de voorzitter

Dag van de lege portemonnee
Studies van de Wereldvoedselorganisatie en andere instellingen tonen aan dat de productiekosten wereldwijd sterk gestegen waren door marktverstoringen ten gevolgde van corona. Die prijsexplosies werden
veroorzaakt door een lager aanbod van grondstoffen op de wereldmarkt, door gewijzigde consumptiepatronen, door een sterke stijging van de vraag nu de economie opnieuw aantrekt en aanhoudende logistieke
problemen. In de primaire (landbouw)sector voelden we al enige tijd, in het “pre-Oekraïne” tijdperk, de
toenemende druk. Ook de prijs van bouwmaterialen steeg, de kosten van energie, meststoffen, machines,
elektrische componenten en kunststoffen evenzeer en dat terwijl alle producenten, boeren en tuinders inbegrepen, moeten blijven zorgen voor de voedselbevoorrading en zij hun grond- en hulpstoffen, ingrediënten
en verpakkingen niet zomaar kunnen vervangen. Het gaat hier om een combinatie van factoren, zowel op
lokaal als mondiaal niveau, over alle sectoren heen, die hebben geleid tot een enorme kostenstijging die
niemand kon voorzien. Gezien deze omstandigheden zijn hogere prijzen geenszins een weerspiegeling van
hogere marges, wel integendeel.

De Russische invasie op 24 februari en de erop volgende sancties en verstoringen van handelsstromen hebben de energie- en
grondstoffenprijzen in de EU verder sterk opgedreven. Dit heeft enorme gevolgen voor de productiekosten van de hele agrovoedingsketen, stroomop- en afwaarts van de primaire productie. De situatie in landbouwmiddens is intussen genoegzaam gekend en
we ondervinden elke dag aan den lijve wat een oorlogstoestand doet met een essentiële sector als de onze. Door de situatie komt
ook de hele agrovoedingsketen onder druk te staan. Voedselverwerkers en -fabrikanten krijgen meer en meer meldingen van vertraagde leveringen tot zelfs onbeschikbaarheid. Daardoor moeten producten noodgedwongen geherformuleerd worden met behulp
van alternatieve grondstoffen en ingrediënten of kunnen zij zelfs tijdelijk niet worden geproduceerd. Gezien de extreme omstandigheden vroegen de organisaties die de diervoedersector, land- en tuinbouw, de voedingsindustrie en de handel vertegenwoordigen
in het ketenoverleg, dat alle actoren in de voedingsketen bijzondere aandacht hebben voor deze problematiek en deze met gezond
verstand, begrip en de nodige flexibiliteit benaderen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de impact ervan op een billijke
wijze over de keten wordt verdeeld.
Dat laatste ook laten zeggen door de retailers bij monde van hun federatie Comeos bleek eens te meer een haast onhaalbare opdracht. Bij voorafgaand overleg aan de Taskforce Oekraïne voor de agrovoedingsketen liepen de discussies op, uiteindelijk gingen
we toch met een gezamenlijk standpunt naar de Taskforce. Dat was uiteraard weer zonder de echte aard van het beestje Comeos
ter plekke gerekend. Op de Taskforce was er opnieuw geen enkele blijk van empathie meer te merken in de tussenkomst door de
vertegenwoordiger van de retailsector. Integendeel, alle verantwoordelijkheid werd van zich afgeschoven. “De toelevering in de
keten moest zelf al lang gewerkt hebben aan een langetermijnvisie en -plan,” was het antwoord. Alsof een oorlog deel zou kunnen
uitmaken van een langetermijnvisie! Er blijft een gigantisch probleem met onze kostendoorrekening. De overheid zal moeten ingrijpen en iedereen, maar dan ook iedereen, doorheen de keten op zijn verantwoordelijkheid wijzen en die ook doen nemen. Dat is belangrijk op korte en langere termijn om rentabiliteitsproblemen te voorkomen in de keten, het broodnodige economisch herstel niet
te fnuiken en de diversiteit van het aanbod, de werkgelegenheid en investeringen doorheen de keten niet in het gedrang te brengen.
De veer staat op springen bij verschillende schakels in de keten en dat vraagt ingrepen. Een deel van de kostenstijging zal uiteindelijk ook door de consument moeten worden opgevangen.
“De dag van de lege portemonnee” is veel meer dan de beruchte laatste dag van de Gentse Feesten. Het is de realiteit bij menig
boer en tuinder!
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