E C O N O M I E

Voor de middellange termĳn positieve vooruitzichten voor rundvlees
volgens de Europese Commissie

Van rood naar roze
De Europese Commissie voorziet dat in Europa de productie
en de consumptie van rundvlees richting 2026 zal dalen.
De commissie verwacht wel een lichte prĳsstĳging op de
interne Europese markt. De Belgische Boerenbond luidt op
micro-economisch niveau en op de korte termĳn de alarmbel.
tekst Guy Nantier

I

n december 2016 presenteerde de
Europese Commissie haar macro-economische marktvooruitzichten voor de
verschillende landbouwsectoren voor
de periode 2016-2026. In haar inleiding
benadrukt de commissie dat er grote
inspanningen werden geleverd om een
heel robuust rapport neer te zetten,
maar dat er steeds marktonzekerheden
zullen blĳven bestaan.

bank leverden een bĳdrage in de voorspellingen.
Het zoogkoeienbestand in Europa zal tot
2026 blĳven dalen. Dat voorspelt de

commissie (figuur 1). In de EU-15 (de lidstaten vóór 2004) zal het bestand in vergelĳking met de situatie 2016 dalen
tot 10,5 miljoen zoogkoeien, een daling
met 8,6 procent of een miljoen stuks. In
contrast: in de EU-N13 ( de lidstaten die
toegetreden zĳn na 2004) zal het zoogkoeienbestand verder aangroeien van
850.000 stuks naar 1,2 miljoen. De aanwas zal zich vooral voordoen in Polen,
Hongarĳe en Bulgarĳe, een stĳging die
er de laatste vĳf jaar ook te zien was.

Interne marktontwikkelingen
De rundvleesproductie zal naar verwachting in 2016 gestegen zĳn met 3,3
procent en in 2017 op niveau blĳven (fi-

Figuur 1 – Evolutie zoogkoeienbestand in EU-28 (bron: EU, december 2016)
EU-15 = lidstaten vóór 2004; EU-N13 = lidstaten toegetreden na 2004
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Zoogkoeienbestand daalt
De vooruitzichten van de EU zĳn gebaseerd op internationale en Europese rekenmodellen en op verzamelde data tot
september 2016. Bĳkomende input voor
de totstandkoming van het rapport EU
Agricultural Outlook 2016-2026 werd
gegeven door hooggeplaatste politici,
marktexperts, private ondernemingen
en andere stakeholders. Ook internationale organisaties zoals de voedsel- en
landbouworganisatie FAO en de Wereld-
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Figuur 3 – Rundvleesprĳsontwikkeling in de Verenigde Staten, in
Brazilië en in de EU-28 met mogelĳke variaties (bron: EU, dec. 2016)

10,2 kg te bedragen. Dit cĳfer verbergt
echter een groot contrast binnen Europa.
Het verbruik in de EU-15 zal in 2026 11,8
kg bedragen tegen 3.7 kg in de EU-N13.

Import en export
Aan exportzĳde van levende dieren werd
in 2016 een stĳging met 34 procent gerealiseerd. Landen die goed in de exportmarkt lagen, waren Turkĳe, Libanon en
Israël. Het is wel onzeker of de toegang
tot de Turkse markt een blĳver is. Ook
de Russische markt als afzetmarkt voor
Europees vlees is onzeker. Verder verwachten de Europese experts dat Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten
zich nadrukkelĳker en competitiever
zullen opstellen op de internationale
rundvleesmarkt.
De experts verwachten anderzĳds dat de
Europese afzet zich zal verplaatsen naar
de Aziatische landen (rundvlees) en het

Midden-Oosten (levend rundvee). De
voorkeur voor levend rundvee in plaats
van rundvlees in het Midden-Oosten is
een gevolg van de lokale halal-slachtmethode.
Aan de importzĳde zullen de huidige
tarifaire handelsquota (invoer met douanerechten) voor vers en ingevroren edele
vleesstukken volledig worden ingevuld.
De preferentiële importquota (invoer
met verlaagde douanerechten) zullen tegen 2026 licht stĳgen tot 229.000 ton
karkasgewicht equivalent. Dit is nog altĳd ruim onder het niveau van alle handelsakkoorden waarbĳ de preferentiële
importquota totaal 346.000 ton bedragen. Dit laatste is inclusief de 46.000 ton
preferentiële rundvleesimport vanuit
Canada vanwege het CETA- verdrag.

Prĳsontwikkeling licht gunstig
Op Europees niveau bleef de vleesprĳs
vrĳ stabiel in 2015 (figuur 3) en bedroeg
3.772 euro per ton karkasgewicht-equivalent (cwe). Vanaf 2016 werd er echter
een prĳsdaling ingezet als gevolg van
de instroom van reformekoeien uit de
melkveestapel, die op haar beurt een gevolg was van de lage melkprĳzen.
De negatieve prĳsontwikkeling op de
Braziliaanse markt en de Amerikaanse
markt zal in 2017 verder blĳven drukken op de wereldhandelsprĳs en dus ook
op de Europese vleesprĳzen. De Europese projectie voor 2017 ligt op 3.255 euro
per ton cwe. Hoe groot de prĳsdaling in
Europa zal zĳn, hangt echter in grote
mate af van de economische ontwikkeling en vleesconsumptie in Brazilië. Dat
bepaalt immers de beschikbaarheid van
Braziliaans rundvlees voor de exportmarkten en de wereldmarktprĳs.
Anderzĳds, de herstructurering in de
Europese melkveesector zal de instroom
van uitstootkoeien beperken. Er ontstaat
een nieuw evenwicht tussen vraag en
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Figuur 2 – Rundvleesmarktontwikkeling (productie, consumptie,
export, import) in de EU-28 in miljoen ton (bron: EU, dec. 2016)

guur 2). Aanleiding is de uitstoot van
melkkoeien die geslacht worden en aanpassingen in het zoogkoeienbestand als
gevolg van het nieuwe GLB, dat in 2015
van start ging. Daarna zal de productie
een daling inzetten als gevolg van het
dalende zoogkoeienbestand en een mindere vraag naar rundvlees op de interne
markt. Op het einde van de projectie, in
2026 dus, zal de productie rond de 7,5
miljoen ton rundvlees bedragen.
De interne consumptie van rundvlees
kende een lichte stĳging in de periode
2015-2016 en bedroeg 11 kg rundvlees
per hoofd van de bevolking (figuur 2).
Deze lichte stĳging is het gevolg van een
hogere consumptie in de EU-N13 met
name door een gunstiger economisch klimaat en door een gunstiger prĳsontwikkeling als gevolg van een groot aanbod.
De EU-28-consumptie zal vanaf 2017 een
daling inzetten om in 2026 per hoofd
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Boerenbond luidt noodklok voor vleesveehouderij
De economische situatie op de zoogvee- en afmestbedrijven wordt steeds
zorgwekkender. Dat meldt de Belgische
Boerenbond. De vleesprijzen van dikbilstieren en koeien dalen al sinds begin
2016 en deze dalende trend zet zich
voort begin 2017.
De vleesveebarometer van Boerenbond
(figuur 4) is voor het vierde kwartaal
van 2016 verder gedaald, tot op 92 procent van het niveau van de referentiewaarde (de gemiddelde rentabiliteit van
de laatste vijf jaar).
Deze barometer is een relatieve weergave van de rentabiliteitssituatie voor
een gemiddeld zoogveebedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien. De
rentabiliteit op de bedrijven zit sinds
midden 2014 in een dalende lijn en
deze daling zet zich gestaag voort. In
2016 daalde de barometer met 2 à 4
procent per kwartaal.

gemiddelde laatste 5 jaar (referentie)

vleesveebarometer

Figuur 4 – Rentabiliteit van een gemiddeld zoogveebedrijf (bron: Boerenbond, januari 2017)

rundvlees in België schommelt rond
140 procent, terwijl de vleesconsumptie
al enkele jaren daalt. Daarnaast is de
export van rundvlees van kwaliteitsrunderen (en zeker van Belgisch witblauw) beperkt.
Het thuisverbruik van rundvlees is in
België in acht jaar tijd met meer dan
20 procent gedaald tot 4,9 kilogram per
inwoner. Bovendien is het patroon van
de vleesconsumptie gewijzigd. De mensen eten steeds meer vleesbereidingen en gehakt (bijvoorbeeld hamburgers), eerder dan edele stukken zoals
biefstuk of rosbief. Ook dit drukt op
de waarde van karkassen van kwaliteitsvolle runderen.

Dikbillen incasseren klappen
Vooral de lagere prijzen voor kwaliteitsvee zijn de oorzaak. Sinds begin 2016
zijn de prijzen van dikbilstieren met
0,15 euro per kilo gedaald tot gemiddeld 4,81 euro per kilo geslacht gewicht. De prijzen van dikbilkoeien zijn
zelfs met 0,20 euro per kilo gedaald tot
gemiddeld 4,88 euro per kilo geslacht
gewicht. De voer-en strokosten zijn in
het vierde kwartaal 2016 gelukkig stabiel gebleven.
Het probleem van de verdere prijsdaling is een onevenwicht tussen vraag en
aanbod. De zelfvoorzieningsgraad voor

aanbod na 2017, wat de Europese vleesprijs richting 2026 naar boven zal duwen
tot 4.000 euro per ton cwe. In 2016 bedroeg die 3.670 euro per ton cwe en lag
de wereldmarktprijs op 3.431 euro per
ton. Ook de gunstige prijsontwikkeling
op de wereldmarkt ondersteunt die lichte Europese prijsstijging.

Hoe groot de variatie in de stijging kan
zijn, wordt in figuur 3 weergeven met
twee blauwe stippellijnen. De 97,5 percentiellijn geeft de gunstigste verwachting weer (5.000 euro per ton cwe), de 2,5
percentiellijn is de minst gunstige projectie (3.000 euro per ton cwe). Het verschil
tussen beide projecties wordt in hoofd-

Aan de aanbodzijde hebben de recente
maatregelen in de melkveehouderij het
aanbod van reforme koeien vergroot.
Zo werd er in Vlaanderen in 2016 bijna
13 procent meer reforme koeien geslacht.

Meer slachtingen
Het aantal slachtingen van Belgische
dieren in Vlaamse slachthuizen is
hierdoor weer gestegen tot ongeveer
316.000, waarmee we opnieuw op het
niveau van 2012 beland zijn. Het aantal
slachtingen van kwaliteitsvolle runderen (S- en E-karkassen) vertoont een
omgekeerde trend, want dat is sinds
2012 maar liefst met 28 procent gedaald.

zaak verklaard door de onzekere ontwikkelingen in de voerkosten en door de
ruwvoerpositie binnen Europa. l
Het volledige rapport ‘EU Agricultural
Outlook 2016-2026’ is te downloaden op
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-andprices/medium-term-outlook_en

Gevolgen wereldpolitiek nog onbekend
De vooruitzichten van de Europese
Commissie zijn gestoeld op een ‘normaal’ handelsverkeer, normale klimatologische omstandigheden voor de
voerproductie en een normale aardolieprijs. Aardolie is immers alom aanwezig in het productie- en verwerkingsproces van landbouwproducten, van
boer tot eindgebruiker.
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De gevolgen van de uittreding van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn niet
in rekening gebracht. Ierland, dat een
zelfvoorzieningsgraad van 640 procent
kent voor rundvlees, exporteerde in
2016 zo’n 270.000 ton rundvlees naar
de UK. Dat is de helft van de Ierse export van rundvlees. De andere helft
gaat overwegend naar andere Europese

landen. Bij een handelsbelemmering
(invoer met betaling van douanerechten) moet dit Ierse groene vlees elders
worden afgezet, hetzij in Europa hetzij
elders in de wereld.
Ook de gevolgen van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op de
handelsrelaties van de VS met Europa
zijn voorlopig niet te overzien.
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