbedrijf"GeneralPoultryCompany"enviaaankopenbijcommerciële
produktiebedrijven.
Delevendeslachtkuikensvanbinnenlandseorigine wordendoorparticulierebedrijvengedistribueerd enzijnveelduurder.
Derantsoenering enhetgevenvanconsumentensubsidiesisbedoeldomde
consumenten tebeschermentegendetoenemendekostenvanlevensonderhoud enom
'de bevolking teverzekeren vaneenminimale hoeveelheidvoedsel.Dekosten
vanhetsysteemzijndelaatstejarensterk toegenomen,omdatlageprijzende
consumptiestimuleren.Omdekostentebeperkenkomengezinnenmeteenjaar-.

Fig.6.1 Afzetkanalenvoorgesubsidieerdeprodukten
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inkomenbovenLE 1200,-nietmeerinaanmerkingvoorgerantsoeneerdegoederen.
Hetzelfdegeldtvoorgezinnenmettenminste 10feddans (=4,2ha)land,voor
hendiewerken in hetbuitenland ofbijstaatsbedrijven.Bovendienwordende
prijzenzoaangepast,datzeweermeerdewerkelijkemarktverhoudingenweerspiegelen.Eind 1983isdesubsidieopdiepvrieskuikens afgeschaft.Dit zalde
importvandiepvrieskuikensnegatiefbeïnvloeden,doordatnaarverwachtingde
vraag zalafnemen.

7. PRIJZENENPRIJSVORMING
Destaatsencommerciëlebedrijvenindeslachtkuikensectorpassendemodernewesterseproduktiemethodentoe.Dezebedrijvenwerkengeziendeomstandigheden
inEgyptevrijefficiënt.Eenkostprijsverhogende factorishetklimaat,waardoorinvesteringen inklimaatbeheersingmiddelskoelersenventilatorennodig
zijn.Verderkunnengenoemdwordendeafhankelijkheidvangeïmporteerdegrondstoffenvoorhetkuikenvoerentendeleookvangeïmporteerdebroedeierenen
eendagskuikens.Ookisereengebrekaanvoldoendevakbekwamemanagersenarbeiders.Dezehogerekostenwordenverminderd doordeverstrektesubsidies.
Dekostprijsvandeproduktiedoordekleinedorpsbedrijfjesligtveelhogerdandievandecommerciëleenstaatsbedrijven.Geschatwordtdatdedieren
opdorpsbedrijvencirca tweemaal zoveelvoerconsumerenpergeproduceerdekg
kuikenvleesdanbijmoderneproduktiemethoden.
Nietalleendegeïmporteerdebroedeiereneneendagskuikens zijnrelatief
duur.Hetzelfdegeldtookvoordeeigenproduktievanwegedelagerevruchtbaarheidvandeouderdierenendegemiddeld lagerebroedresultaten.Doordehoge
kostenvanhetluchttransport zijndegeïmporteerdeeendagskuikensongeveertwee
keerzoduuralsdeinhetbinnenlandgeproduceerde.
Demargevandekuikenvleesimporteurmagtenhoogste6%bedragen,dievoordegroothandel4%.Detotalemargeopgeïmporteerdeproduktenmag tenhoogste 30%bedragen.Dezemargeisgezienderisico'svanbederfniethoog.
Deproducentenprijzen/anlevendafgezettekuikensbedragencircaLE1,45
perkg.Dedetailhandelsprijsvoorgeïmporteerdediepvrieskuikensbedraagtin
staatswinkelsLE 1,15perkg,eninparticulierewinkelsLE 1,35perkg.Deinlandsedoorstaatsbedrijvengeproduceerde slachtkuikenskosteninstaatswinkels
LE 1,25perkg.Devrijemarktprijsvaninlandsekuikensligtca.30%bovendie
vandegeïmporteerdediepvrieskuikens.Deprijzeninparticulierewinkelsliggen
hogerdaninstaatsbedrijven (40à50%).Deeind 1983afgeschafteconsumentensubsidiesdekten inhoofdzaakdetransport-enverhandelingskosten.Deinschrijfprijzenvandeverschillende landenop tendersbedroeginoktober 1983voor
BraziliëUS$902perton, voorFrankrijk ietsminderdanUS$ 1000,-perton
envoordeVerenigde StatenUS$ 1250,-perton.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTOR INDEARABISCHEREPUBLIEK
EGYPTE
Sterkepunten:
Overheidsbeleid gerichtophetbereikenvanzelfvoorziening.Inditkader
kanmengoedkopeleningenkrijgenvoorbepaalde investeringenensubsidies
opo.a.mengvoer.VerderkanmenvanhetstaatsbedrijfGPCnaastadviesook'
eendagskuikens enmengvoerkopen.Opdezewijzewordenmoderneprodjktiemethodeninhoogtempoingevoerd.
Degroeiendebevolkingenhettoenemendverbruikperhoofdvandebevolking
makendateropdethuismarktnogveelruimteisvooreengrotereproduktie
Detransportkostenbijdeafzetvandekuikens zijngering
Samenmetanderelandenwerktmenaandeverbeteringvanopleiding,veterinairevoorzieningen,handel,marketingenprijsbeleid
Op ingevoerdeeendagskuikensenmengvoergrondstoffenwordengeeninvoerrechtengeheven.
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Zwakkepunten:
Hetklimaatmet zijnhoge temperaturenenindeNijldeltaookhogeluchtvochtigheid leidttothogekostenvoorhuisvestingentotgeringereprestatiesvanouderdieren
Deproduktie istendeleafhankelijkvanduregeïmporteerdeeendagskuikens
envanoudeinefficiënte inlandserassen
Ookdebenodigdegrondstoffenvoordeveevoerproduktie ofhetmengvoer
zelfmoetenwordengeïmporteerd.Dekwaliteitvanheteigenmengvoerwil
nogaleenswisselen
Gebrekaanvakbekwamemanagersenarbeiders
Deinfrastructuurendeafzetstructuurisnogonvoldoendeontwikkeld.Zo
iseronvoldoende slacht-,koel-envriescapaciteit.Ookophetgebied
vanwegenenhavenfaciliteitenzijnertekortkomingen.

9.

SAMENVATTING

IndeArabischeRepubliekEgyptewordthardgewerktaanhetvergrotenvan
deeigenproduktie.Daarmomenteelhettransportvangrondstoffenovergrotereafstandengoedkoperisdandatvankuikenvlees iseendergelijk strevennietonzinnig.
Tochzalhetdoordeproblementengevolgevanhetklimaat,deafhankelijkheid
omgeïmporteerde grondstoffeneneendagskuikens,detoenamevandebevolking
envandeconsumptieperhoofdnogwelgeruime tijddureneerEgyptezelfvoorzienendis.
HetmarktaandeelvanNederland opdezevrijgrotemarktisgering. Opvoerendaarvanisalleenmogelijkdoordehuidigeleveranciers teonderbieden.
Daarnaast zijnpersoonlijkecontactenergbelangrijk.Ditlaatsteiseengevolg
vanhetverminderenvandeoverheidsinvloed bijdeimporten.Wellichtkanbij
deopbouwvanpersoonlijkecontactengebruikwordengemaaktvandegoodwillen
bekendheid dieNederlandheeftverworvenviazijnontwikkelingshulp enviade
leveringenvaneendagskuikens,mengvoer,kuikenhokkene.d.Gegevendeomvang
vandemarktlijkthetaantebevelen teproberenhetNederlandsemarktaandeel
tevergroten.Ditdientechterweltegebeurendooreenge-zamenlijkoptredenvan
deNederlandseaanbieders.
VoordeNederlandsebedrijvenuitdetoeleverende sectorzijnopdeEgyptischemarktnogvoldoendemogelijkhedenaanwezig.
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DE SLACHTKUIKENSECTOR IN NIGERIA

MARKTOMVANG EN VERBRUIK

1.1 A l g e m e e n beeld
Nigeria is gelegen aan dewestkust van Afrika en grenst aan Benin,Niger,
Tsjaad en Kameroen (zie fig. 1.1).Het is eenvoormalige Britse kolonie,die in
1963 onafhankelijk is geworden. De totale oppervlakte bedraagt 923.768 km2.Het
land isdus bijna 22,5 x zo groot als Nederland. De bevolking isde laatste jarenvrij sterk toegenomen,namelijk van 56miljoen in 1970 tot 80miljoen in
1981, d.w.z.met gemiddeld 2,5%per jaar.De 2miljoen gastarbeiders die waren
afgekomen op de olierijkdom van Nigeria zijn in 1983het land uitgezet. Debevolking behoort tot een groot aantal verschillende stammen.De voornaamste ervan
zijn: de Hausa/Fulani's inhet Noorden, deYoruba's inhet Zuidwesten en de
lbo's inhet Zuidoosten. Behalve stammentegenstellingen zijn er ook godsdienstigeverschillen tussen de Islamieten inhetNoorden en de Christenen inhet
Zuiden. Een groot deel van debevolking woont ophet platteland. Hoewel er de
laatste jaren een grote trek naar de stad is geweest,woont nog geen 3%van de
bevolking inde drie grootste steden.
Nigeria heeft een tropisch klimaat,met inhet Zuidenveel regen en een
hoge luchtvochtigheid (tropische regenwouden). Inhetmidden heerst het drogere
savanneklimaat, terwijl het Noorden een droog enwoestijnachtig klimaat heeft.
Het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking isvrij klein. In
1980bedroeg hetUS $ 1010,inNederland US $ 11.366.De gemiddelde jaarlijkse
reële groei van hetbruto nationaal produkt bedroeg tussen 1970en 1979 5,3%.
Welvaartsgoederen als auto's,TV's en telefoons ontbreken vrijwel nog geheel.
Ook het aantal artsen per 1000 inwoners iser erg laag.Wel zijn ernogal wat
radio's. Dewisselkoers van 4emunt "deNaira" (N)bedroeg begin december 1983
ƒ 4,0226.
Debijdragevan de landbouw inhet bruto binnenlands produkt isvrij groot,
nl.23%in1977.Anderebelangrijkesectorenzijndemijnbouw,incl.deaardoliewinning
24%endehandel21%.Van de totale beroepsbevolking is ca. 70%werkzaam in de
landbouw. Dit aandeel isveel groter danhet aandeel van de landbouw inhet
bruto binnenlands produkt.
Nigeria is eenvruchtbaar land dat een groot aantal verschillende landbouwprodukten produceert zoals de exportprodukten palmolie,aardnoten,rubber en
cacao en de voedselgewassen yam, cassave, sorghum,gierst,mais en rijst.De
veehouderij omvat naast runderen vooral schapen, geiten enpluimvee.

1.2 P r o d u k t i e en v e r b r u i k
Uit tabel 1.1 blijkt,dat de eigen produktie sterk is gegroeid. Desondanks
is de zelfvoorzieningsgraad afgenomen. Dit houdt verband met het sterk toegenoTabel 1.3 De ontwikkeling van de produktie,de import,het verbruik en de zelfvoorzieningsgraad van pluimveevlees inNigeria in de periode
1975- 1981
1975
Produktie (x 1000 ton)
Import
(x 1000 ton)
Verbruik (x 1000 ton)
Verbruik per hoofd (kg)
Zelfvoorzieningsgraad (%)

60
60
1,100

1977

1979

1981

128'
17
145

175
15
190

242
20
262

2,1
88

2,6
92

3,3
92

Bron:FAO.
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Fig. I.1 Nigeria
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menverbruikperhoofdvandebevolking,detoenamevandebevolkingenhetgebrekaaneendagskuikens,premixenenveterinaireprodukten.Detoenamevanhet
verbruikhoudtverbandmethetrelatief goedkoop zijnvanhetpluimveevlees,de
neutralesmaakenhetlagevetgehaltealsmedemetdeschadeaanderundvee-,
schapen-engeitenstapeldoordedroogtevan 1970- 1974.Verdermoetvermeld
worden,datdeinvoervanpluimveevlees isbeTnvloed doorhetrestrictieveoverheidsbeleid (zie1.3).
Deinlandseproduktieomvatvooral levendekuikensenslachtkippen.Deimportbestaatuitdieovriesprodukten.Deconsumentenhebbenvanwegedesmaakeen
voorkeurvoorlevendeinlandsekuikens.Verderspeeltdaarbijhetvrijwelontbreken
vankoelkastenenhetbenuttenvanalleslachtafvaleenrol.Dedierenkooptmen
opdemarkt,ophetmomentdatmenzenodigheeft.
Indeperiode 1977/78werd 11%vanhetpluimveevlees geconsumeerd ininstellingenalshotels,universiteiten,ziekenhuizenenhetleger,32%inurbanegebiedenen57%ophetplatteland .Metnamedestedelijkearbeidersbevolking ende
mensenmethogere inkomens,d.w.z.eenkleindeelvandebevolkingeetregelmatigkip.Eengrootdeelvandebevolkingeetalleenopfeestdagenkip.Het
gemiddelde loonvaneenarbeiderbedraagtnamelijkmaarN3,10àN4,-perdag.

1.3 Overheidsbeleid
Indezeventigerjarenheefttengevolgevandeolierijkdomdelandbouw
nietdieaandachtgekregendiezenodighad.Dezeverwaarlozingvandelandbouw
kwamtotuitdrukking inlageproducentenprijzen,eenlageprioriteitvoorhet
verbeterenvandeinfra-structuur,weinigonderzoekenvoorlichting,gebrekaan
kredietenz.
Vanaf 1980heeftdeontwikkelingvandelandbouwweereenveelhogere,zo
nietdehoogsteprioriteit.Inmei 1980werdde"Greenrevolution"gestart.De
nadrukligthierbijopplattelandsontwikkeling.Definancieringberustvoor60%
opwereldbankleningen,voor20%opeenbijdragevandeFederaleoverheiden
vooreveneens 20%opeenbijdragevandebetreffendedeelstaat.Deze"revolution"
moetNigeriain5jaarzelfvoorzienend makenvoorvoedselgewassen enin7jaar
voorexportgewassen.Ookwilmenzodetreknaardestadverminderen.Hetgaat
hierbijomeensamenhangende strategie,die4,4miljardNairakostengericht
isopdevoedselproduktie doordekleineboer.Behalveaandeproduktiebesteed
hetplanookaandachtaandeontsluitingvanhetplatteland,hetaan-enverkoopsysteem,hetkredietwezen,demechanisatieendeirrigatie.Eenhinderpaalbij
deuitvoeringkanzijneengebrekaancoördinatie,veroorzaaktdoordedecentralisatievanhetlandbouwbeleid naarde 19deelstaten.Sedert 1981 loopterook
een agro-industrieelontwikkelingsplan gerichtopsteunaanparticuliereinitiatievenophetgebiedvandeverwerkingenafzetvanlandbouwprodukten.
Deoverheid stimuleertdeontwikkelingvandepluimveehouderijdoorinvesteringeninvoorlichtingsdiensten enindeuitbreidingvandebroedcapaciteit
endemengvoerproduktic.Verderlevertmeneendagskuikensenmengvoergrondstoffentegengesubsidieerdeprijzenenverstrektmenleningenmeteenlagerente.
Ookkannogvermeldworden,datopgrondvande"landuseact.'mengrondkankrijgenvoorhetopzettenvaneenpluimveeproject. Deontwikkelingvandeslachtkuikensector stuitvooralopproblemenmetbetrekking totdelevering VÜVeendagskuikensenmengvoer,deafzetvandegeproduceerdedierenendezirktebestrijding.
Doordeverminderde inkomstenuitdeexportvanaardolie isdeNigeriaanse
overheidmomenteel gedwongendeimporttebeperken,endesubsidies teverminderen.Tegelijkkwamhetaccentnogmeerteliggenbijhetopvoerenvandeeigen
landbouwproduktie.
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Fig.2.1

Deregionaleverdelingvandepluimveeproduktiein1977/78

Bron:Poultry Internationalnovember1983.
BSSZIProduktie 10miljoendierenenmeer.
GS3Produktie 3tot 10miljoendieren.
I .tProduktieminderdan3miljoendieren.
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Vrijwelelkgezinophetplattelandhoudtzelfslachtkippenofanderslachtpluimvee (kalkoenen,parelhoenders,eenden,ganzen,duiven).Hetbelangrijkst
zijndekippenendeparelhoenders.Hetgaathierbijomhaantjesvanlegrassen
enuitgeselecteerde leghennen.DezeproduktiewijzekomtvooralvoorinhetNoordenvanhet land (zietig.2.1).
Daarnaastkomenbedrijvenvoordiemetbehulpvanmodernetechniekenslachtkuikensproduceren.Dezebedrijven,waarondereenaantalgroteengespecialiseerdezijnvooral inhetZuidenvanhet landgevestigd.Metnameindedeelstaten
Bendel,Lagos,OyoenImo.Blijkenseentellinginapril 1976warenerca.1200
slachtkuikenhouderijen,waarvaner 1000minderdan5000kuikens tegelijkhielden
en 150tussen5000en 10.000kuikens.Degrootscheepseontwikkelingvaneenmoderneslachtkuikenproduktie ismoeilijkdoorhetontbrekenvanmarketing-enopslagmogelijkheden.Eenaantalvandemodernebedrijvenbezitookvermeerderingsbedrijven,broederijen,veevoerfabriekenenslachterijen.Hetaandeelvandeverschillendebedrijfsgroottenindetotaleproduktieisvoordegrotemodernebedrijvenca. 10%,voordemiddelgrotebedrijvenmetca.20.000slachtkuikensca.
40%envoordekleinebedrijvenca.50%.
Deophetplatteland ophet erfgehoudenkippendienenvooralvoordeeigen
behoefte.Slechtsingebiedenmetmarkten indeomgevingverkopendepluimveeproducentendedierenopdemarktaanconsumentenenhandelaren.Deafzetvan
dezedierenconcentreert zichrondfeestdagen,omdaterandersnauwelijkseen
marktvooris.
Degrotemodernebedrijvenproducerenmeestalopcontractvoorgroteafnemerszoalsinstellingen,hotelsenhet leger.Zeslachtendedierenofzelfof
latenditoveraandepluimveehandelaarvoorwiezeproduceren.Deverkochte
kuikens zijn6à7wekenoudenheDbeneenlevendgewichtvan 1,5kg.Ookworden
welgeslachtedieren (versofdiepvries)aankruideniers ensupermarktenverkocht.Gebruikelijk isdekuikensteverkopen tegeneenprijsperdier.Ingrotelijnenwordt 5%vandeslachtkuikensopheteigenbedrijfgeslacht enca. 10%
verkochtaanslachterijen.Demeesteslachtkuikenswordenduslevendverkocht
aanconsumentenenpluimveehandelaren.
Bedroeghetaantalaanwezigekippenvaninlandsrasin 1977ca. 124miljoen
stuks,hetaantaldierenvanhybriderassenwas toennoggeen 10miljoen.Ooknu
nogbestaatverreweghetmerendeelvandeNigeriaanseproduktieuitinlandse
rassen.Voorwatdevoorzieningmeteendagskuikensbetrefthetvolgende.Bijde
inlandserassenzorgtdeboerhiermetbehulpvanzijneigenkippenzelfvoor.
Devoorzieningmeteendagskuikensvanhybriderasseno.a.Hubbard,Hybro,Hypeco,
Balcock,Anak,Ross,ShaverenIsaberustnunogmaarvooreenzeerkleindeel
opimportendooroverheids-enparticulierebedrijvenvanuitdeVerenigdeStaten,Nederland,hetVerenigdKoninkrijkenWest-Duitsland.Deinhetbinnenland
geproduceerde eendagskuikensvanhybriderassenzijn afkomstigvanstaats-en
particulierebedrijven.Enkeleparticulierebroederijenzijnonderdeelvaneen
geïntegreerdeonderneming.Destaatsbroederijenzijngestichtomdekleineboer
tevoorzienvangoeduitgangsmateriaal.Devoordebroederijenbenodigdeeieren
wordeninhetbinnenland geproduceerd.Erisgeenimportvanbroedeie;."«n.Doordati.v.m.betalingsbalansproblemenookvoordeimportvaneendagskuikenseen
licencenodig is,isdeimporthiervanverminderd.Hierdoor isermomtoteel
zelfseentekortaaneendagskuikens,waardoormetnamedemiddelgrotebedrijven
nueenlagebezettingsgraad hebben.
Deinlandsekipper,moetenmeestalzelfhunvoedselbijelkaarscharrelenop'
heterfeninhetveld.Somswordenzebijgevoerdmetgraanofafvalprodukten
vangraan.Vandetotalemengvoerproduktievanca.650.000tonin1982wasmaar
eenkleindeelvoorslachtkuikensbestemd.Hetaantalmengvoerproducentenbedraagtca.50.Eenaantalhiervanbehoorttoteengeïntegreerdeslachtkuikenonderneming.Debelangrijksteengrootsteproducentenzijnvanwegedeafhankelijkheidvangeïmporteerde grondstoffengevestigd inhetzuidenindebuurtvangrotehavens.Hetgrootsteparticulierebedrijf "LivestockFeedLtd"heefteenmarktaandeelvan40%.Behalveparticulierebedrijven zijnerookeenaantalstaats,mengvoerfabrieken.Dainhetbinnenland gevestigdebedrijven zijnklein enafhankelijkvan inlandsegrondstoffen.
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Hetvoerwordt inzakkenvan25kgafgeleverd.Dekwaliteit isdoorhetontbrekenvanwettelijkevoorschriftenergwisselend.Bovendien isdevoedingswaardeervannietgegarandeerd.Omdezeredenengaangrotereslachtkuikenbedrijven
ertoeovervoederkernen tekopenenhetvoerzelf temengen.Hetslachtkuikenvoerbevat92%drogestof,21%ruweiwit,2,9%Ca.74%N-vrije stoffenen3,4%
ruwvet.Hetbestaatvoorca.40%uitafvalvanbrouwerijen,aardnotenenmaalderijen,voor40-60%uitmaisenvoor 15%uitconcentraten.
Doorhettekortaaninlandseveevoergrondstoffenendeverminderingvande
importmetnamevanmaisstagneertdemengvoerproduktie.Omdeafhankelijkheid
vangeïmporteerdegrondstoffenteverminderen,verwerktmennubijwijzevan
proefcassave inhetpluimveevoer.

3. PLUIMVEEHANDELEN-INDUSTRIE
Depluimveehandelspeeltnogeenbelangrijkerolbijdeafzetvanvooralde
slachtkuikensvaninlandsras.Zekopendezedierenvandeproducentenhetzijop
hetbedrijf,hetzijopeenmarktenverkopendeze inhoofdzaakopmarktenaan
consumenten.ZeverzorgenookhettransportvandedierenvandeproduktiegebiedeninhetNoordennaardegrotestedeninhetZuiden.Vanwegedevoorkeurvan
deconsumentvoorlevendekuikens zullendepluimveehandelarennoggeruimetijd
eenbelangrijke rolbijdeafzetvanslachtkuikens spelen.Vanbelanghierbijis
ook,datdedierenvaninlandsrasdezewijzevanaf?etveelbeterdoorstaandan
dehybridekuikens.
Hetaantalpluimveeslachterijeniszeerbeperkt (minderdan 5). Zezijngekoppeld aandeindelaatstejarenopgezetteslachtkuikenbedrijven.Hetgaat
daarbijomredelijkgroteslachterijen,diehetkuikenvleesvooralalsdiepvriesprodukt enondermerkverkopen.Hunmarktaandeelbedraagt 10à 15%.Deslachterijenzijninhetzuidenindebuurtvandegrotestedengevestigd.Hierdoorzijn
devervoersafstandenbetrekkelijkklein,
Deimporthandel isinhoofdzaak inhandenvanongeveer 10bedrijven.Het
gaathierbijnaastenkeleopslachtkuikensgespecialiseerdebedrijvenvooralom
groterealgemenehandelsbedrijven.Eenaantalvandezelaatsteondernemingenbezittevensdetailhandelszaken.Daarnaast importerenookenkeleoverheidsbedrijvendiepvrieskuikens.
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Decoördinatieheeftbijkuikensvaninlandserassenuitsluitend plaatsvia
deprijs.Bijdehybridekuikenskomtcontractproduktieenvertikaleintegratie
voor.Debetekenisvandecontractproduktieisnietgroot.In 1979isdePoultry
AssociationofNigeria (PAN)opgericht.Hetdoelervanisnamensdesectorte
overleggenmetderegeringoverdeproblemenenvooruitzichten zodathetwelzijn
endeuitbreidingvandesectorwordtbevorderd.Vandezeorganisatiekunnenbehalvekuikenhouders ooktoeleveringsbedrijven lidzijn.
Debelangrijksteproduktiewijze"scharreldieren"endegeringeomvangvan
deproduktieperbedrijfmaaktdeflexibiliteitvanverrewegdemeestebedrijven
erggroot.Deinprincipegeringereflexibiliteitvandegrotemodernebedrijven
methybriderassenisgeenpraktischprobleem.Dithangtsamenmetdegrotevraag
naarpluimveevlees enmetdefinanciëlepositievandezebedrijven.Doordathet
kapitaalkrachtige ondernemingenzijn,iseenzekere leegstand nietonoverkomelijk.
InNigeriadientnietalleengeïnvesteerd tewordenindeopbouwvande
slachtkuikensector zelf,maarookineengrootaantalrandvoorzieningenzoals
wegen,water-enstroomvoorziening,onderzoek,ziektebestrijding,scholing,communicatiemiddelen alstelefoonentelex,enindevoorzieningvangrondstoffen
enbasisprodukten.Voordewatervoorziening dientgeïnvesteerd teworden inhet
borenvanputtenenindeinstallatievanpompenenopslagtanks.Eenprobleem
bijdeelektriciteitsvoorziening zijnvooraldestoringen indestroomlevering.
Het landbouwkundigonderzoek zouvooralbetrekkingmoetenhebbenophetmanagementvanmoderneslachtkuikenbedrijven,devervangingvangeïmporteerdeveevoer72

grondstoffendoorinlandse,deziektebestrijdingendeinvloedvanhetklimaat
opdewijzevankuikenshouden.Tenslottedienenooknogomvangrijkeinvesteringentewordengedaanindeafzet-enopslagfaciliteitenvoorkuikenvlees.
Aanwelzijns-enmilieuproblemenwordt inNigeria voorzoverzevoorkomen
geenaandachtbesteed.Voorhetinlandseproduktwordtnauwelijks reclamegemaakt.Welwordthetinlandsediepvriesprodukt ondermerkverkocht.
Tenbehoevevanbuitenlandse investeerders ishet"InvestmentandPromotion
Centre"opgericht.Doelervanishetbevorderenvanbuitenlandse investeringen
inentechnologieoverdrachtnaarNigeria.Meninformeertbelangstellendenover
investeringsmogelijkheden enoverheidsmaatregelen opditgebied
financieringen
leveranciersvanmachinesengrondstoffen
joint-venturepartners
In 1977isdeNigerianEnterprisesPromotionDecreeafgekondigd.Hetdoel
ervanishetbedrijfsleveninNigeriaansehandentebrengen.Hetdecreetwijst
bedrijfstakkenaandiegeheel (o.a.pluimveehouderij),voor60%(o.a.groothandel inImportprodukten)ofvoor40%aanNigeriaanseburgerszijnvoorbehouden.
Totdelaatstegroepbehorenallebedrijfstakkendienietbijdeeerste2groepenzijnvermeld.

5.

IMPORTEN

HetNigeriaanseinvoerregimeiseropgerichtdeinvoerzoveelmogelijkte
beperken.Menonderscheidtgoederenwaarvoor eenverbod opinvoergeldt,goederendieslechtsonderbepaaldevoorwaardenmogenworden ingevoerdengoederen
dieopeen"OpenGeneralLicence"kunnenwordeningevoerd.Deindelingvande
goederenwilnogweleensveranderennaargelangdeernstvandebetalingsbalansproblemenendenoodzaakbepaaldebedrijfstakkentestimuleren.Voordiepvriesslachtkuikens ismomenteeleeninvoervergunningnodig.AlleinvoermoetbovendienvoorverzendingdoordoInternationaleControleMaatschappij (ICM)opspecificatie,prijsenvrachtprijswordengecontroleerd.Deimporteur,diealszodanigmoetstaangeregistreerdkanpasnadatdeICMeen"cleanreportoffindings"heeftafgegevenbuitenlandsebetaalmiddelenvandeCentraleBankkrijgen.
Daarbijmoethijtevensaantonendathijgedurendedeafgelopendriejaarzijn
belastingverplichtingenheeftvoldaan.Bovendienmoetinhetkadervanhetop
debeperkingvandeinvoergerichtebeleid,deimporteur50%vandeintevoeren
waardealsdepositostorten.
VoordeimportinNigeriazijndevolgendedocumentenvereist:eengewone
handelsfactuureneenspecialefactuur,namelijkeen"combinedcertificateof
valueandoforiginandinvoiceofgoods".Defactuurdienteenzovolledigmogelijkegoederenomschrijving tebevatten,dewaardevandeafzonderlijkegoederen,verpakking-envrachtkosteneneventueleprovisie/commissie.Verderverdienthetaanbevelinghetgebruiksdoel aantegeven,nummerendatumvfindeinvoervergunning,enofdeexporteurtevensdefabrikant is.OokmoetnaastdeF.O.B.
prijs,deC&F-prijs zijnopgenomen.DetransportverzekeringmoetbijNigeriaanseverzekeraarswordengeplaatst.Voorcontainer-goederen iseenpaklijst
noodzakelijk,terwijlvoordierlijkeprodukteneencertificaatvangezondheid
vereist is.Hetinvoerrecht isdeelsspecifiekdeelsadvalorum.Daarna&stis
nogeenspecifiekeheffingt.b.v.dehavensterhoogtevan5%vanhetinvoerrechtverschuldigd.
Opproduktenverpakt enbestemdvoordekleinhandelmoetdenetto-inhoud
inmetriekeeenhedenzijnvermeld.HetFoodenDrugsDecreetbevatvoorschriftenvoordefabricage,deimportendeverkoopvanlevensmiddelen.
Vanwegededoordeimportbeperkingen toegenomenbureaucratischebeslommeringenishetzakendoennuminofmeerafhankelijkvanderelatiesdiedeimporteurheeftmetdeinstantiesdiedeinvoermoeten toestaan.Wildeexporteur
hetinitiatiefaanzichzelfhoudendanmoethijbeschikkenovereenbetrouwbare
vertegenwoordigerdieeengoedekennisbezitvandemarktenvandeNigeriaanse
bureaucratie.
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Deimportvanslachtkuikenvleesschommeldeindeperiode 1977tot 1981 tussen 15.000en20.000tonperjaar (zietabel 1.1).Nietpreciesbekend isuit
welke landenmeninvoert.In 1981was 32%vandeinvoerafkomstiguitdeVerenigdeStatenen 12%uitNederland.Ookin 1979voerdeNigeria aldiepvrieskuikensinuitdeVerenigdeStaten.Verder importeert:>ienuitBrazilië.Na 1981is
vanwegedebetalingsbalansproblemen enomdeeigenproduktietestimulerende
invoervandiepvrieskuikensverminderd.Eind 1983heeftderegeringonderdruk
vandePoultryAssociationofNigeriazelfsbeslotendeinvoervolledig testaken.Ofditbesluitnuwelgehandhaafdwordt,moetwordenafgewacht.In1979
werdeendergelijk invoerverbod onderdrukvandevraagreedsna 19dagenopgeheven.
Deimportbestaat inhoofdzaakuitpanklarediepvrieskuikens dieondermerk
wordenverkocht.Demarktvoordiepvrieskuikens iseenprijsconcurrentiemarkt.
Deinvoerisdoorallerleiomstandigheden zoalsimportbeperkingen,communicatieproblemen,opstoppingen inhavens,dumpingpraktijkenvanexportlanden sterkwisselend.

6.

DISTRIBUTIESTRUCTUUR

Hetdistributiesysteem inNigeriabestaatvooreenbelangrijkdeeluitmarkten,waaropproducentenenhandelarenhunproduktenaanconsumentenverkopen.
Daarnaastkomenindestedenookwinkelsvoor.Hetgaatdaarbijvooralomkruidenierswinkels enindegrotereindustriële centraookomsupermarkten.
Deslachtkuikensvaninlandsraswordenvrijweluitsluitendviamarktenof
directaf-boerderij aanconsumentenverkocht.DeinNigeriageproduceerdedieren
vanhybriderassenwordennahet slachtenmeestaldiepgevrorenenevenalsdeingevoerdediepvrieskuikens gedistribueerd viawinkels enmetnameviayupermarkten.Daarnaastwordendezedierenaangrootverbruikers (hotels,instellingen,
het leger,bedrijfskantinese.d.)geleverd.Eenkleinaantalwordtverkochtop
markten.Ditbetekentdatdekuikensgedurendedemarktdagontdooienen'savonds
toebereidkunnenworden.Desupermarkteneneenbeperkt aantalkruidenierswinkelsbeschikkenovervrieskisten.
Degrootverbruikers,kruideniers ensupermarktenkopendeinlandsehybride
kuikensvrijwelaltijddirectbijdeslachterij;deimportkuikensvanimporteurs/
groothandelaren.Welzijnereenaantalsupermarktendiebehoren tothandelsondernemingendiezelfdiepvrieskuikens importeren.

7. PRIJZENENPRIJSVORMING
ProduktieinNigeriaisduurenwelommeerdereredenen.
Devoordemengvoerproduktiebenodigdepremixeneninstallatiesdienenwordeningevoerd.Inlandsegranenzijndoorhetgevoerdeoverheidsbeleid,waarbij
deNationalGrainProductionCoLtddezeopkoopt enmetwinstverkoopt,vrij
duur.Zezijnzelfsduurderdanimportgraan,dochhiervoor isdebeschikbaarheid
t.g.v.allerleiinvoerbeperkingennietzeker.Ditkanzelfs leidentothetniet
benuttenvandeaanwezigeproduktiecapaciteitbijgebrekaangrondstoffen.
Deresultatenvanvermeerderingsbedrijvenenbroederijen zijndoorhetoptredenvaninfectieziekten,onvoldoendetechnischekennisengebrekkigmanagementslecht.Broedresultatenvan50à60%zijnnietongebruikelijk.Verderis
hieropvaninvloedhetveelvuldiguitvallenvandestroomvoorziening.Ditvergt
extrainvesteringen innoodstroomaggregaten.Hierdoorzijndegeïmporteerdeeendagskuikensgoedkoperdandeeigenproduktie.Welkunnenbij invoerdoordesoms
langeafhandelingstijd opdeluchthavengroteverliezenoptreden.
Ookdeslachtkuikenhouderijenwordengeconfronteerdmethogekosten.Zois
hetvoerduurensomsvanslechtekwaliteit,dientmenteinvestereninhet
slaanvanputten,inpompinstallaties eninwateropslagtanks.Ookhetklimaat
noodzaakttotextrakostennamelijkvoorkoelers enventilatoren.Daarnaast
leidthetgebrekaanvakbekwaamheid somstotextrakosten,danwelverliezen.Zo
kandeze laatstefactor incombinatiemetdehogeluchtvochtigheid leidentot
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grotesterfteverliezen (60à70%). Gebruikelijk iseenuitvalvanca.10%.Van
deproduktiebijgrotemodernebedrijvenzijndevolgendegegevensbekend:koppelgrootte 10à 15.000dierenperhok,bezettingsdichthcid 11à 12,5kuikenper
m2,afleveringsgewichtca. 1,5kggeslacht,groeiperdag29à34gram,lengte
mestperiodeca.45dagenenvoederconversie 2.4.Dezevoederconversiewordtbehaaldbijmestentoteenlevendgewichtvan3,3kg.
Watdeproduktieopbasisvaninlandserassenbetreft,ookhierbij zijnde
kostenvrijhoog.Ditheefto.a.temakenmetdetragegroeivandedieren.Het
voederverbruikperkggroeiis2,8kg.
Verderzijndeafzetkostendoorhetontbrekenvanfaciliteiteneneen
slechtontwikkelde infra-structuurhoog.Ditlaatstemaaktdathet transportvan
dekuikensvandeproduktiegebieden inhetNoordennaardeconsumptiegebiedenin
hetZuidenduuris.Demargesvandehandelzijndanook ^rijgroot.
Ondanksdehogekostenisdeslachtkuikenproduktienietdirectverliesgevend,omdatookdeopbrengstprijzenvrijhoogzijn,zekerrondfeestdagen.
Deopbrengstprijsaf-slachterijvangeslachteendiepgevroren inNigeria
geproduceerde slachtkuikensbedraagtca.N3,50perdier.Deconsumentbetaalt
momenteelvoordezekuikens ineensupermarkt inLagosN6,50 perstuk.Deconsumentenprijzenvan levendedierenvarieerdenin 1981 tussenN6,- enN7,-per
stuk.GrotedierenbrachtentijdensfeestdagenzelfsN9,- àN 10,-op.Deprijs
vangeslachteinNigeriageproduceerdekuikens isN0,50perstuklagerdandie
van levendedieren.Deprijsvangeïmporteerdediepvrieskuikens isN0,70 à
N0,90 lagerdandievan inNigeriageproduceerdekuikens.StaatsbedrijvenvragenvoorgeslachtesoepkippendelageprijsvanN2,-perstuk.
Verderkannogvermeldworden,datdegemiddeldesubsidieopinlandsemengvoerca. 17%bedraagtd.w.z.N4,-àN5,-per 100kg.Deprijsvaneenzakvoer
van25kgisN15,-.
Deprijsvaninhetbinnenland geproduceerde eendagskuikensbedraagtbij
particulierebedrijvengemiddeldN 1,-perstuk.Destaatsbedrijven leverenze
tegeneenprijsvanN0,70 àN0,80perstuk.DeprijsvangeïmporteerdeeendagskuikensbedraagtN0,65.Ditisongeveerƒ2,40perstuk.Ditomvatdekostenvaneendagskuikens leveringSchiphol (ƒ0,55),luchtvracht (ƒ0,95)ende
margevandeNigeriaanse leverancier (ƒ0,90).Gezienhettekortaaneendagskuikensbestaatereenzwartemarkt.Opdezemarkt liggendeprijzenca.40%hoger.
Verderkannogvermeldworden,datdebouwkostenvanhokkenN35000per10000dierenbedragenendatderentevoetmomenteel 7à8%bedraagt.

8.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTOR INNIGERIA
Sterkepunten
Het land isvruchtbaarenmoetinstaatwordengeachtdebenodigdemengvoergrondstoffenindetoekomst zelf teproduceren.
Overheidsbeleid nugerichtophetbereikenvanzelfvoorziening.Inditkaderontvangtdeproducentnietalleengoedkope leningenmaarooksubsidies.
Hettoenemendeverbruikperhoofdendegroeiendebevolkingmakendatopde
thuismarktveelruimteisvooreengrotereproduktie.
Menlevertdelevendekuikensvaninlandsraswaaraandeconsumento.a.
vanwegedesmaakdevoorkeurgeeft.
Doordegrotevraagzijndeopbrengstprijzenendewinstgevendheid vande
sectorgoedtenoemen.Zekernudoordeinvoerbeperkendemaatregelen do
buitenlandse concurrentie isverminderd.
Zwakkepunten
Deproduktiekosten zijno.a.doorhetklimaaten"denoodzaakwaterputtente
slaanvrijhoog.
Deproduktie istendeleafhankelijkvaningevoerdeeendagskuikens.
Ookdebenodigdegrondstoffenvoorhetkuikenvoermoetentendeleworden
geïmporteerd.
Dekwaliteitvanhetvoerisvaak sterkwisselend.
Eriseengebrekaanvakbekwamemanagersenarbeiders.
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Deconsumptieheeftvooralplaatsopfeestdagenenisweinigcontinu.
Moderneproduktiemethodenen-bedrijvenontbrekenmeestal.
Deinfra-structuurendeafzetfaciliteitenvertonennogalwatgebreken.
Zoisdestroomvoorziening onzekereniseronvoldoende slacht-enopslagcapaciteit.

9.

SAMENVATTING

Hoewel inNigeriahardwordtgewerktaanhetvergrotenvandeeigenproduktiestaathetlandpasaanhetbeginvandeopbouwvaneenmoderneslachtkuikenproduktie.Hetstrevennaarzelfvoorziening isgezienhethuidigeverschilin
transportkostenvoormengvoer(grondstoffen)enkuikenvlees terecht.Tochzullen
nogomvangrijke investeringen,metnameookinvoorlichting,scholing,gezondheid,infra-structuurenonderzoeknodigzijnwilditdoelbereiktworden.Temeeromdateenverdere toenamevandeconsumptieperhoofd zeerwaarschijnlijk
is.
HetmarktaandeelvanNederlandopdezemarkt isvrijklein.Geziendehuidigebetalingsbalansproblemen endedaarmeegepaard gaandeinvoerbeperkingenbestaateropkortetermijnnauwelijks eenmogelijkheid ereengrotermarktaandeel
teverwerven.Zoeralexportmogelijkheden zijn,zullendezeervooralzijnvoor
deNederlandse toeleverendebedrijvenuitdesector (kuikenhokken,eendagskuikens,premixen,broederijen e.d.).
Opwatlangeretermijnzijnerwaarschijnlijkwelexportmogelijkheden.De
vraagheeftnamelijkdeneiging snellertoetenemendanhetaanbod.Dithangt
o.a.samenmethetgoedkoperwordenvankuikenvleesbijdeinvoeringvanmoderneproduktiemethodenenmetzichinhetvoordeelvankuikenvleesontwikkelde
prijsverhoudingentussendevleessoorten.WilNederland indetoekomst inNigeriaeenbelangrijkmarktaandeelkrijgen,dandientmengezamenlijkoptetreden,
attentintespelenopiederemogelijkheid dieerkomtomteexporterenenin
deeerstejarenscherpeprijzentehanteren.Alsmenzicheennaamheeftverworvenzijnhogereprijzenmogelijk.Verderzijnpersoonlijkerelatiesergbelangrijk.

LITERATUUR
Belay,J. 1980Papert.b.v.presentatiebijAVECteRomeop22september.
Geneve.Gira.
N.N.,1980Apreliminary studytoidentifypotential
Exportmarket apportunities inNigeriaforDutchproducers.
Tilburg.Berenschot-Moret-Bosboom,ManagementconsultingforDevelopment
B.V.InopdrachtvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.
Hazell,P.B.R.,A.Röell 1983.Ruralgrowthlinkages:
Household expenditurepatterns inMalaysiaandNigeria.
Washington.InternationalFoodPolicyResearchInstitute.
Terberg,G.J.M.1983.VerslagwerkbezoekNigeriavan3-7oktober1983.
Abidjan.BureauLandbouwattaché.
Berichtenuithetbuitenland,jaargang1983.
DeutscheGeflügelwirtschaftundSchweineproduktion,jaargang1979.
Exportmagazine,jaargangen 1983-heden.
FinancieelDagblad,Jaargangen 1983-heden.
Landbouwwereldnieuws,jaargangen 1979-heden.
Pluimveehouderij,jaargangen1977-heden.
Poultry International,jaargangen1982-heden.
Wereldmarkt,jaargangen 1982-heden.
WorldPoultry,jaargangen 1982-heden.
SchriftelijkeinformatievandeNederlandseLandbouwattachéteAbidjan.

76

DESLACHTKUIKENSECTORINZUID-AFRIKA

1,

ALGEMEEN

Zuid-Afrikabehoort totéénvandeweinigehoogontwikkelde landenophet
Afrikaansecontinent.Eenrelatiefgeringpercentagevandeberoepsbevolkingis
werkzaam indeagrarischesectordiegekenmerktwordtdooreenopwesterseleest
geschoeideproduktiewaarbijgrootschaligheid enmoderneproduktietechnieken
gebruikelijk zijn.Ditgeldtzekervoordekuikenmesterijdieonder invloedvan
dewereldwijd opererendefokkerijconcernsperdefinitiesterkestimulansenondervindtnaargrootschaligheid.
Voordezwarteagrarischebevolking isdesituatievolledig tegengesteld.
KleinschaligheidvolgensalgemeenAfrikaansmodel isdaargebruikelijk.Hetaandeelindetotalelandbouwproduktie isgeringenisvoorhetmerendeelbestemd
vooreigenvoorziening.
Figuur 1.1 Zuid-Afrika

GRENSE
VAN
STREKE

2.

OVERHEIDSBELEID

DoordeinZuid-Afrikagevoerdeapartheidspolitiekverkeerthetland ineen
politiek isolement.Ineconomischopzicht isdit,ondermeerdoorderijkebodemschatten,(nog)niethetgeval.Tochishetduidelijkdathetlandzichbedreigd
voelt,waaraanookdestrategischeligging inbelangrijkematebijdraagt,Het
gevoerdeoverheidsbeleidmoetwordenbezientegendeachtergrondvandezeomstandigheden.
Hoewelhetoverheidsbeleid sterkliberaleeconomischedoelstellingenheeft,
wordtvóórallesgestreefdnaarzelfvoorzieningvooressentiëlegoederen,waarondervoedingsmiddelen.
Erisgeeninmengingvandeoverheid indesector,erwordenvanoverheidswegegeensubsidiesverstrektdanwelaanmoedigingentotuitbreidinggegeven.
In-ofuitvoerfinancieringdoordeoverheidvindtevenminplaats.Ophetterrein
vandebelastingenbestaatderegelingdatnieuwemachinesendergelijkenaéén
jaarkunnenwordenafgeschreven.
Degezondheidsvoorschriftenvoor slachterijenzijnuiterst streng.Daarnaastzijnerbepalingenvoorverpakkingeninhoud.
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Destaatdoetvrijwelnietsophetterreinvanvoorlichting.Elkeintegratie (voederfabriek,slachterij)verzorgt zelfdevoorlichting.Informatiedie
voor iedereentoegankelijk is,wordtbijnanietverstrekt.
Bijenkeleuniversiteitenwordtwataanonderzoekgedaan.Tevenskandaar
debachelorofscience-graad inlandbouwwordenbehaaldmetpluimveealshoofdvak.Ookenkelehogere landbouwscholengevendegelegenheid omalshoofdvak
pluimveetekiezen.

2.

SLACHTKUIKENHOUDERIJ

2.1 Structuur van de primaire produktie
Deslachtkuikenbedrijvenhebbeneenrelatiefgroteomvang.Bijbedrijfsuitoefeningopcommerciële schaalwordendediereninhetalgemeengehoudenineenhedenvan20.000perhok.Inperiodenmettegroteproduktiewordtnietdeproduktieverminderdmaarwordendeoverschottengeëxporteerd.Uitvoervindtbij
overproduktie somszelfstegenverliesplaats.Indiegevallenishetverlies
echtergeringerdanbijonderbezetting ofbijafzetopdebinnenlandsemarkthet
gevalzouzijn.Dithoudtindatdebeschikbarehokcapaciteithetgehelejaar
doorvolledigwordtbenut (jaarrond-produktie).OphetgebiedvanproduktietechniekencapaciteitsbenuttingwordthetZuidafrikaanseslachtkuikenbedrijf
inhetalgemeengelijkwaardig,zonietbeter,geacht invergelijkingmetdebedrijvenindeUSA.
Slachtkuikenbedrijvenkomeninhetgehelelandvoor.Specifiekegegevens
ontbrekenmaarderegionaleverdeling zouingrotelijnenovereenkomenmetdie
vandeslachterijen (tabel3.1).Ditzoubetekenendathetzwaartepuntvande
produktieisgeconcentreerd indestreken/provincies (inafnemendematevanbelangrijkheid)Transvaal,West-Kaapland,Natal,Hoëveld enOost-KaaplandenKaroo.
2.2 Produktiekosten van slachtkuikens
InZuid-Afrika beschiktmennietovervoor iedertoegankelijkebedrijfseconomischeuitkomstenindeslachtkuikenhouderijdiezijnverzameld dooreenonafhankelijkeinstantie.Vanuitdegroteintegratieswordenweliswaarboekhoudingen
vanindividuelebedrijvenbijgehoudendochdezegegevenszijngeheim.Deinhet
vervolgvermeldecijfersdienendanooktewordengeïnterpreteerd alseenindicatie.Allereerstvolgeneenaantalalgemenegegevens:
koppelgrootte 20.000kuikensperhok
dierenperm2bijaanvang 25,indelaatstefase11
uitvalvarieertvan4-8%
gemiddeld afleveringsgewicht 1920gram (1350gramgeslacht)
voederconversie 1,90 a 2,10
groeiperiode 71 8 weken
aankoopprijseendagskuikensR25per100
voederprijs:prijscourantnoteringvoorniet-medicinaalvoeder
broilerstarter
R36,90per 100kg
broilerfinisher
R35,34per 100kg
broilerpostfinisherR34,56per 100kg
gemiddeldekortingopdezeprijzenR 1,20perzakvan50kg
(6,5à7%)
degezondheidskostenzoudenzeergeringzijninverhouding totdeoverigekosten;bedragenzijnnietgegeven
strooiselkostenR 1perzak;vallenwegtegendemestiopbrengst
verwarmingskosten 2,5ZActperkuikentoteenleeftijdvan4weken
5ZActperkuikenindewinter
deverwarmingskostenzijnvrijlaagenalsbrandstofwordtnogoverwegend gasgebruikt;erisoverigenseenprocesbegonnenvanomschakelingopverwarmingdoorsteenkoolwaarbijdeverwarmingskostensec
slechts 10%bedragenvandiebijgasverwarming,dochdeinvestering
hogeris
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elektriciteitkost4ZActperkWh
bouwkostenR60perm2enR8perm2voordodeinventaris
renteniveau isnietbekend
Opbasisvandehiervoorvermeldegegevensisgetrachteenbenaderingte
gevenvandekostprijs.
Tabel2.1 Benaderingproduktiekostenslachtkuikens inZA-Randper 1000kg
levendgewicht (2ekwartaal 1983)
Aankoop eendagskuiken
Voederkosten
Verwarmingskosten
Gezondheidszorg (geschat)
Strooisel
Elektriciteit+water (geschat)
Hok-eninventariskosten
Arbeid enoverigekosten (farmservices)
Totaal

.

R138
"655
" 16
" 5
" 5
" 30
"133
R982

in

%

100,0

14,1
66,7
1,6
0,5
0,6
3,1
13,5

Ned.

14,7
67,7
3,1
1,0
0,8
1,1
3,8
7,8

100,0

NB. DekoersvandeZA-Randbedroegop 14december 1983ƒ2,53.
Vergelijkingvandekostenstructuur tussenZuid-AfrikaenNederlandgeeft
aandatdeverschilleninhetalgemeennietgrootzijnendatdekostprijszekernietlagerligtdaninonsland.Welzijndeverwarmingskosten inZuidAfrikabijzonder laag,watzijnoorzaakvindt inhetmildeklimaat.Strooiselkostenwordenernietinrekeninggebrachtomdatdezewordengeëlimineerddoor
demestopbrengst.Inonslandzijndekostenvanstrooiselgemiddeldca.5xzo
hoogalsdemestopbrengst.Ookdeelektriciteitskosten zijnlaag (goedkopebrandstof).
Merkwaardiggenoeg isdepostarbeidenoverigekostenrelatiefhoog.Het
lijkteropdatmendegewenstewinstmaarbijvoorbaatalskostenheeftopgevoerd.
Samenvattendmagwordenaangenomendatdekostprijs indeprimairefaseinZuidAfrikarelatief laagis.
2.3 Samenstelling kuikenvoeder
Desamenstellinghangtafvanbeschikbarebestanddelen.Isereentekort
aanbijvoorbeeldvismeel,datinhetalgemeenruimvoorhandenisdoorderelatiefgrotevisindustrie,danwordtditgesubstitueerd.Devoornaamsteingrediëntenzijnthans:
mais
60-70%
soyaschroot
15-20%
vismeel
8%
bloed-/diermeel
4-6%
Daarnaastvindttoevoegingplaatsvandegebruikelijkepreparatenalsantibioticaendergelijke.
2.4 Geldleningsvoorwaarden
Definancieringheeftplaatsdoorbankentegengangbarerente.Welgenieten
landbouwbedrijven inverbandmetdeheersendedroogteeenkortingopdetebetaleninterestvan30%.Verderefinancieringsfaciliteitendoorbedrijfslevenen/of'
overheidwordenvoorzoverbekendnietverleend.
2.5 Invloed integratieregelingen op prijsverhoudingen
Deprijsverhoudingenzijneendirectgevolgvandevraag-enaanbodsituatie.
Kipiseensubstitutieproduktvoorroodvleesalsdatduur is.Deprijsvankuikenswordtalselastischbeschouwd.
2.6 Belastingregime
"Bona-fide"investeringenkunnennaéénjaarwordenafgeschreven.Deindustrieisnietarbeidsintensief,welkapitaalintensief.Erbestaangeensociale
voorzieningen.
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3.

HANDEL, VERWERKING EN EXPORT (ORGANISATIE)

3.1 Toelevering aan de primaire producenten
Degroteslachterijenhebbenhuneigenbroederijen.Dekleinereslachterijen (5.000-10.000kuikensperweek)kopendeeendagskuikensvan"speciale"broederijen.Hetvoederwordtvanvoederfabriekenbetrokken.Demestersmalenenmengeninhetalgemeennietzelf.Intotaalworden220min.eierenperjaaruitgebroed.Hetaantalbroederijenbedraagt 35.Ervindtgeeninvoervanbroedeieren
ofeendagskuikensplaats.Sporadischwordenouderdieren (parentstock)geïmporteerdvoortestdoeleinden terwijlersomsookovergrootouderdieren (elitestock)
wordengeïmporteerdwaarmeevermeerderinggeschiedt.
Debetalingvandeeendagskuikens isàcontantofbinnen30dagen.Debelangrijksterassenzijn:Hybro,Ross,CobbenHubbard.Erzijngeengegevens
bekendoverkostprijzenbijbroederijen.Dehokkenopdeslachtkuikenbedrijven
zijnsanitairgescheidenteneindeziektentegentegaan.Erwordeninhetalgemeenstrengehygiënischevoorschriftengehanteerd.Zomoetmenbijvoorbeeld
eersteendouchenemenalvorens toegelatenteworden totdebroederijen.Isdit
misschiendeverklaringvoordelageziektekosten?
Devoedervoorziening aandemestbedrijvenvindtplaatsmetbulkwagens.De
belangrijkstevoederleveranciers zijn:"Meadow" (50%)en"Epol" (25%).Voorts
zijnerenigecoöperaties zoalsbijvoorbeeld deBoereKo-op (Bokomo)inOranje
Vrijstaat,DelmasKo-op teDelmas (Transvaal)enSentraalWesKo-op teKlerksdorp (Transvaal).Verschillendecoöperatieswillenhunaandeel indepluimveehouderijvergroten.Daartoezijnzijbezigzichintekopeninde (overwegend
kleinere)mestbedrijvendoormiddelvanfinanciering.
Deveevoederindustrie iseenaparteindustrie,maarvaakzijndeveevoederbedrijvendochterondernemingenvanandereindustrieën.Deveevoederbedrijven
hebbenbelangenindekuikenslachterijen;voorbeelden:
Epol -Farmfair
Meadow-CountryFair
ErzijngeenveevoederbedrijvenmetbelangeninRainbow.Ditiseenfamiliebedrijf.
Erzijnvasterelaties tussenkuikenmesters enveevoederleveranciers,voornamelijkmiddelscontracten,maarookdoorintegratie (captivemarket).
3.2 Kopers van slachtkuikens
DeZuidafrikaanse slachtkuikenbedrijvenmakendeeluitvandeintegratieketenwaartoetevensdebroederijen,demengvoederindustrie endeslachterijen
behoren (integrated unit).
Intabel3.1 iseenoverzichtgegevenvandeverdelingvandepluimveeslachterijennaarregio.
Tabel3.1 Pluimveeslachterijennaargebied ennaargrootteklasseop20-4-1983
Gebied

Transvaal
Noord-enOost-Transvaal
Hoëveld
OranjeVrijstaat/Noord-Kaap
Natal
Oost-KaaplandenKaroo
West-Kaapland
Totaal

AP

BP

4
0
1
0
2
1
4

10
0
0
1
6
1
5

12

23

Graad
CP

Totaal

DP

EP

12
4
10
4
9
3
2

6
4
2
2
10
5
4

11
2
7
15
15
14
8

43
10
20
22
42
24
23

44

33

72

184

AP= 10.000e.m.perdagofexport. BP=500-10.000perdag.
CP=200-500perdag. DP= 50-200perdag. EP=minderdan50perdag(huisslachting),
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Zoalsblijktuittabel3.1 ishetaantalgroteslachterijengering,maar
dezebedrijvenzijndanookbijzondermodernopgezetenzeergespecialiseerd.
Degrootstebedrijven zijnRainbow (niet-verwerkteprodukten,versdanwelbevroren)enFarmfair (verwerkteprodukten,b.v.gerooktofgemarineerd). Bekendemerkenzijn:Festive,FarmerBrown,ChubbyChick,DelmasenHomestead.
Inhetalgemeenzoudenerindeslachtsectorgoedewinstenwordengemaakt,
vooraldoorgrotebedrijvenalsRainbowdateenzeeragressiefbeleidvoertdat
gericht isopeenhogeproduktiviteit.Kleinebedrijvendiehetnietkunnenbolwerken,wordendoordegroteovergenomen.Alshetbetrokkenbedrijfbijvoorbeeld
eengroteschuldheeftaandeveevoederleverancier neemtdelaatstedefailliete
kuikenslachterijover.
DeexportwordtverzorgddoorhetRainbow-concern.Rainbowisverplichtom
eenbepaaldpercentagevanhaarproduktieteexporteren.Deoverigebedrijven
gevendaartoeaanRainbowsubsidieomhaarexporttehandhaven.Hiermeeprobeert
menprijsafbraakopdebinnenlandsemarkttebeperken.Verderbeweertmendat
indienRainbownietzouexporterenditbedrijf zichsteedsmeerzouuitbreiden
eneralsgevolgdaarvanopdenduuropdebinnenlandsemarktgeenplaatsmeer
zouzijnvoordeoverigebedrijven.Vooreenbelangrijkdeelgaatdeexportnaar
bestemmingeninhetVerreOosten (HongkongenJapan).Deexportbetreftgeengespecialiseerdeproduktenmaarslechtsovertolligevoorraadvandiepvries-carcassen.RainbowvervoertdeproduktenperschipviaIrvin&Johnsondieoverdokfaciliteitenbeschikt.DeexporchavenisDurban;ditisvoorRainbowdedichtsbijzijndehaven.
Erisgeeninformatiebeschikbaaroverkostprijzenopslachterij-niveau.
Deopbrengstprijzenvangeslachtprodukt zijnsterkwisselend enliggensoms
(zoalsin 1983)veronderdeproduktiekosten.Inoktober /november 1983bedroeg
deopbrengstprijsR 1,85 totR 1,89perkg.
Dethuislandenmarkt iszeergering.Dezwarteinwonersvandezethuislanden
gevenerdevoorkeuraandekippenlevend tekopenenineenrenbijhunwoning
aantehouden.Dekippenwordengeslachtopdedagvanconsumptie.Doordeoverheidwordensubsidiesgegevenbijvestigingvanbedrijvenindethuislanden.De
branche-organisaties zijnhiertegenomdatindethuislandendangoedkoperkan
wordengeproduceerddaninZuid-Afrikazelf.
Opzichzelfvervultdepluimveehandel geenrolvanbetekenismeer,maarnog
welalsdistribuerendagent.
Voor 1984wordtdekuikenproduktieop4,5miljoenstuksperweekgeschat
envoor 1985op4,75miljoenperweek.
Devoornaamsteslachterijenzijn:
Rainbow
met
1,6minkuikensperweek
Farmfair
700.000
FestiveFarm
300.000
300.000
CountyFair
300.000
Delmas
300.000
EarlyBird
Panmure
100.000
FouriesPoultry
100.000
SouthernCape
50.000
meerdan
Lemoenskloof
50.000
Devermeldebedrijvenvergaderen iederkwartaal teneindedemarktontwikkelingtebesprekenenopbasisdaarvanproduktieafsprakentemaken.
Naastbovenvermelde slachterijenzijnernogtalrijkekleinerebedrijven
(tabel3.1).
Degebruikelijkewijzevanafrekenenmetdemesters isperkglevendgewicht.
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4.

DEBEDRIJFSKOLOM

Debedrijfskolomisopvrijweldezelfdewijzeopgebouwd alsinonsland,
volgenshetsysteemvanvertikale integratieencontractproduktie.Daarbijwordt
deproduktiegestimuleerd doordeveevoederfabrikanten.Overigensmoethierbij
wordenopgemerktdatRainbowrelatiefveelinvloedheeft;erwordtzelfsgesteld
datRainboweenmonopoliepositie inneemt.Zondermedewerkingvanditbedrijf
zouernietsgebeurenindeslachtkuikenindustrie.
Erbestaatgeenorganisatiediedeproduktenvanmeerderefabrikantenop
demarktbrengtenervindtgeenbranche-reclameplaats.Erwordtslechtsreclamegemaaktvoorheteigenmerk.Koelfaciliteitenvanderdenwordenpraktisch
nietgebruikt.
4.1 Technische infrastructuur
Dekoel-endiepvriesketenbehoortmeestaltothetbedrijf zelf.Transport
vanhetgeslachteprodukt gebeurtpergekoelde truck.Voorexportheefthet
transportplaatsmetgekoeldespoorwagens+vriescompartiment aanboordvanhet
schip.
Energieenwaterzijnondernormaleweersomstandigheden overalbeschikbaar.
Hetafvalwaterwordtdoordeslachterijenzelfgezuiverd.
4.2 Overige relevante informatie
DeZuidafrikaanse slachtkuikensectorwordtgekenmerktdooreenvoortdurendeuitbreidingvandeproduktie.Debinnenlandsemarktwordtgekenmerktdoor
piekeninhetverbruik rondKerstmisenPasen.
Deslachterijen leverenvoornamelijk aansupermarkten (bulksales).Hierdoorkrijgtpluimveevleesmeerenmeereenalgemeenkarakter,wathetverbruik
overhetgehelejaarbevordert.Hetaandeelvankipindetotalevleesconsumptieneemthierdoorgestaag toeenisreedsrelatiefhoog (in198031%enin1981
34%,terwijlin198237%wordtverwacht).Detotalevleesconsumptie ismetcirca30kgperhoofdevenwelgering.

5. POSITIEOPDEEXPORTMARKTEN
Uittabel5.1blijktdatdeproduktievanpluimveevlees inZuid-Afrikain
deachterliggendejarenaanzienlijk istoegenomen.
Tabel5.1 Produktievanpluimveevlees inZuid-Afrika (x1000ton)
Gemiddeld
1973/1977
Totaalpluimveevlees
waarvan slachtkuikenvlees
idem
in%
Exportoverschotslachtkuikenvlees (x1000ton)
1)voorlopig
Bron:USDA
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2) raming

1978

222
171
77
9

279
215
77
.

.30

1979

1980

281
228
81
27

1981
299
249
83
12

1)
2)
1982
309
259
84
15

334
283
84

Detoegenomenproduktievanpluimveevlees isuitsluitendveroorzaaktdoor
deproduktievanslachtkuikens.Debinnenlandse consumptievanpluimveevlees
stagneert delaatstejarenechterduidelijk.Uithettoegenomenaandeelvan
pluimveevlees indetotalevleesconsumptievaltafteleidendathetverbruik
vanroodvleesnogmeermoetzijnafgenomen.Deredenvanhetdalendevleesverbruik isonduidelijk.Menkanslechtsvermoedendatdeoorzaak ligtinhetook
inZuid-Afrikaafgenomenwelvaartspeilwaardoorhetverbruikvanhetrelatief
dureroodvlees nogmeer isgedaalddandatvanpluimveevlees.
Consumptievanpi

uimveevlees in kgper

hoofd vandebevolking

1976

1977

1978

1979

1980

1981

9,8

9,5

9,4

8,6

8,7

8,9

Bron:USDA
Iniedergevalheeftdezeontwikkeling totgevolggehaddatereenexportoverschot isontstaan,waarvoorafzetmogelijkhedenmoestenwordengezocht.Zoalsreedseerderisvermeld,wordtdezeexportuitsluitend uitgevoerd doorde
ondernemingRainbow,diehiertoeinstaatwordt gestelddoorsubsidievande
andereslachterijen.Medeomdieredenishetnauwelijks teverwachtendatde
Zuidafrikaanse slachtkuikenexport eenblijvendkarakter zalhebben.Hetlijkt
erinderdaadopdatdieexportsamenhangtmet tijdelijkeonvoorzieneoverschotten,zoalsdelaatstejarenonderinvloedvandeafgenomenconsumptiehetgeval
is.Bijeenverderherstelvandebinnenlandseconsumptie lijkthetaannemelijk
datdeexportinongeveerdezelfdematezalafnemen.
Dein-enuitvoercijfersvoor"deadpoultryandedibleoffalsthereof,
fresh, chilledorfrozen" (statistieknummer02.02)gevenhetvolgendebeeld:
Invoer
(100kg)
1980
1981
1982
1983 (januarit/mmaart)

34.213
29.719
14.366
820

Waarde
(Rand)
3.652.928
2.295.398
1.466.476
110.718

Uitvoerwaarde
(Rand)
15.378.384
16.816.763
10.603.447
1.439.310

Deverwachtingdatbijverderherstelvandebinnenlandsevraagdeexport
zalafnemenismedegebaseerd ophetfeitdatZuid-Afrikaompolitiek-strate-gischeredenen streeftnaarzelfvoorziening.Indeafgelopenjarenheeftmen
echter,onderinvloedvandetoegenomenvleesproduktie enmatigegewasopbrengstendoordeheersendedroogte,intoenemendemateeiwitrijkeveevoedergrondstoffenmoetenimporteren.Dezeontwikkelingwordtnogversterktdoordatdeproducentenvanvismeelhunprodukt lieverafzettenopdewereldmarkt.Ermoe^st
bijvoorbeeld in 198290.000tonvismeelen90.000tonkoekenvanoliehoudende
zadenwordengeïmporteerd omtekunnenvoldoenaandebehoefte.Doorderegering
iseen"Proteïenheffingsfonds"ingesteldwaarbijeenheffingwordtopgelegdop
inhetbinnenland geproduceerdekoekenvanoliehoudende zadenenopvismeelten
eindehethogerewereldmarktprijspeiltekunnenbrengenophetlagerebinnenlandseprijsniveau.Hetwasdebedoeling,datmetditfondstijdelijketekortenin
debinnenlandseproduktievaneiwitrijkeveevoedergrondstoffenzoudenkunnen
wordengladgestreken.Hetprijsverschiltussenhetinlandseenhet Importprodukt
bedraagt 15à20%.Bijeenvoortgaande importvaneiwitrijkevoedergrondstoffen,
diethansalveelgroterisdanbijdeinstellingvanhet fondswerdverwacht,
zoudeheffingechterdusdanighoogwordendatditeenzodanigprijsdrukkende
uitwerkingzouhebbenopinhetbinnenland geproduceerdeeiwitrijkevoedermiddelendatereenproduktiestagnatie indeakkerbouw zouoptreden.Aangeziendit
geenwenselijkeontwikkeling is,ishet teverwachtendatindiendeimportbe83

hoefteverderzougroeien,dezeintoenemendematedoordeintensieveveehouderijsectorzelfzoumoetenwordengefinancierd.Hierdoornemenuiteraarddeproduktiekostentoeenverslechtertdeconcurrentiepositie.

STERKEENZWAKKEPUNTENVANDESLACHTKUIKENSECTORINZUID-AFRIKA
Sterkepunten:
Lagekostprijs inprimairefasedoor:
- relatief lagevoederprijzen
- geringenergieverbruik (klimaat)
-lageenergieprijzen (goedkopeenergiebronnen)
- lagebouwkosten (klimaat)
- lagestrooiselkosten
Voldoendebinnenlandsevoedergrondstoffenomindebinnenlandsevraagnaar
pluimveevleestevoorzien
Uitgebreidproduktassortimentvoordebinnenlandsemarkt,zoalsgerookte
engemarineerdebereidingen,kipburgers,etc.
Sterkemerkenvanheteindproduktopdebinnenlandsemarkt
Geenconcurrentievancollega-exporteursbijexportmaarzelfssubsidie
Veelcoördinatieomtrentdeproduktieomvang
Lageloonkosten indeverwerkendefasedoorhetontbrekenvansocialevoorzieningen
Zwakkepunten:
Betrekkelijkgeringethuismarkt;bijdezwartebevolking isonvoldoende
koopkrachtigevraag
Rainbowzouteveelinvloeduitoefenenopdesector
Exportmarktenmeteenkoopkrachtigevraagliggenopgroteafstand
(hogetransportkosten)
Export isondergeschikt aanbinnenlandsevoorziening (overloopventiel)

7.

SAMENVATTING

Zuid-Afrikamoetvermoedelijknietwordengezienalseenstructureelgrote
exporteurvanslachtkuikenvlees.Dedoelstellingvandeoverheid isgerichtop
zelfvoorzieningvanlevensmiddelen.Hierdoorontstaanervantijdtottijdrelatiefgeringevoorradendiemoetenwordengeëxporteerd,aangezienmendeproduktiecapaciteit zovolledigmogelijkwilblijvenbenutten.Desterktoegenomen
Zuidafrikaanseexportindetweedehelftvandejarenzeventigmoetveeleer
wordengezientegendeachtergrondvandeplotselinge terugvalindebinnenlandseconsumptie.Herstelvandebinnenlandseconsumptiezoudientengevolgemoeten
leidentotverminderingvanhetexportoverschot.Ditlaatstekanindeafgelopenjarenduidelijkwordengeconstateerd.
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