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Landbouw Prijsstijgingen
Vier jaar later
Ontwikkeling
. ..
In pnJzen van
belangrijke
grondstoffen

Maïs
• 2007-2008
$-cent per bushel ''' • 2011-2012

Sojabonen
$-cent per bushel '''
2 5 0 0 - - - - - - --

Tarwe
$-cent per bushel '''

ll!l De crisis van vier jaar geleden begon met scherpe
prijsstijgingen van tarw e en
rijst. Die lokten hamstergedrag en exportrestricties
uit.
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ll!l Nu zijn vooral de prijzen
van soja en mais gestegen.
Deze gewassen worden
niet of nauwelijks recht-·
streeks gegeten, in tegenstelling tot rijst en tarwe.

Wereld beter voorbereid.op 01isoogsten
Een maïsboer in het door
droogte getroffen lllinois toont
een maïskolf afkomstig van
een van zijn akkers. De droogte
stuwt de prijs van maïs en
sojabonen naar recordniveaus.

Het belang van landbouw staat
sinds de voedselcrisis van 2008
weer op de politieke agenda
Jeroen Bos en Gijs den Brinker
Amsterdam
De scherpe prijsstijgingen van
landbouwproducten roepen herinneringen op aan de voedselcrisis van 2008. Toen braken gewelddadige voedselrellen uit van
Bangladesh tot Haïti. Maar volgens deskundigen hoeft het niet
tot een herhaling te komen. 'De
wereld is beter voorbereid dan
destijds', zegt David Hallam, directeur markten en handel bij de
Wereldvoedselorganisatie (FAO).
'Als er iets positiefs uit de vorige
crisis is gekomen, is het dat het belang van landbouw weer wordt erkend', zegt Hallam. Hij wijst erop
dat veel kwetsbare landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika de
kleinschalige landbouw een forse impuls hebben gegeven. 'Deze
landen zijn nu beter bestand tegen prijsstijgingen op de wereldmarkten.'
De investeringen in landbouw

'Financiële partijen
zoals speculanten heb
je nodig. Ze helpen
leven te brengen
inde markt'

waren in aanloop naar de vorige
crisis op een dieptepunt beland.
Regeringen staken er nauwelijks
geld meer in en ook organisaties
voor ontwikkelingshulp richtten
zich veel minder op landbouw.
'Binnen het budget voor ontwikkelingshulp werd nog maar 4%
voor landbouw bestemd. Dat was
vroeger ruim 20%', aldus Hallam.
Hoewel landbouw steviger op
de politieke agenda staat, blijven sommige landen nog steeds
kwetsbaar voor prijsstijgingen op
de wereldmarkten. Dat zijn landen met een kleine economie en
een groot tekort aan eigen voedselproducten, vooral in Afrika.
Of er wel of geen nieuwe voedselcrisis komt, hangt vooral af van
de reactie van overheden op de
huidige prijsstijgingen. Vooralsnog zijn er geen grote tekorten,
maar als regeringen gaan hamsteren of hun export opschorten, kan
die situatie snel omslaan.
De grootste kans op onrust ontstaat dan in de armste landen waar
mensen een hoog percentage van
hun inkomen aan voedsel uitgeven, aldus hoogleraar Louise Fresco van de Universiteit van Amsterdam. 'Denk aan de inwoners een
krottenwijk in Mumbai. Vooral in
landen met een fluctuerende wis-

Schaarste
In vier delen
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selkoers ten opzichtevan de dollar,
zoals India, kunnep. prijsschokken
extra hard aankomen. De dollar is
nu veel sterker dan in 2008.'
Een belangrijk verschil met de

crisis van 2008 is dat destijds de
prijzen van rijst explosief stegen.
Rijst is de belangrijkste voedselbron voormeerdan de helftvan de
wereldbevolking. Nu stijgen voor-

In de Verenigde Staten wordt
mais ook gebruikt voor de productie van ethanol. De Amerikaanse landbouwlobby heeft de
afgelopen jaren een bijmengverplichting van 15% voor deze biobrandstof bedisseld. In vergelijking met andere landen is dat een
bijzonder hoog percentage. 'Het
is een slechte zaak dat de productie van brandstof nu ten koste gaat
van veevoer', meent landbouwdeskundige Fresco. 'Bij de huidige
prijzen is biobrandstof helemaal
niet concurrerend.'
. Wat niet is veranderd sinds
2008, zijn de grote uitschieters op
de termijnmarkten voor agrarische producten. Die heftige koersbewegingen maken politici nerveus. Zij zullen daardoor eerder
geneigd zijn tot protectionistisch
gedrag. 'De fluctuaties van de prijzen zijn erger dan het hoge niveau', zegt Fresco.
Speculanten krijgen vaak de
schuld van de toegenomen prijsschokken en de gevolgen daarvan.
'Maar zulke financiële partijen
heb je ook nodig', zegt Fred Klein
al de prijzen van ma is en soja. Deze van het productschap Akkerbouw.
producten komen niet of nauwe- . 'Ze helpen leven te brengen op de
lijks voor in het dieet van mensen. markt.'
Ze worden vooral verbouwd om er ................................................................. .
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veevoervan te maken.

Winter
ll!l Strenge vorst
begin dit jaar brengt
sojaplanten in OostEuropa en Frankrijk
ernstige schade toe.
De oogst za l daardoor
tegenvallen. Ook de
productie van zonnebloem- en koolzaadolie wordt geraakt.

Voorjaar
ll!l Weerfenomeen
La Nina veroorzaakt
droogte in grote
delen van LatijnsAmerika, waardoor
vooral de oogst van
sojabonen in Argentinië- de grootste
producent in de
reg io- w ordt aangetast.

Zomer

