Azië centraal in e
Algemeen

[Jef Verhaeren]

Tijdens het Orffa-symposium van oktober wierp de Nederlandse landbouw
economist Jan Peter van Ferneij een blik op de evolutie van de wereldvarkensmarkt. Rusland blijft koppig streven naar zelfvoorziening. De import van China
blijft de komende jaren stijgen, met 1 tot 1,5 miljoen ton. Europa zou daarvan
ongeveer de helft kunnen leveren.

Belangrijk uitgangspunt is dat de
belangrijkste uitvoerregio’s van Europa,
de VS en Brazilië zijn en de belangrijkste
consument en invoerder China. Ook
Japan is niet onbelangrijk als afzetge
bied, maar Afrika begint pas te impor
teren als de prijs onder de 1 euro per kg
zakt. China zou de komende jaren een
miljoen ton meer importeren. Voor
China is dat weinig. Als Europa daar
ongeveer de helft van kan leveren, is
dat enorm veel. Maar ook de VS zetten
alles in op de Chinese markt, zo bleek
onlangs tijdens een bezoek aan
Washington.
L eef gebi eden
Wereldwijd waren er 960 miljoen var
kens in 2015, goed voor de productie
van 114 miljoen ton varkensvlees. In
Noord-Amerika zijn 92 miljoen varkens,
waarvan 68 miljoen in de VS. In ZuidAmerika zijn er 65 miljoen, waarvan 
39 miljoen in Brazilië. Afrika heeft
35 miljoen varkens. In Europa zijn maar
liefst 186 miljoen varkens, waarvan
149 miljoen in de EU. Rusland heeft er
21 miljoen en Australië 2 miljoen. In
Azië zijn er 576 miljoen varkens en
China spant de kroon met 451 miljoen
varkens. Toch is dat nog lang niet
genoeg om de Chinezen te voorzien van
varkensvlees. In de toekomst zal de
behoefte sterker blijven stijgen dan de
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eigen productie. China is immers de
grootste consument en meteen ook de
grootste invoerder van varkensvlees. De
belangrijkste exportregio’s zijn Europa,
de VS en Brazilië.
E u ro p a
In Europa bevindt de varkensproductie
zich vooral in het noorden (Vlaanderen,
Nederland, Denemarken en NoordDuitsland), goed voor 43 procent van de
EU-productie. Dan volgen het noorden
van Spanje (10 procent), West-Frankrijk
(8 procent) en Italië (5 procent). Polen is
op komst. Spanje exporteert steeds
meer, ook buiten de EU. Het land is voor
170 procent zelfvoorzienend in varkens
vlees. Wegens de lage loonkosten daalt
het aantal slachtingen in Denemarken
en stijgt het aantal in Duitsland, hoewel
Danish Crown, ook in Duitsland, de
slachtkroon spant.
Denemarken voert steeds meer biggen
uit. Duitsland exporteert meer, maar
blijft 1 miljoen ton importeren. Rusland
doet er veel aan om de eigen varkens
productie op te krikken, maar geraakt
moeilijk van de varkenspest af, die
bovendien opschuift richting Duitsland.
“Als de varkenspest in Duitsland komt,
hebben we een groot probleem. Dan
kunnen we niet meer exporteren naar
China”, zei Jan Peter van Ferneij van het
Franse IFIP (Institut de Porc). “Hoewel

China er zelf niet zulke goede praktij
ken op dat vlak op nahoudt.” Met 48
procent van de wereldvarkensstapel
produceert China 50 procent van het
wereldvarkensvlees. De VS en Canada
produceren met 8 procent van de
wereldvarkensstapel 11 procent van het
varkensvlees. De EU produceert met
15 procent van de wereldvarkensstapel
20 procent van het varkensvlees.
Als China zo effectief zou produceren
als Europa, zou de vleesproductie met
30 procent vooruitgaan. China bouwt
wel stallen bij, maar breekt er ook af.
Het land kampt met varkensziekten. De
productie gaat er niet echt op vooruit,
maar de consumptie wel, gezien de ster
ke verstedelijking. China moet importe
ren om de varkensprijs betaalbaar te
houden. De voorsprong van Europa is
een realiteit, ook op het vlak van de
voederconversie. Dankzij een optimaal
varkensmanagement moet de Europese
varkenssector volgens Van Ferneij beter
blijven presteren. Wat dat betreft scoren
België, Nederland, Denemarken en
Noord-Duitsland flink boven het gemid
delde en dat moet op zijn minst zo blij
ven.
W e re l dv a r k e nsha nde l
De belangrijkste exporteurs van varkens
vlees zijn dus Europa, met zo’n 4 mil
joen ton, Noord-Amerika met zo’n
2,4 miljoen ton en Zuid-Amerika met
0,85 miljoen ton. De belangrijkste
importeurs zijn China met 3 miljoen ton,
Japan met 1,2 miljoen ton en Rusland,
Oekraïne en Belarus met samen 0,4 mil
joen ton. Vroeger werden vooral karkas
sen geëxporteerd, vandaag 150 verschil
lende producten. China voert vooral het
vijfde kwartier in, terwijl Japan vooral
hoger gevaloriseerde producten wil.
Daardoor is de export naar Japan, in
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Wereldvarkensmarkt biedt toekomstkansen

exportperspectieven
geld uitgedrukt, even belangrijk als die
naar China.
In de VS steeg de varkensproductie in
2017 met 3,5 procent. De VS exporteren
vandaag vooral naar Mexico maar de
Amerikaanse varkenssector wordt meer
en meer afhankelijk van de export. In
Brazilië stijgt de productie met 3 pro
cent, maar aangezien de binnenlandse
consumptie niet stijgt, moet het land
exporteren.
Voor uit zichten
Zoals gezegd importeert China vooral
het vijfde kwartier, maar naar de toe
komst zullen ook gevaloriseerde produc
ten op de Chinese markt gewaardeerd
en gekocht kunnen worden. In Japan en
Zuid-Korea is dat al het geval. De
Russische markt mogen we volgens Van
Ferneij vergeten. De Russen streven,
ondanks moeilijkheden zoals de varkens
pest, koppig naar zelfvoorziening. China
is uiteraard het importland bij uitstek. In
2016 steeg de EU-export naar China met
66 procent. Het Aziatische land heeft
weinig vruchtbare grond en veel andere
handicaps voor plantaardige, maar ook
dierlijke productie. De Chinezen gaan
wel zelf in het buitenland produceren,
maar de behoeften van het land zijn
enorm en stijgen snel. Veel mensen trek
ken naar de stad. Die produceren niet,
maar consumeren wel. De varkensstapel
daalt er zelfs. Men verwacht een stijging
van de import, de komende jaren met
1 tot 1,5 miljoen ton.
Het is bekend dat een beperkte over
productie of productiedaling in procen
ten bijna een tienvoudig effect heeft op
de prijs. De toekomst ziet er volgens
Van Ferneij echter redelijk rooskleurig
uit. China zou de komende jaren dus
een miljoen ton meer importeren. Als

Wegens de lage
loonkosten daalt
het slachten in
Denemarken
en stijgt het in
Duitsland.

Europa daarvan ongeveer de helft kan
leveren, is dat enorm veel.
Amerika richt zich ook op de Chinese
markt. De voorzitter van de National
Farmers Union (NFU), Roger Johnson, en
de gezaghebbende landbouwjournalist
Jerry Hagstrom in Washington lieten er
geen twijfel over bestaan dat hun blik
gericht is op China. In tegenstelling tot
president Trump is de NFU voorstander
van vrijhandel. De landbouworganisaties
maken zich zorgen over de handel met
Mexico en Canada, maar de handelsrela
ties met de EU zijn voor hen tamelijk
stabiel en ze liggen er dus niet wakker
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van dat TTIP in de ijskast zit. Zij kijken
ook naar het handelstekort met China
en hopen dat Trump daar wat aan wil
doen. De wispelturige Amerikaanse pre
sident schijnt daar wel oren naar te heb
ben. Voor rundvlees is er reeds iets
gebeurd, maar het ruimer openstellen
van de Chinese markt is voor de
Amerikanen een prioriteit. Een bijko
mende export van 500.000 ton naar
China in de nabije toekomst blijft voor
de EU evenwel een realistisch vooruit
zicht. “Onze hoge productiestandaard
blijft bovendien een sterke troef voor
de export naar Japan en Noord-Korea”,
besloot Van Ferneij.
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