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Litouwen: verdeelde zuivelindustrie weegt
op melkprijs
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In Litouwen wordt dubbel zoveel melk geproduceerd dan in Estland en drie kwart meer dan in Letland. Toch gaat de melkveehouderij door een diep
dal. De Russische exportban betekende een zware klap die de Litouwse melkveehouderij moeilijk te boven komt. Daarnaast weegt de verdeeldheid van
de zuivelindustrie zwaar op de melkprijs.
De vijf grootste verwerkers voeren liever melk aan van grote en megagrote
melkveebedrijven uit Estland en Letland. En dit tegen een hogere melkprijs
dan de kleine coöperatieve zuivelbedrijven in Litouwen zelf kunnen betalen.

Litouwse melkveehouderij

In 2016 waren er in Litouwen 286.000 melkkoeien (ooit waren er meer
dan 500.000), tegenover 301.000 in 2015 en 314.000 in 2014. In 2016 werd
1,6 miljard liter melk geproduceerd. In 1990 was dat nog 3,2 miljard liter.
De productie per koe bedraag momenteel 5.682 liter. Er werd 1,416 miljoen
liter melk opgehaald in 2016. De rest van de productie is thuisverbruik of
thuisverkoop. Het gemiddeld eiwitgehalte is 3,4 procent, het gemiddeld
vetgehalte 4,3 procent. Er waren in 2016 nog zo’n 57.000 melkveebedrijven.
Daarvan had 71 procent minder dan 5 koeien. Slechts 700 bedrijven hebben
meer dan 50 koeien. Het aantal bedrijven loopt sterk terug. De melk wordt
voor 80 procent geproduceerd door familiebedrijven, waaronder ook grote
bedrijven; zo’n 20 procent door industriële bedrijven.
De versnippering is het gevolg van het feit dat na de onafhankelijkheid de
mensen die op de staatsbedrijven werkten een stuk land kregen naargelang
hun aantal dienstjaren. Velen verkochten dat of gingen enkele koeien of
varkens houden. Daarnaast werden een aantal staatsbedrijven overgenomen door particulieren. Sommige van deze bedrijven werden grote
melkveebedrijven.
De melkprijs in Litouwen is de laagste in de EU en bedroeg vorig jaar

In 2016 werd 1,6 miljard liter melk geproduceerd met 286.000
melkkoeien.
25,23 euro/100 kg tegen een EU-gemiddelde van 34,86 euro/100 kg.
In 2016 was dit slechts 18,27 euro/100 kg. Dat heeft niet alleen te maken
met de Russische exportban - die voor de Baltische staten nog zwaarder
aankwam dan voor andere EU-landen - maar ook met de versnippering en
de gevolgen ervan. Slechts 30 procent van de melk wordt coöperatief verwerkt en minder dan 10 procent van de boeren is lid van de coöperaties. Er
zijn bovendien zo’n 45 landbouworganisaties. De melkmacht is er enkel voor
de zeer grote bedrijven. Ook de import van rauwe melk, vooral uit Letland
(70 procent) en Litouwen (26,8 procent), van zo’n 350.000 ton (in 2014 was
dat nog 422.000 ton) weegt op de melkprijs.
Nu de melkprijs toch uit het dal begint te klimmen, wordt verwacht dat
de productie zal toenemen omdat de melkveehouders dringend leningen
moeten afbetalen die ze moesten aangaan tijdens de crisisjaren.
De zuivelconsumptie bedraagt in Litouwen 816.000 ton. Dat is heel wat
lager dan de productie. Litouwen moet dus exporteren. 55,2 procent van de
geleverde melk moet worden uitgevoerd. Litouwen is goed voor 0,9 procent
van de geleverde melk in de EU en voor 1 procent van de EU-melkexport.

Zuivelindustrie
De vijf grootste verwerkers voeren liever melk aan van grote en
megagrote melkveebedrijven uit Estland en Letland en dit aan een
hogere melkprijs.
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Melkverwerking is traditioneel goed voor 30,6 procent van de productiewaarde van de Litouwse voedingsindustrie. Er zijn in Litouwen
32 zuivelfabrieken maar de zuivelindustrie wordt gedomineerd door 5 grote
melkverwerkende bedrijven: Pieno žvaigždès, Rokiškio sūris, Žemaitijos

Positieve landbouwhandelsbalans
Letland

LITOUWEN

80 procent van de melk wordt geproduceerd door familiale, waartussen
ook grote, bedrijven; zo’n 20 procent door industriële bedrijven.
pienas Vilkyškiu pieninė en Marijampolės pieno konservai. Zij zijn de
sterkste spelers van de Baltische staten. Alleen in Letland is er nog een
belangrijke speler, Rigas Piena kombinats, maar die is half zo groot als één
van de vijf Litouwse groten. De Grote Vijf kopen melk van lokale - liefst
grote – melkveehouders maar ook van grote melkveehouders uit de andere
Baltische staten. Die melk wordt voor een hogere melkprijs aangekocht dan
wat de Litouwse boeren krijgen. Een wetgevend initiatief van de minister
van Landbouw in 2015 om eerlijke handelspraktijken in de zuivelketen te
bevorderen, werd door de vijf groten omspeeld. Die vijf grote bedrijven
willen immers meespelen op de wereldmarkt. Volgens de Litouwse Landbouwkamer proberen ze de kleinen van de markt te dringen. Zoals elders
in de Oost-Europese landen schrikt het coöperatieve model af vanwege de
associatie met het communistische verleden. Daardoor staan kleine boeren
erg zwak.
Pieno žvaigždès, opgericht in 1998, is goed voor 31 procent van de markt. Het
bedrijf verwerkt 310.350 ton melk en realiseert een omzet van 150 miljoen
euro met yoghurt, kaas, roomijs, bakkerijproducten en andere meestal
merkproducten. Het exporteert naar 40 landen. Rokiškio sūris is gegroeid
uit een vroegere coöperatie en heeft een marktaandeel van 26 procent en
is de grootste kaasmakerij.
Žemaitijos pienas en Vilkyškiu pieninė zijn traditionele bedrijven, bekend
om hun kazen, die ook geëxporteerd worden.
Marijampolės pieno konservai ten slotte is een moderne verwerker en
vooral bekend als enige Baltische producent van melk in blik.
Er zijn ook enkele kleine coöperatieve melkverwerkers, die niet bij de pakken
blijven zitten.
Pienas LT, opgericht in 2008, gelooft rotsvast in verticale coöperatieve
Melkverwerking is traditioneel goed voor 30,6 procent van de
productiewaarde van de Litouwse voedingsindustrie.

Rusland

Polen

Vilnius

Wit-Rusland

Litouwen vormt samen met Letland en Estland de Baltische staten, die
in 1991 onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie en in 2004 toetraden
tot de EU. Litouwen ligt tussen Letland, Wit-Rusland, Polen, Rusland en
de Oostzee. Het heeft een kustlijn van 99 km. Op een oppervlakte van
65.300 km2 herbergt het 3 miljoen inwoners. Daarvan zijn 83 procent
Litouwers, 7 procent Polen en 6 procent Russen. Het aantal inwoners
daalt wegens emigratie. Litouwen heeft een gematigd klimaat en is
vrij vlak.
Van oudsher is Litouwen dus een landbouwland. In 1991 werd de
landbouw gereorganiseerd en geprivatiseerd. Landbouw is goed
voor 8 procent van het bnp en 20 procent van de export. In 2010 was
nog 30 procent van de plattelandsbevolking actief in de landbouw.
Dat percentage daalt sindsdien. Vandaag werkt nog 9 procent van
de actieve bevolking in de landbouw. Het landbouwareaal bedraagt
27.425 km2. Ongeveer 77 procent van het landbouwareaal wordt
gebruikt voor gewassen (38 procent voor graanteelt, vooral tarwe
en gerst), 22 procent is grasland. In 2010 waren er 199.910 landbouw
bedrijven. Daarvan is 87 procent kleiner dan 20 ha. Het gemiddelde
areaal bedroeg 15,6 ha, wat niet wil zeggen dat er geen grote bedrijven
zijn. Die zijn er vooral in de dierlijke sector.
De totale productiewaarde van landbouw, bosbouw en visserij
bedraagt ongeveer 3,36 miljard euro. Tussen 2004 (toetreding tot de
EU) en 2014 verdubbelde de productiewaarde. Die stijging was voor
80 procent te danken aan de verhoging van de landbouwprijzen, voor
20 procent aan intensivering. Van de landbouwproductiewaarde
wordt 46 procent gerealiseerd in de dierlijke productie. Melk is goed
voor 24,2 procent van de landbouwproductiewaarde, varkens voor
10,3 procent en pluimvee plus eieren voor 8,6 procent.
De zelfvoorzieningsgraad bedraagt 110 procent. In 2010 voerde
Litouwen voor 2,84 miljard euro landbouw- en voedingsproducten
uit en voor 2,3 miljard euro landbouw- en voedingsproducten in. De
landbouwhandelsbalans is dus positief. Zuivelproducten wegen met
een waarde van 405 miljoen euro het zwaarst door in de exportcijfers.
We moeten wel aanmerken dat Litouwse zuivelbedrijven ook heel wat
melk uit Estland verwerken.
De Litouwers verbruiken 127 kg granen, 99 kg groenten, 124 kg aard
appelen, 302 kg zuivelproducten, 69 kg vlees en 215 eieren per capita
op jaarbasis.
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Pieno žvaigždès, opgericht in 1998, is goed voor 31 procent van de
markt.
integratie, van productie, ophaling tot processing en marketing. Dit bedrijf
haalt dagelijks 400 ton melk op van 17.000 koeien bij 215 melkveehouders
en verwerkt die in een nieuwe fabriek tot hoogwaardige poeders en room.
Ook Baltmilk is een verticale coöperatie. Ze haalt dagelijks 350 ton melk op
van 15.500 koeien bij 210 bedrijven. Dit bedrijf bouwde een poederfabriek
in 2013 en richt zich dus ook op hoogwaardige poeders.
In totaal produceerde de Litouwse zuivelindustrie in 2016 93.000 ton
drinkmelk, 23.000 ton room, 36.000 ton melkpoeder, 18.000 ton boter en
98.000 ton kaas.

Zuivelhandel

In 2017 exporteerde Litouwen één derde van zijn melkproductie. Voor de
Russische ban was dat nog 50 procent. De import is verwaarloosbaar. De
Litouwse zuivelindustrie is exportgericht en dus ook zeer afhankelijk van
de export.

De coöperatie Pienas LT haalt dagelijks 400 ton melk op bij
215 melkveehouders en verwerkt die in een nieuwe fabriek tot poeders
en room.

In 2015 exporteerde Litouwen zuivelproducten voor 406 miljoen euro, wat
3 procent is van de totale Litouwse export. Dit betekende echter een daling
met 28,7 procent ten aanzien van 2014, wat volledig te wijten is aan de
Russische importban.
Kaas is het belangrijkste exportproduct (180,5 miljoen euro in 2015), gevolgd
door room en melk met 60 procent vet (80,2 miljoen euro in 2015) en verwerkte drinkmelk (32,7 miljoen euro in 2015). De belangrijkste importlanden
voor Litouwen zijn Italië, Polen en Duitsland. Dan pas volgt Letland en
verder de VS.
Maar Litouwen blijft niet bij de pakken neer zitten en gaat actief op zoek
naar nieuwe exportmarkten zoals Saoedi-Arabië, Korea, Thailand en de
Filipijnen.
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