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Onderzoekmet accent opbestaande afzetmarkten:België,
Duitsland, Frankrijk, ItaliëenSpanje.Debeschrijving vanpotentiëlenieuwe afzetmarkten heeft eenmeerverkennend karakter.
Tevens isde concurrentiepositie vande importlanden inkaartgebracht.
Er iseenbeschrijving gegevenvandebedrijfskolom,beginnend bijdeconsument eneindigend detoelevering aandeprimaire
producent.Ter inventarisatie vandeknelpunten bijdeexport is
voortseenenquêtegehoudenbijdeexporteurs.Tenslotte zijn
conclusiesgetrokkenmet betrekking totdekansenenbedreigingen
voordeuitvoerenheeft een sterke/zwakte analysevandeproduktiekolomplaatsgevonden.Op basishiervan zijn aanbevelingengedaan terverbeteringvandeexportpositie.
Marktonderzoek/Afzet levendevarkens enmestbiggen/Concurrentie/
België/Duitsland/Frankrijk/Italië/Spanje/Denemarken/Groot-Brittanië/Griekenland/Portugal
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Indebezochte landen-Duitsland, België,Frankrijk, Italië
enSpanje - isdankbaar gebruikgemaakt vandeondersteunende activiteit vande landbouwraad terplaatse.Deze steun isvanessentiële betekenisgeweestvoordeuitvoering vanhet onderzoek.
Eenwoord vandank aanhunadres ishierdanookopzijnplaats.
Ookdemedewerking vande ledenvandeVereniging vanExporteursvan levende Varkens bijdeuitvoering vandeenquête inhun
gelederen heeft bijgedragen aandekwaliteit vanhet onderzoek.
Het onderzoek isuitgevoerd dooreenteamvan onderzoekers
onder leidingvan drs.J.C.Blom.DeheerJ.J. Verduyn heefthet
leeuwedeel van het onderzoekverricht.Deexpertise ophetterreinvandeprimaire sector ende inhoud vandehoofdstukken 2en
4 zijngeleverd door ir.W.H.M.Baltussen. Ir.F.G.C.M.Kraanen
heeftmedewerking verleend aanhet onderzoek inde exportlanden
endeverslaggeving daarvan inhoofdstuk5.
Dedirecteur,

DenHaag,mei 1988

J/3, deVeer

Samenvatting

1.

Achtergrond endoelvanhet onderzoek

Na eenstagnatievandeexportvan levende slachtvarkens
sinds 1980,eneenschommelende exportvanmestbiggen, dient zich
de laatstejareneenaantal factoren aandatdeNederlandse concurrentiepositie onderdrukzet.
OpEG-niveaugaathetvooral omgevolgenvanmaatregelenter
vermindering vanbudgétaireproblemen,zoalsmelkquotering, beheersing vandegraanproduktieenhet afbouwenvanmonetair compenserende bedragen.Tevensbestaan ervoornemens omtetrachten
deEG-importvangraansubstituten teverminderen.
Opnationaal niveaugaathetvooral ombestaande envoorgenomenmaatregelen inhetkadervandemestproblematiek.
Aandevraagkant isereenafnemende groeivandevraag naar
varkensvlees optraditionele exportmarkten, terwijl doorvergrotingvandeGemeenschappelijkemarkt nieuwe afzetgebiedenin
zicht komen.Voortshechten consumenten steedsmeerwaarde aan
kwaliteitsaspectenvan zoweldeproduktieomstandighedenalshet
produkt.Tegendeze achtergrond isdehiergerapporteerde studie
uitgevoerd.
Deanalyseheeft het onderkennenvankansen enbedreigingen
voor deexportpositie van levendevarkens tendoel enmoet,in
combinatie met sterke enzwakke puntenvande bedrijfstak, bouwstenenaandragenvooreenmarketingplanvoordebedrijfstaken
voor het sectorbeleid vanoverheid enorganisaties.
Het onderzoek bestrijkt dehelebedrijfskolomvanprimaire
producent totconsument.Het accent ligtopdehuidige afzetmarktenvan levendevarkens:België,Duitsland, Frankrijk, Italiëen
Spanje.

2.

DeNederlandse exportvan levendevarkens

Het aandeel vanmestbiggen, slachtzeugen enslachtvarkens in
de totale geëxporteerde hoeveelheid varkens envarkensvlees
bedraagt in 1986 26Z1).
Vandetotale exportvan levendevarkens in1986bestaat 792
uit slachtvarkens,8%uit zeugen en 132uitmestbiggen.Uitgedrukt inwaarde zijndeze aandelen respectievelijk 821, 12,5?en
5,5Z.Het aandeelvanzeugenenbiggen istoegenomen indeperiode 1981-1986.
1) Volgensvoorlopige gegevens isin1987deexportvan levende
dierenverdertoegenomen enwelvan slachtvarkens (incl.
zeugen)met ca.61envanmestbiggenroetca.502.

De concurrentie inhetgrensoverschrijdend verkeervenlevendevarkens isbeperkt.Driekwart vandeEG-handel isin1986
inNederlandse handen.Andere exporteurs zijnBelgië enDuitsland
met respectievelijk 14Xen8X.
Erwaren inhetverledenvierafzetlandenvoorNederlandse
levendevarkens:België,Duitsland, FrankrijkenItalië.Aangeziende afzet naarDuitsland enFrankrijkde laatstejaren onder
drukstaat zorgtde in1986begonnenexportnaarSpanjevoorwelkome compensatie. Sindskortwordt dezeechterernstig belemmerd
onderdrukvandeSpaansevarkenshouders.
Deafzetvanmestbiggen isweinig structureel envoornamelijkgebaseerd opkortstondige regionale vraag-/aanbodverschillen.HetNederlandse aandeel inde intra-handel inbiggenneemt
af;kwaliteitsbepalendeelementenzijnbijdeze overschottenhandelminderdoorslaggevend dandeprijs.
De zeugenworden geëxporteerd naar tweestructurele afnemers,BelgiëenDuitsland.DeEG-handel inslachtzeugen isbijna
helemaal inNederlandse handen.

Figuur 1 UitvoervanNederlandsemestbiggen, slachtvarkensen
slachtzeugen naar landvanbestemming (x1000 stuks)
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De import van levende slachtvarkens dekt inBelgië 43%enin
Frankrijk,Duitsland en Italiëtussende 15en92vande importbehoefte aanslachtvarkens envarkensvlees.Regionaal gezienis
deafzetvanNederlandse slachtvarkensnaarDuitsland enSpanje
geconcentreerd opdeproduktgebieden.DienaarFrankrijkenItalië isverspreid overhethele land:
Italië:

Frankrijk: West
15%
Noordwest 30%
Noordoost 162
Zuidwest
102
Zuidoost
295

Noord
Midden
Zuid

402
202
402

'ExportmogelijkhedennaarPortugal enGriekenland zijnin
principe aanwezig,maarhiervan kantotnutoedoor logistieke
problemennogniet (Griekenland)ofnauwelijks (Portugal)gebruik
worden gemaakt.Daarnaast zouexport naarEngeland enDenemarken
van tijd tot tijd interessant kunnen zijn,ware hetnietdatdeze
landenhungrenzen omveterinaire redenengeslotenhouden.

3.

Devraag naarvarkensvlees indeEG

Demarktomvang vanvarkensvlees isderesultantevanhet
aantal inwoners endeconsumptie perhoofd.Opde nabijgelegen
marktenNoord- enMidden-Duitsland enBelgiëneemt het aantal inwoners afenook inZuid-Duitsland enNoord Frankrijk zalhet inwonertal niet ofnauwelijks toenemen.

Figuur 2 Teverwachten procentuele verandering vandebevolking
indeEG indeperiode 1985-2000
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Met eenbelangrijke groeivandebevolkingscijferswordtnog
wel gerekend voorNederland enIerland,deZuidelijke lidstaten
enZuidoost-Frankrijk.Hierwordt ookdegrootstegroeivanhet
besteedbaar inkomenenhethoofdelijkverbruikvanvarkensvlees
verwacht.Uit figuur3blijktdatindeNoordelijke lidstaten in
deperiode 1986-1995hetverbruikperhoofd slechtsgering zal
toenemen,terwijlvoordezuidelijke lidstaten Italië,Griekenland, SpanjeenPortugal eengroeivan 12,51tevoorzienvalt.

Figuur3 Verbruikvanvarkensvlees inkgperhoofd in 1986en
1995 1)

1)

Raming.

Doordeverschillen inbevolkingsontwikkeling en inverbruik
zalhetaccent indegroeivandetotalevraag naar varkensvlees
insterkemateopdeZuideuropese regio'skomente liggen.Voor
Italië,Griekenland,SpanjeenPortugalwordt gerekendmeteen
groeivandemarktomvang vancirca 15Zenvoordeoverige lidstatengemiddeld slechts3?(figuur4 ) .
Deaccenten indegroeivandeconsumptieve vraag zullen in
Duitsland,FrankrijkenItalië inzuidelijkerichtingverschuiven. InhetNoorden enMiddenvanDuitslandmoet zelfsmet een
geringerevraag rekeningwordengehouden.
InmeerontwikkeldemarktenalsEngeland,Nederland, België,
Noord-Frankrijk envooralDuitslandneemtdeconsument bovendien
een steedskritischer houding aantenaanzienvandekwaliteit
vanvarkensvlees ende produktiemethoden.
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Figuur4 Ontwikkeling marktomvang varkensvlees (X)indeperiode
1986-1995
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Hetvalt opdat degroeivandeconsumptie inde zuidelijk
lidstaten voorhet overgrote deel (minstens 75Ï)bestaat uitvers
vlees.Gevoegd bijdeontwikkeling naargrootschaliger winkelkanalenvraagt dit omefficiënte slachterijen enuitsnijderijendie
ophunbeurt een constante omvangrijke aanvoervanvarkenswensen
met homogeen gewicht, typeenkwaliteit.HetNederlandse varken
voldoet relatief goed aandezewensen.

4.

Het aanbod vanvarkensvlees indeEG

Het aanbod vanvarkensvleeswordtuiteindelijk bepaald door
individuele varkenshouders.Hethangt goeddeels afvanhunindividuele doelstellingen hoe zij reageren opdemogelijkhedenvan
demarkt.Van groot belang indit beslissingsproces ishetkostprijsniveau inrelatie tot deteverwachten opbrengstprijs.
Het zijnvooral devoordelen opregionaal niveaudiede
Nederlandse concurrentiepositie indeachterliggende jarenvoordeelhebben bezorgd:dekorte aanvoerlijnentenopzichtevande
aanvoerhavensvoorveevoedergrondstoffen,degunstige infrastructuur endenabijheid van afzetgebieden.Eengunstige invloed
hadden ookdehoge specialisatiegraad engrotevakkennisvande
varkenshouders opbasisvaneengoed niveauvanonderwijs,onderzoekenvoorlichting.Het complexe geheelvandeafzonderlijke
kostprijsbepalendeelementen heeft deNederlandse concurrentiepositie relatief sterkgemaakt.
Opbasisvanhetgunstige rendement datmenhierdoor tenopzichtevanvarkenshouders inandereEG-landenweet tebehalen
heeft deNederlandsevarkenshouderij demogelijkheden indezich
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uitbreidend«EGgoedbenutendeproduktieaterkuitgebreid.
Optermijn zaldeconcurrentiepositievandeNederlandse
varkenshouderij verslechteren onder invloedvanhettevoerennationale enEG-beleid.Vooralde invoering vandemedeverantwoordelijkheidsheffing indegraanteelt zaltoteen relatieveverslechtering vandeNederlandse positiekunnen leiden.Het effect
vaneenverlaging vandegraanprijs secopdeNederlandse concurrentiepositie zalnietgroot zijn.Satvanmaatregelen terbeperkingvandemilieuproblematiekechterjuistwel.
Ditneemt nietwegdatdeNederlandse sectorkrachtig genoeg
isomdetoegestaneproduktiecapaciteit volledig tebenutten.
Doorproduktiviteitsverbetering zaldeproduktie waarschijnlijk
nog licht toenemen.
Tabel 1geeft eensamenvattend overzichtvandegeraamde
ontwikkeling inaanbod envraag indeverschillende lidstaten.
Hierbij iservanuitgegaandatdeexportmogelijkhedenvan
varkensvlees naarderde landennietwezenlijkveranderen (zelfvoorzieningsgraad 102Z).

Tabel 1 Ontwikkeling inproduktie,verbruik enzelfvoorzieningsgraadvanvarkensvlees indeEG
Land

Nederland
BLEU
Duitsland
Frankrijk
Denemarken
Engeland
Ierland
Italië
Griekenland
Spanje
Portugal
EG-10
EG-12
Bron:LEI
1) Raming.
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Produktie x
1000 ton

Vraag x 1000

1986

1995 1)

1986

1995 1)

1986

1995 1)

1737

1770

705

700

640
480

689
490

3288
1591
1147

3300
1750
1300
1000

3730
1979

3756
2092

257
143
88
84
400
71
112
64
49
99
78
103
102

ton

Zelfvoorzieningsgraad (X)

153

130

220

265

1150

1400

1242

1414

183

180

192

231

271
147
88
80
353
72
119
66
70
93
95

10804
12137

11275
12855

10472
11906

10995
12640

103
102

995
130
1058

325

325

1385

1399

145

109

130

1180

1604

1849

5.

Handel,transport enafnemers
Handel entransport

Buitenlandse importeurs enslachterijenmakengraag gebruik
vandedienstenvandeNederlandse exporthandel diealsgeen
ander instaat isomopelkgewenstmoment grotepartijen dieren
te leverenmet eenuniformgewicht envanhomogene kwaliteit.
Deexporthandel inlevendevarkens isvooralmogelijkgeworden doordeeenwording vandeEuropese landbouwmarkt. De
afhankelijkheidvanbeleidsmaatregelen opEG-niveau isdaardoor
ookgrotergeworden.
De laatstejarenzijndevoorNederland gunstigeMCB's
geleidelijk afgebroken. Sinds 1november 1987zijnalleennog
MCB'svankracht bijuitvoervanvarkensenvarkensvlees naar
Italië,Griekenland,Engeland enIerland.Ditallesheeft,behalvevoordeexport naarDuitsland, eennadeligconcurrentie-effect
voordeNederlandse exporthandel.
Vande intotaal83exporteursvan levende slachtvarkensen
roestbiggenzijner 23tebeschouwen alsgespecialiseerde exportbedrijvenmet eenaandeelvan 70Svandetotale export.Derest
vandebedrijven exporteert incidenteel naarnabijgelegengrensgebieden.Het gemiddeld aantal geëxporteerdedieren bedroeg in
1986 37.000perbedrijf.Degrootste exporteurs nemenmeerdan
175.000dierenperbedrijfvoorhun rekening.

Figuur 5 Exportbedrijven van levende slachtvarkens enzeugen
naargrootteklasse in 1986 (N-23)
80

<50.000

bedrijven

50.000-100.000

>100.000

dieren

Uit debijdeVELV-ledengehouden enquête isgebleken datde
leveranciershunafnemersvrij frequent beleveren; 36Zlevert
vijf tottienkeerpermaand aandeafnemersen32Zzelfsmeer
dantienmaal.Slechts4X levertminderdaneenmaalen 14Zminderdanvijfmaalpermaand.
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Doordetoenemend« afstandendiemoetenworden afgelegd
wordt er inhet algemeen -enzekernaardeverderafgelegen markten-metvolgeladen auto'agereden (circa 25ton lading).Het
gaat danomcirca 200tot 250slachtvarkens pervracht ofcirca
800biggen.
Omdat devraag inFrankrijk, ItaliëenSpanjevaakbetrekking heeft opkleinere partijenmoet indeze landenvaak opmeer
plaatsenwordengelost.Hierbijtreden tweebelangrijke knelpuntenop.DeFranse overheid staatniet toedat opmeerdantwee
plaatsenwordtgelost en inMidden-enZuid-Italiëzijndemeeste
afnemende bedrijven zokleindatdemarkt nietvolledig kanwordenbediend,omdat lossenopmeerdanvieradressentehogekostenmet zichbrengt.
Persoonlijk contact isindehandel inlevendevarkensbelangrijk.Losvan incidenteleproblemen,bezoekende exporteurs
hunklantengemiddeld noggeendriekeerperjaar.Met name actuelemarkt-enprijsinformatiewordt inhet algemeenverkregenvia
afnemers of buitenlandse commissionairs en isdaardoorvaak sterk
gekleurd.
Demarktsituatie indevarkenshouderij wordt vaakweerspiegeld indeprijsvanhet transport.Wasenkelejarengeleden een
prijsvanƒ2,00perkmgebruikelijk, thanswordt onder invloed
vandeverslechterde marktverhoudingen doordeexporteurs algeredenvoorƒ 1,50 totƒ 1,80 perkm,hoewel hierbij nietmeer
allekostenvolledigwordenvergoed.Hiervoor isminstensƒ 1,90
perkmnodig.
Voortsmoetenvaakdekostenvangewichtsverliesworden
goedgemaakt.Dat loopt opmet het toenemenvande afstand enbedraagt voorNoord-Spanjecirca5kg,voorNoord-Italiëcirca 6kg
envoor Zuid-Italië circa 8kg.Dekosten hiervan zijn inItalië
inhet algemeenvoor rekeningvandeafnemer,maar inSpanje
niet.
Ondernormale omstandigheden ishetverlies door sterftegering:0,31bijmestbiggen en0,2Ïbij slachtvarkens.Bij extreme
weersomstandigheden alsplotselinge temperatuurveranderingen kan
de sterfte onder invloedvande langewachttijden aan sommige
grenzen sterkoplopen.De Italiaanse grens iswat dit betreftmet
eengemiddeldewachttijd van 4%uur zeer berucht.
Het transport naarde buitenlandse afnemersgaat grotendeels
(79X)met eigenvervoer. Slechtséénbedrijf laat zoweldeaanalsde afvoervolledig overaanderden.Deoverige bedrijvenbeschikkenallenovereigenvervoerenkunnendaardoor snelenadequaat reageren.Deze flexibiliteit blijkt ookuit het feitdat
varkensofbiggensomswordengecombineerd met anderveealskalveren of lammeren.Demogelijkhedenvoor retourvracht zijndaarentegen gering.
Belangrijke knelpunten inhet transport zijnookdeveterinairecontrôle,deopeningstijdenvandegrensovergang enhet
zondagsrijverbod inItaliëwaardoorpasopdinsdag bij Italiaanse
slachterijen kanwordengeleverd.Voortswordt deexport vantijd
tot tijd belemmerd doordeactiesvanboeren in importlanden.
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Tenslotte wordendegeringe flexibiliteit vandeR W ,dehoge keuringskosten voor biggenenhethoge bijkomende tarief voor
keuring buitendenormale werkuren doordeexporteurs alseen
ernstige belemmering voordeexport ervaren.
Afnemersvanlevende varkens
Op nabije markten alsDuitsland, BelgiëenFrankrijk worden
devarkens inhetalgemeen rechtstreeks telefonisch verkochtaan
de buitenlandse afnemers.Meestal zijnditslachterijen.Opde
verder verwijderde markten wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt
vaneentussenpersoon, alofniet indienstvandeexporteur.Er
wordtwelaangetwijfeld ofhetwerkenmettussenpersonenuit
kostentoogpunt tehandhaven is.Meestal zijndebuitenlandse
slachterijen defeitelijke kopersvandeslachtvarkensennemen
zij tevensdeimportfunctie voorhunrekening.
Onder invloedvanhetgroeiende vers-vleescircuit vallende
afnemers intoenemende mate indecategorie gespecialiseerde
Tabel 2 AfnemersvanNederlandse slachtvarkensenmestbiggen
naar landvanbestemming ennaar regio's (1986)
Bestemming

Afnemers

Varkens

aantal

Italië
- Noord
- Midden
- Zuid
Spanje
- Noordwest
- Noordoost
- Valencia

aantalx 1000

X

,
.
,
0

.
.
.
0

727
291
436
0

100
40
60
0

7
18
16
25
24

100
8
20
18
28
26

649
97
195
104
188
65

100
15
30
16
29
10

West-Duitsland
- Nedersaksen
Noordrijn-Westfalen
Overige gebieden
Frankrijk
- West
- Noordwest
- Noordoost
Zuidwest
- Zuidoost

X

+ 90

+270
~ 68
54
148

100
25
20
55

1036
4H
208
414

100
40
20
40

+ 35
6
21
8

100
17
60
23

396
87
198
111

100
22
50
28

Bron: LEI.
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slachterijen/uitsnijderijen.Metnam« inItalie zijnnogweinig
vandergelijke grootschalige bedrijvenaanwezig enwordtoverwegend geleverd aaneengroot aantalkleine,ambachtelijke slachtenverwerkingsbedrijven (salumificio's).
Deverwerking indeZuideuropese landenwordt (metuitzonderingvan Spanje)nog grotendeels getypeerd door kleinschaligheid,
ambachtelijkheid en inefficiency diedoorhethogekwaliteits-en
prijsniveauwordengecompenseerd. Ditgeldtmetname inItalië.
De slachtingendoor slagers inopenbare slachthuizen zijn
sterkverminderd doordevestigingvanmoderne slachterijen inde
produktiegebieden.Hierdoor isdevraag naarvarkens-endusook
naar importvarkens -grotendeelsverplaatst vande consumptiegebiedennaardeproduktiegebieden.Metname inMidden-enZuidItalië staatdezeontwikkeling nog indekinderschoenen enmoet
derhalvemeestalworden geleverd aaneengroot aantalkleinebedrijven.Hierdoor isdebelevering ergkostbaar enblijveneronopgevulde gaten indemarkt bestaan.
Deafnemerszijnhetgrootst inSpanjemet 11.300dierenop
jaarbasis enhet kleinst inItaliëmet 3.800dieren (tabel2).

Eisenvanafnemersaanhetprodukt
De eisenvan afnemers zijn samentevatten ineenaantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding van het levendevarken.Datde
Nederlandse exporthandel hieraan inelkegewenste hoeveelheid op
elkmoment kanvoldoenverklaart dehuidige sterke positievan
hetNederlandse varken inde intra-handel.
Kwaliteit wordtmet betrekking tothet levende slachtvarken
algemeen gezien alseenuniform typevarkenvanhet gewenstegewichtmet relatief zwarehammen, eenhoogmagervleesaandeel,een
gunstige vlees/beenverhouding eneen zogering mogelijke stressgevoeligheid.Vooral het laatste aspect is,insamenhang met een
constantepHvan 5,6-5,8, belangrijkvoordeverwerking tot
vlees-enworstwaren.
Figuur 6geeft eenbeeldvanhet gemiddelde karkasgewicht op
de belangrijkste markten.Hieraan isDenemarken als belangrijkste
concurrent -zijhet nietvoor levendevarkens -toegevoegd.
Levering vanvarkensnaareen landwaarhet gewicht ingrote
lijnen overeenkomt met dat inNederland behoeft inprincipeweinigmoeilijkheden opte leveren.Deze landen zijnDuitsland,Belgiëen inzekere zinookFrankrijk.Tochkunnenopdergelijke relatiefuniformemarktendegewichtseisen diedoor afnemersworden
gesteld nogaluiteenlopen (globaalvan80-85kg geslachtgewicht).Welwenstmenperafnemernauwe gewichtsgrenzen.
InZuidelijke landenwijkt desituatie sterkaf.Menwenst
inSpanjeenPortugal eenuniform lichtgewicht,terwijl hetgewenste gewicht inItalië sterkuiteenkan lopen.
Omdat hetvoorNederlandse leveranciersvaakmoeilijk isom
aande Italiaansegewichtseisen tevoldoen kanalsvuistregel
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Figuur 6 Gemiddeld karkasgewicht vangeslachtevarkens inkg
112

NL
D
B
F
DK
E
Bron: Nationale slachtingenstatistieken.

worden uitgegaanvaneen levend gewicht van 130kg.Hiermee kan
men indeverwerking nog tweekantenuit,hetgeen ineennoggrotendeelsambachtelijke markt zeerbelangrijkis.
Andere kwaliteitseisen dievaakwordengesteld hebbenbetrekking ophet aandeelvrouwelijke dieren en intoenemende mate
ookopgarantiesmet betrekking totdeafwezigheid van residuen
vanmedicamenten. Tenslotte steltmen ookvaakeisen indecontactuele sfeer;vooral indezuidelijke landenworden doorafnemers frequente,collegiale persoonlijke contactenmethun
leveranciers opprijsgesteld.

6.

Omgevingsaspecten voordekomendejaren

EG-beleid
Ookbijde toekomstige exportvan levendevarkens zalmoeten
worden gemanoeuvreerd binnenderuimte diehetEG-beleid biedt.
Opditmoment lijkenhierbij twee beleidskwesties relevant:de
maatregelen omde import vangraanvervangers terug tedringenen
de liberalisering vandeEG-markt in1992.
Doordemedeverantwoordelijkheidsheffingopdeteeltvan
granenkandeproduktie vanvarkens opbedrijvenmet graanteelt
optermijn aantrekkelijkerworden,hetgeenpersaldodeNederlandsepositie zalschaden.Omdat de liberalisering wordt gekoppeld aanhetvrij zijnvan bepaaldedierziekten zaldezeook
belemmeringen met zichmee brengen.Hier staanechtervelevoordelendooreenvrijergrensverkeermetveelminder belemmeringen
enrompslomp tegenover.
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Nationaalbelaid
Naarverwachting zullendeeffectenvanhetbeleidvannationale overheden ingrijpenderwordenvoordeconcurrentiepositiedandievanhetEG-beleid.Ditgeldt zoweltenaanzienvan
nationalemaatregelen indeconcurrentielanden zoalssubsidiesen
belastingvoordelen alsook ineigen landwaardesectorwordt
geconfronteerd met een remopdeproduktie en lastenverzwaringen
inhet kadervandemilieuwetgeving.Dezelaatstemaatregelen
lijkendegrootste bedreiging tezullenvormenvoordeexportvan
levendevarkens,omdatdeslachterijenhuncapaciteit zoveel
mogelijk zullenwillenblijven benutten.Hierdoorkande "strijd
omhetvarken"nog toenemen.
Uit tabel 1valt afte leidendathetNederlandse exportoverschotvan levendevarkensenvarkensvlees onder invloed van
dewettelijkgeregelde produktiebeheersingvermoedelijkmet
16.000ton (1,5%)zalverminderen indeperiode 1986-1995.Uitgaandevaneengelijkeverhouding levend/geslacht indehuidige
importlanden iseenvermindering vandeexportvanNederlandse
levendevarkensmet circa 140.000dieren teverwachten in1995.
Intermenvan geslacht gewicht isdat + 15.000ton.
Uitbreiding vande levend-export isalleenmogelijkals:
a. deproduktie inNederland sterkeruitbreidt dan isaangenomen.Dit lijkt bijhet huidigeverbod vanproduktie-uitbreiding niet aannemelijk.
b. het importoverschot indehuidige importlanden verschuift
tengunstevanhet levend-aandeel.Gelet ophet teruglopende
aandeelvan levendevarkens inhet importoverschot lijktdit
evenmin reëel.
c. nieuwemarkten alsPortugal enGriekenland voorde import
van levende slachtvarkensworden ontsloten.Gelet opvoorwaarde a. isdit alleenmogelijk alshiervoorde benodigde
varkensworden onttrokken aandeNederlandse slachterijen,
hetgeen niet erg aannemelijk lijkt,omdat diedeproduktieomvang zullenwillen handhaven.

7.

Kansenenbedreigingen, sterkeenzwakke punten

DeNederlandse exporthandel inlevendevarkens zalnaeen
periode vangroei indekomendejarenvermoedelijkworden geconfronteerdmet eenstabilisering ofwellicht zelfsmet eenverminderde exportomvang.Handhaving vandehuidige positievraagt om
het optimaal inspelenvanzoweldeprimaireproducent alsdeexporthandel opdeveranderendemarktomstandigheden. Hiertoe dienen
sterkepuntenvandesectorzogoedmogelijkteworden ingezet.
Eventuele zwakkepuntenkunnenwellichtmethulpvan overheid en
het georganiseerde bedrijfslevenwordenweggenomen envia internationale overlegorganen kanworden getracht debedreigingen in
demarkt teverminderen (figuur7).
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Figuur 7

Overzicht van kansen en bedreigingen voorde export van Nederlandse
»lachtvarkens en nestbiggen

KANSEN

BEDREIGINGEN

Vraagontwikkeline,
Toename bevolking en verbruik
varkensvlees inzuidelijke lidstaten;
Grote vraag en hoge prijzen in
zomer inSpanje;
Grote vraag en hoge prijzen in
winter op andere markten;
Vraag naar specifieke gewichten
in zuidelijke lidstaten;
Vraag naar specifieke kwaliteiten inmet name Italië;
Nabije markten, waar een uniform
gewicht wordt gewenst, zijn makkelijk te beleveren;
Op de belangrijkste groeimarkten
voor varkensvlees isde concurrentiepositie van de varkenshouders slecht.

Stagnatie bevolking enverbruik varkensvlees opnabije markten;
Geringe mogelijkheden om inte spelen
opvraag naar gedifferentieerde gewichten en kwaliteiten;
Toenemende buikvervetting Nederlands
varken wordt door afnemers alsprobleem ervaren;
Door toename gesloten bedrijven op
termijn minder perspectief voor export
mestbiggen;
Opnabije markten zal de concurrentiepositie van primaire producenten verbeteren.

Afzetstructuur
- Toename grootschalige verwerking
en distributiestructuur sluiten
goed aan op omvang partijen en
type varken;
- Optimale versheid van het Produkt ismet name belangrijk op
vergelegen enmeer traditionele
markten;
- Het inNederland geproduceerde
varken is zowel geschikt voor
vers vleesproduktie als voor
vleeswaren. Dit biedt met name
ook kansen opweinig ontwikkelde groeimarkten.

In Zuid-Duitsland enMidden- en ZuidItalië teweinig industriële slachtcapaciteit aanwezig;
Deveelal kleie slachterijen inHidden- en Zuid-Italië, Portugal en
Griekenland zijn niet instaat grote
partijen af te nemen;
Slachterijen in importlanden concentreren zich in produktiegebieden.
Hierdoor verdwijnt het voordeel van de
geografische ligging van Nederland;
De structurele onderbezetting van
slachterijen vermindert;
Door toenemende invloed multinationals
in importlanden is snelle uitbreiding
produktie mogelijk (m.n. Spanje);
Biggenmarkt is grotendeels overschottenmarkt.

Grensverkeer
Vergroting Gemeenschappelijke
Harkt; Grote flexibiliteit exporteurs;
Mogelijkheid tot inschakeling
douane-agentschappen/expediteurs;
Hoge organisatiegraad en deskundigheid exporteurs biedt kansen
voor uitbouw activiteiten;
Liberalisering grensverkeer in
1992 biedt op termijn mogelijkheden tot verdere uitbouw en internationalisering van de handelsstromen.

Hoge kosten door lange wachttijden en
andere grensbelemmeringen bij verdergelegen markten (m.n. Italië);
Hogere transportkosten door toenemende
afstanden;
Geringe flexibiliteit en hoge keuringstarieven R.V.V; (m.n.voor biggen);
Zondagsrijverbod in Italië;
Lossen op slechts 1bestemming in
Frankrijk;
Importlicentievoor slechts 400 biggen (halvevracht)perafname in
Spanje.
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Figuur 7

Overzicht van kansen enbedreigingenvoor deexport van Nederlandse
slaehtvarkena anaestbiggen (vervolg)

KANSEN

BEDREIGINGEN

Betalingsverkeer
- Op nabij*marktannauwalijks
bttaling»-enkoersrisico's;
- Introducti*van uitbataling op
baaiavan kwaliteitabeoordalingssysteaa;
- Afgifte kwalitaitagarantiaa;
- Persoonlijk contactmat afnemer
indianataal.

Opvardar gelegengroaimarktan betallnga-«nkoarariaico'a (m.n.Italia
anGriekenland);
Door ontbrakan objectieve kvaliteitsbaoordalingkortingan op overeengekomanprija.

EG-belaid
- Uitbreiding EG biedt inprincipe
nieuwe afzetkansen;
- LiberallaaringEG-markt diavoor
1992wordt voorgenomen.

DoorO.V.V.-atatua en liberaliaering
EG-markt worden gevolgen van ziekteuitbraken ingrijpender;
Spaanae concurrentie optranaportgebied zal toenemen;
Verslechtering Nederlandse concurrentiepositie door afbraakm.c.b.'a en
medeverantwoordelijkheidsheffingop
teelt van granen.

Beleid nationale overheden
Stimulering onderzoek tervermindering vannadelige inkomenseffecten van nationale enEGmaatregelen.
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Relatief stijgendeNederlandse kostprijs (milieuwetgeving en afschaffing
VIR);
Begrensde Nederlandse produktitomvang;
Bescherming producenten inbesteramingslanden.

In figuur 8 zijn inbet kort de sterke en zwakke punten aaraengevatvan de
Nederlandse varkenssector. Hierbij isgeen aandacht gesteed aan de Nederlandse
verwerking, omdat dit niet direct relevant isvoorde exportpoaitie van levende
varkens.

Figuur 8 Sterkte/zwakte-analyse van deNederlandse varkenssector
STERKTEN

ZWAKTEN

primaire produktie
- Gunstige produktiestructuur;
Grote vakkennis varkenshouders;
- Gunstige geografische ligging
met korte aanvoerlijnen van
grondstoffen en uitgangsmateriaal;
- Lage kostprijs.

Kosten van diergezondheid;
Kosten van milieuwetgeving door de
•terke produktieconcentratie.

Produkt
Homogeen produkt sluit goed aan
op industriële verwerking;
Het slachtrendement ishoog en
de stress-gevoeligheid isgering;
Het NL-varken is doormultipurpose karakter ook zeergeschikt voor groeimarkten;
Gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding.

Hinder gunstige vlees-/beenverhouding;
Geringe mogelijkheden tot gewichtsen kwaliteitsdifferentiatie;
Froduktbekendheid is betrekkelijk
gering.

Handel en transport
Benodigde aanbod in ruime mate
aanwezig;
Exporthandel is betrouwbaar,
snel, flexibel en efficient met
relatief lage transportkosten;
Grote kennis transport levende
dieren enminimale sterfte;
- Gespreide afzetmarkten;
Zeer groot aandeel in intrahandel.

Aan vra ag naar specifieke gewichten
en kwal iteiten ismoeilij-kte voldoen;
Voor ma rkt- en prijsinformatie sterk
afhanke lijk van importeurs;
Gebrekk ige talenkennis exporteurs en
chauffe urs;
Geringe samenwerking exporteurs;
Weinig persoonlijk contact met afnemers;
Met het toenemen van de afstanden
nement ransportduur entransportkoster.
toe.

Sectororganisatie en overheid
Hoge organisatiegraad van zowel
binnenlandse handel als exporteurs;
- Goede belangenbehartiging vanuit
het georganiseerde bedrijfsleven.

Tot voor kort geen promotie-activiteiten (thansvan start gegaan);
Belangstelling en steun NL-overheid
voor export levende varkens isgering;
Politieke invloed van NL-overheid en
georganiseerde bedrijfsleven internationaal gezien betrekkelijk gering,
waardoor:
Internationale knelpunten inde handel
worden niet snel weggenomen.
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8.

Aanbeve1Ingen

Debelangrijkst*aanbevelingenzijn:
À.

Tenaanzienvanhetprodukt:
- Legdeexportactiviteitenvooraltoeopslachtvarkensen
slachtzeugen enbenutdehiervoornoodzakelijke kanalen
tevensvoordeafzetvanmestbiggen;
- speelzorgvuldig inopwensent.a.v.gewicht,sexeen
kwaliteit;
- Vertaaldezewensennaardeprimaireproducent endebinnenlandsehandel;
- Ontwikkel een kwaliteitsbeoordelingssysteem;
- Vermijd negatieveproduktkenmerkendoorresiduenvan
diergeneesmiddelen endergelijkeengeefhiervoorkwaliteitsgarantiesaf.

B.

Tenaanzienvandeprijs:
- Probeer intespelenopaantrekkelijkedeelmarkten als
zwarevarkens inItalië, lichtevarkensvoor Spanje en
Portugal enspeenvarkensen-biggen inzuidelijke landen;
- Inrelatietotdewaarde zijndekeuringskosten perbig
hoog.Acceptabeler iseenvast bedragpervracht;
- Eengrotere flexibiliteitvandeR.V.V.en lageretarievenbuitendenorm-uren isgewenst;
- Doormeer samenwerking opexportmarkten kantoteen
betereprijszettingwordengekomen;
- Op sector-enoverheidsniveau dient tewordengewaakt
tegeneenverslechtering vandeconcurrentiepositie en
concurrentievervalsende maatregelenvanandere landen.
Hierdoorwordendemarktverhoudingen ende prijsvorming
verstoord.

C.

Ten aanzienvandedistributie:
- Samenwerking tussenexporteurs op logistiek gezienmoeilijkemarktenmet eengroot aantal kleine afnemers isaan
tebevelen (b.v.distributiecentrum en/of gezamenlijke
reinigingsinstallatie inItalië);
Sectororganisaties enoverheid dienentestrevennaaropheffingvan logistieke knelpunten engrensbelemmeringen;
- Inverband metdierziektenrisico's isgrote zorgvuldigheid bijhet transport gewenst;
- Zorgvooreengoededienstverlening aanafnemers.Bijvoorbeeld doorregelmatige persoonlijke contacten, stipte
levering engoede taalbeheersing.

D.

Tenaanzienvandepromotie:
- Ontwikkel eensysteemvankwaliteitsgarantiecertificaten
inzakedeafwezigheid vanbesmettelijkedierziekten en
residuenvan geneesmiddelen;
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Verstrek adreslijstenvanNederlandse exporteurs aanafnemersengeefdaarbijvertrouwensgaranties af;
Ontwikkel gerichte promotie naardeafnemerm.b.t.het
produkt (groeipotentie biggen,uniformiteit,type,
prijs-/kwaliteitsverhouding)endete leverendiensten
(betrouwbaar, snel,flexibel);
Richt depromotie-activiteiten niet alleen opbestaande,
maarookoppotentiëleafnemers;
Viahetuitgevenvan brochures enperiodieken endoor
deel tenemen aanbeurzenvoorgebruiks-en slachtvarkens
kanhetproduktimagoworden uitgebouwd;
Inditkaderkanookwordengedacht aanhetuitnodigen
van buitenlandse bezoekersals (potentiële)afnemers,
journalisten,enz.
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1. Inleiding

1.1 Achtergronden
Het belangvandeexportvan levende slachtvarkens is inde
jaren zeventig sterktoegenomen. In 1970werd circa4Xvande
totalevarkensvleesproduktie levend geëxporteerd, terwijldit
aandeel in 1980tot ruim 15X istoegenomen. Indeperiode 1980
totenmet 1986groeit detotalevarkensvlees exportmet ongeveer
61perjaar.Het aandeelvande levend geëxporteerde varkens
blijftdaarin ongeveergelijk.
De ontwikkeling vandeexportvanmestbiggen ismindereenduidig. Indejarentachtig loopthet export niveau aanvankelijk
terug van 226.000 in1981tot 100.000 in 1984mede alsgevolg van
eenverbod opdeexportvangeënte biggen. In 1985treedt ereen
herstel opvandeexport en in1986wordt eenvoorlopig record
geboektvan452.500mestbiggen.
De totale export vanvarkensenvarkensvlees isvooraltoegenomendoordeprijs/kwaliteit relatievanhetNederlandse produkt inrelatietot andere concurrenten.Demogelijkheden daartoe
zijnmet namegeboden,doorhetEG-landbouwbeleid dat de import
van relatief goedkope veevoedersmogelijkmaakte, terwijl ineen
aantal andere gebiedendevarkensproduktieplaatsvindt opbasis
van relatief dure granen.Daarnaast heeftNederland gedurende een
groot aantaljarenpositieveMCB'sgehad,waardoor onder,voor
Nederland, gunstige voorwaarden,met onder andere deFransevarkenshouderskonwordengeconcurreerd. DeNederlandse varkenssector ondervond vrijwel geennadelenvande,doorde positieve
MCB'shogeregraanprijzen.
Het tot opheden sterke puntvandeNederlandse varkenssector,deprijs/kwaliteit verhouding, loopt gevaar.Het voordeel
van de lagevoederkosten wordt,doordegeleidelijke daling van
degraanprijzen indeGemeenschap eneenbeperking vande
tapioca-import,minderdan inhetverleden.Voorts leidenmilieuproblemen, alsgevolgvanmestoverschotten, tot een lastenverzwaring voordevarkenshouders. IndevoorNederland belangrijkebestemmingslanden,West-Duitsland, België,Frankrijk enItalië,
evenals inde restvandeEG,worden demelkveehouders geconfronteerdmet produktiebeperkendemaatregelen.Vanneerde agrarische
bevolking het inde landbouw aanwezige produktie potentieel toch
wilbenutten,danmoeteenuitbreiding vande varkenshouderij
bepaald nietwordenuitgesloten.Eenverlaging vandegraanprijzen isdaartoe eenextra stimulans.
Ookdeexpansievevraagontwikkeling zoalsdiezich inde
zeventigerjarenheeftvoorgedaan, lijkt definitief tothetverledentebehoren.Debevolking neemt indebelangrijkste bestemmingslandenniet ofnauwelijks toeen inWest-Duitsland neemt
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dezezelfsaf.Tevenszijnwe indie landenopeenpuntgekomen,
waar inkomensstijging eerder leidt totvraag naareenbeterekwaliteitvlees,daneenvergroting vandegevraagde hoeveelheid;de
maag kent grenzen endeconsumentwordt,mede alsgevolgvangezondheidsoverwegingen, steedsmeer kwaliteitsbewust.
Sinds 1980isdeEGnogmet driezuidelijke landen,Griekenland (1980), Spanje enPortugal (1986), uitgebreid.Ce inkomens
zijn indeze landen relatief laag evenalshetvleesverbruikper
hoofdvandebevolking.Hetverbruikvanvarkensvleesneemt in
deze landennog toealsgevolgvandebevolkingsgroei enalsgevolgvaneentoenamevandeconsumptie perinwoner.
Dat inhetverledendeexportvan levendevarkens sterker is
gestegen dandievanvarkensvlees enverwerkte produktenwordt
aanverschillende factorentoegeschrevenzoals:
hethogeniveauvandevleeskeuringskosten inNederland,die
overigens enkelejarengeleden zijnverlaagd;
dehoge lonen inNederland;
deonderbezetting van slachterijen inhet buitenland;
dehandelsvoorkeur voorwarmvlees;
en- inhet gevalvan Italië,dekansopeen grenssluiting
voorgeslachtevarkens inverband met salmonella besmetting;
buitenlandse slachterijen zouden beter instaat zijnomde
overige eetbare delen (hetvijfde kwartier)totwaardete
brengen.
Dit blijkt ondermeeruit eerderverricht onderzoek dat is
gedaannaarde oorzakenvandesterke groeivandeexportvan
levendevarkens.
Voordebedrijfstak handel inlevend vee,heeft dezeontwikkeling veleveranderingen tot gevolg gehad.Zijmoest zichinternationaal gaan oriënteren enheeft nieuwe handelskanalen opengelegd die specifieke problemenmet zichmee brengen endaardoor
nieuwe deskundigheden vragen.Dehandel heeft temaken gekregen
met handelsbelemmeringen totuiting komend ineen reeksvanformaliteiten aandegrens.Ookhetveterinaire aspect heeft een
zwaarderaccent gekregen.Het transport overlange afstanden
brengt nieuwe logistieke problemenmet zichmee.Niet alleen
zorgt het grensoverschrijdende verkeervoor specifieke problemen,
zoals langewachttijden aandegrensenhet risicovangrenssluiting.Ookzijnerextra eisen aanhetwelzijnvandedieren tijdenshet transport endebeladingsnormenwijken afvande
situatie inNederland.Ondanksdegroeivandehandel ishet aantalhandelaren afgenomen enheeft een sterke concentratie inde
bedrijfstak plaatsgevonden.
Inhet recenteverleden isgebleken,daterexportmogelijkhedenvoormestbiggen bestaan.Indetoekomst,wanneerhetvoordeelvande lagevoederkosten tenopzichtevan concurrentiegebiedenvermindert, zoudezevormvanvarkensexport inbelang toe
kunnennemen.Ookkostenverhogendemaatregelen terbeperkingvan
hetmestoverschot kunnendaartoe eenstimulans zijn.
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1.2 Doelstelling
Uit hetvoorgaande isduidelijkgeworden,datdeexportvan
levendevarkensenmestbiggeneenzodanigeomvang heeft bereikt,
dathetgoed functionerenvanditdeelvandemarktvangroot
belang isvoordegeheleNederlandsevarkenshouderij.Eveneens is
gebleken,datniet alleendezevormvanexport sterk inbeweging
is,maarookdeomgevingwaarin zeplaatsvindt.Dezekenmerken,
omvang endynamiek, rechtvaardigen eenonderzoeknaardeperspectievenvoordeexportvan levendevarkensenmestbiggen.
Daartoewordeneranalysesgemaaktvandeprimairesector in
Nederland eninconcurrerende gebieden.Voortswordendeafzetperspectievenvoorvarkensvlees en-vleeswaren inde belangrijkste afzetgebieden onderzocht.Uitdezeanalyses resulteren
eengroot deelvandevoorwaardenwaaronderdehandel inlevend
vee inde toekomst zalplaatsvinden.Dit onderzoek in combinatie
mèt eenanalysevanhethandelskanaal voordeafzetvan levende
varkensenmestbiggen,mondt uit inhetonderkennenvankansenen
bedreigingenvoordezeexport.Daarnaast wordt eenoverzicht opgesteld vande sterkeenzwakkepuntenvandebedrijfstak.
Op basisvanhet onderzoekworden bouwstenen aangedragen
vooreenmarketingplan tenbehoevevanhet bedrijfsleven.Daarnaast worden inde richting vanoverkoepelende organisaties ende
overheid suggestiesgedaantenbehoevevaneen sectorbeleid.

1.3 Deopzetvanhet onderzoek
Zoalshiervoor al isopgemerkt bestrijkt het onderzoekde
gehele bedrijfskolomvanprimaire producent, inclusief detoeleverende industrie (veevoer), totdeconsument. Ruimtelijk ishet
onderzoekbeperkt totdeEG-12,waarbinnen het accent wordtgelegd opBelgië,Frankrijk,Duitsland, ItaliëenSpanje.Deoverige landenvandeGemeenschap zijnwel inhet onderzoek betrokken,maar een zoomvangrijk onderzoeksterrein noodzaakt tothet
leggenvanaccenten, teneindevoldoende diepgang tekunnenbereiken.Demotivering vandeze landenkeuze isgebaseerd opdebetekenisvandeze landenvoordeexportvan levendevarkensenmestbiggen (hoofdstuk2).
Het onderzoeknaardebedrijfskolom isopgesplitst indrie
onderdelen:
a) de consumptieve vraag;
b) deprimaire sector;
c) handel,transport enverwerking.
Bijdebehandeling vandeconsumptieve vraagwordt aandacht besteed aandevleesconsumptie thansen indetoekomst.Daarbij
wordtmet nameaandacht besteed aandeontwikkeling vandebevolking enhet inkomenperhoofdvandebevolking.Tevenswordt
ingegaanopconsumentenvoorkeuren (hoofdstuk3 ) .
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Opbasisvananalysesvandeprimaire sector inde landen
vandeEG-12wordt eenprognose gemaakt vanhetverwachte aanbod
vanvarkens indekomendejaren.Daarbijwordt aandacht besteed
aan recenteontwikkelingen,deproduktiestructuur, deefficiency
endekostenniveaus indeverschillende landen (hoofdstuk4).
Severbindende schakelstussenproducent enconsument van
varkensvlees,dehandel,het transport endeverwerking worden
beschreven engeanalyseerd. Daarbijwordtmet nameaandacht besteed aandeexporteursvan levendevarkens enmestbiggenenhun
afnemers.Niet alleendehuidigepraktijkvandeexportkomt
daarbij aandeorde,maar ookdeeventuele knelpunten diezich
voordoen.Aandezijdevandeafnemerswordtmet namenagegaan
welke hunmotieven zijnvoor levende import (hoofdstuk5).
Vooreengoed begripvandeontwikkelingen ende toekomstige
mogelijkhedenvoor deexportvan levendevarkens enmestbiggen is
eenschetsvandejuridische eneconomische omgevingsfactoren onontbeerlijk.Daaromwordt er indeverschillende hoofdstukken ook
aandacht besteed aandewetgeving opdit terreindoordeGemeenschap eneventuele nationale overheden.Voortswordt ingegaanop
de betekenisvanmonetair compenserende bedragen (MCB's)voorde
export vanvarkens envarkensvlees.
De analyses zijngebaseerd op literatuuronderzoek, een
enquête onderde ledenvandeVereniging vanExporteursvanLevendeVarkens (ziebijlage)enbezoeken aan importeurs,slachterijen,vertegenwoordigers vanorganisaties enministeriesen
wetenschappelijke instellingen indeeerdergenoemde landen (zie
bijlage).
Opbasisvandegemaakte analyseswordt eenprognose vande
toekomstige exportmogelijkhedengemaakt.Deprognoses zijngebaseerd opde importbehoeftevandeverschillende landen (vraag
minus aanbod)endeverwachte rolvangeïmporteerde levendevarkens enmestbiggen daarin (hoofdstuk6).
Uiteraard isde realisatievanpotentiële mogelijkheden
sterkafhankelijkvanhet tijdig onderkennen ervan.Dochevenzeer
isvan belang dat potentiële bedreigingen, gebaseerd ophetonderkennenvan sterke enzwakkekantenvandeeigenpositie, tijdigworden onderkend. Indeconclusies zalhieraanuitgebreid
aandacht worden besteed (hoofdstuk7).
Inhet afsluitende hoofdstukworden deconclusiesvertaald
ineenaantal suggestiesvooreenmarketing plan tenbehoevevan
het bedrijfsleven. Inde richting vanoverkoepelende organisaties
ende overheid worden ideeën aangedragenvoorhet sectorbeleid
(hoofdstuk8).
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2. De Nederlandse export van levende varkens

Indit hoofdstuk iaaandacht besteed aandahuidigabetekenisvande exportvan levendevarkens.Inparagraaf 2.1 isde
positievandezeexportbepaald doordeontwikkeling t.o.v.de
export vanvarkensvleesuitNederland endeontwikkelingenin
andereEG-landentebekijken. Inparagraaf 2.2zijnde afzetmarkten in1986 inbeeldgebracht.Hierbij isonderscheid gemaakt
tussende exportvanmestvarkens,zeugenenmestbiggen.
Inparagraaf 2.3 zijnde recente ontwikkelingen weergegeven
endemogelijkeverschuivingen inafzetgebieden diehiervaneen
gevolg zijn. Inparagraaf 2.4zijnenkeleveel inde literatuur
vermeldemotievenvoordeexportvan levendevarkensweergegeven.

2.1 Positievandeexportvan levendevarkens
Deproduktievanvarkensvlees isinNederland gestegenvan
ruim1,3miljoen ton in 1980tot ruim1,7miljoentonvarkensvlees in 1986.Omdat het binnenlandsverbruik indezelfde periode
met slechts0,08miljoen ton istoegenomen isdeexportmet 0,31
miljoen tontoegenomenvan0,78miljoen tontot 1,09miljoen ton.
Deexport vanvarkens envarkensvlees isvan 1980tot 1986jaarlijksmet bijna 6Xgestegen.
Intabel 2.1 iseenoverzicht gegevenvandeverdeling van
detotale export naar levend geëxporteerde hoeveelheden ennaar
geslacht en/ofverwerkte geëxporteerde hoeveelheden.Uit tabel
2.1 blijkt datvan detotale export inhoeveelheden deexport
van levendedieren 25à28X bedraagt.Dit percentage blijft na
1980vrijwel constant, terwijlvan 1970tot 1980eensterke
stijging heeft plaatsgevonden.

Tabel 2.1 Export vanvarkens envarkensvlees inhoeveelhedenuit
Nederland in1980,1983en 1986

Totale export (1000ton)
Waarvan:
levend (X)
geslacht (X)
Bron:EXMIS.
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1980

1983

1986

788

891

1097

29
71

26
74

26
74

BinnendeEG isNederland verreweg degrootste exporteurvan
levendevarkens.Het aandeelvanNederland binnendeEG inde
totale exportvan levendevarkens (gemeten inhoeveelheden)is70
tot 75%in1984t/m 1986.NaNederland volgenBelgië enWestDuitsland met eenaandeelvan respectievelijk 14en8%.
Vandetotaleexportvan levendevarkens bestaat in198679%
vanhetaantaldierenuit slachtvarkens,8%uit zeugenen 13%uit
mestbiggen. Inguldensuitgedrukt ishetaandeelvandeslachtvarkens,zeugen enbiggen respectievelijk 82,12,5en5,51.
Het aandeelvande zeugen isvanaf 1981 sterktoegenomenvan
6 naar 10X in 1986.Van 1981tot 1986stijgt het aantal geëxporteerde zeugenjaarlijksmet 17%.Het aantalgeëxporteerdemestbiggenvertoont eengrilligerverloop. In 1981worden 226.000
biggen geëxporteerd.Dit looptterug tot ruim 100.000 in 1984.In
1985bedraagt deexport 184.000mestbiggen en in 1986wordt een
record exportvan452.500mestbiggen behaald.Deexportvan
slachtvarkens geeft indeperiode 1981-1986eenjaarlijkse groei
van+4%tezien.Voorlopige gegevens over 1987wijzen opeen
verdere toenamevandeuitvoervan levendevarkens.Deuitvoer
van slachtvarkens (incl.zeugen)zoudaarbij zijn toegenomenmet
ca. 6%endievanmestbiggen zelfsmet ca.50%.

2.2 Bestemmingen vandeNederlandse exportvan levendevarkens
Indezeparagraaf isbeschrevennaarwelkegebiedende
export van levendevarkensplaatsvindt. Inpar.2.2.1 tot enmet
par. 2.2.3 isperdiercategorie aangegeven naarwelkegebiedende
export plaatsvindt.Voorts isperexportland aangegevenwelke
diercategorie(en)naarwelkdeelvanhet exportland gaat.
2.2.1 Bestemming vandegeëxporteerde zeugen
Degeëxporteerde zeugengaanvrijwel allemaal naarBelgiëen
West-Duitsland. Zoals aangegeven inpar.2.1 isdeexportvan
zeugen sneller toegenomen (+172perjaar)dandeuitbreiding van
de zeugenstapel (+4Ï).In 1981 isruimeenderde deelvande
uitgevallen zeugengeëxporteerd en in 1986 isdit opgelopen tot
bijna60%.
Tot enmet 1984en in 1986gaat ruim 2/3 deelvandegeëxporteerde zeugennaarBelgië en 1/3 deelnaarDuitsland (zietabel 2.2).In 1985 iszowel absoluut alsrelatief deexport naar
Belgiëgedaald. In 1985 isdehelftvandezeugen naarBelgiëen
dehelftnaarWest-Duitsland geëxporteerd. Dewaardepergeëxporteerde zeug isinDuitsland elkjaarhogerdan inBelgië.In1981
en 1982bedraagt ditverschil ongeveerƒ 10,-perzeug (- + 2%),
in 1983tot enmet 1985ƒ40,-àƒ60,-(+8%)perzeug. In1985
en 1986 ishetwaardeverschil t.o.v.1984sterkafgenomen.Mogelijk ishet toegenomenprijsverschil inzeugendeoorzaakgeweest
vandetijdelijkeverschuiving indeafzetvanzeugenvanBelgië
naar Duitsland.
31

Tabel 2.2 Exportvanzeugen (in1000stukt)naarafzetgebied in
deperiode 1981tot enmet 1986
Land
België
Duitsland
Rest
Totaal

1981

UI
39
3
153

1982

1983

121
70
1
192

1984

156
60
1
217

1985

173
77
250

286

1986

140
145
1
279

DeEG-export vanzeugen isvrijwel geheel inNederlandse
handen.Het aandeelvanNederland isinBelgië indeperiode
1981-1986 gedaald vanbijna 100tot ietsminder dan80X.Het
Nederlandse aandeel indeDuitse import isindezelfde periode
gestegenvan36Xnaar90X.
2.2.2 Bestemming vandegeëxporteerdemestbiggen
Inpar. 2.1 isvermeld datdeexport vanmestbiggen een
grillig verloop heeft.Vanuit Nederland wordt in 1981tot enroet
1985voornamelijk geëxporteerd naar Italië,Frankrijk,Belgiëen
West-Duitsland (zietabel 2.3).In1986en 1987zijn Italiëen
Spanjedegrootste afnemersvanmestbiggen. In 1981was Frankrijk
nogverreweg degrootste afnemervanmestbiggenmet 52Xvanhet
totaal aantal geëxporteerde biggen.Deexport naarFrankrijk is
nadien sterkteruggelopen naar 1,5X vandetotale export van biggen in 1986.Het aandeelvan Italië indetotale export isvanongeveer 252gestegen naar+70X indeperiode 1983-1965.Nade
toetreding van Spanje ishetaandeelvan Italië terug gezakt naar
60X.Deexport naarBelgië enDuitsland blijft inde periode
1981-1986vrijwel constant.Naarbeide landenworden jaarlijks
tussen de 10.000en30.000biggen geëxporteerd.
Het aandeelvanNederland inde import vanmestbiggen
varieert sterkperafzetgebied. InItaliëheeftNederland een
vrij constant aandeelvan 65185X indeperiode 1981-1986.In
West-Duitsland varieert dit aandeelvan 19X in 1983 tot 97X in
1984.Het aandeelvanNederland indeFranse enBelgische biggenimport isindeperiode 1981-1986 sterkgedaald; inFrankrijkvan
32Xnaar 2,5X en inBelgiëvan 20Xnaar6X.
Deexportvanbiggenvertoont duseengrillig beeld zowel
naarhoeveelheid enafzetgebied alsnaarmarktaandeel indeafzetgebieden.Een relatiemetdeprijsvandebiggen lijkt aanwezigtezijn.Inhet eerstehalfjaarvan 1987 iadeNederlandse
positie opdeSpaansemarkt bijvoorbeeld grotendeels overgenomen
doorDuitse biggendienogalwat lager inprijszijn.Hierbij
dient aangetekend tewordendat Spanjevoor 1987een contigent
heeft ingesteldvoorde importvanmaximaal 55.000biggenper
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176
100
3

Tabel 2.3 Uitvoervanmestbiggen (in 1000stuks)naarafzetgebied indeperiode 1981tot enmet 1986
1981

1982

1983

1984

1985

1986

Italië
Frankrijk
BLEU
Duitsland
Spanje
Rest

65
144
30
19
2

119
71
22
13
2

102
18
11
5
1

60
4
12
6
1

124
3
25
32
0

258
7
45
4
138
0

312
44
106
13
180
•

Totaal

260

227

138

103

184

452

669

12

70

161

168
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1

Land

Gevallenva rkenspest inNed erland

1987 1)

maand. In 1988wordt dit contingent inprincipemaandelijksmet
2000dierenverhoogd. Deexportvan biggennaarSpanje heeft zich
vanuit Nederlands oogpunt indetweede helftvan 1987hersteld,
waardoor de invoervanuitNederland opjaarbasis nogmet ca. 30%
toenam.Hierbij dient tewordenaangetekend dat het Spaanse
bedrijfslevenonderdrukvandevarkenshouders onlangsheeft
beslotende import afhankelijktestellenvanhet prijsniveau.
Indien het Spaanseprijspeilmeerdanƒ 96,-perbig bedraagt kan
hetvolledige contingentwordengeleverd, bijeenprijspeil
tussen hetƒ 72,-enƒ96,-isdit 80Îenbijeen lagereprijs
danƒ 72,-kan slechts 202worden geleverd.
Vanbelang isnaast deprijswaarschijnlijk ookdegezondheidssituatie vandeNederlandse varkens.Uit tabel 2.3 blijkt
dat eentoeneming vanhet aantal gevallenvanvarkenspest samengaatmet eenverminderde biggenexport enomgekeerd. Indejaren
1982-1985 kwamendiverse uitbrakenvanvarkenspest voorenwas
hetniet toegestaangeënte biggenteexporteren.Met namevoorde
export van levende dierendie inhet land vanbestemming niet
meteen geslacht worden iseengoede gezondheidssituatie een
"must".Naast hetvóórkomenvanpest ineigen land,wordendeafzetmogelijkhedenvan biggen ookbeïnvloed doorhet ziektebeeld in
deafzetgebieden.Herhaaldelijk optredende "haarden" inItaliëin
1985en 1986,leidend totvervoersverboden indegeïsoleerdegebieden,kunnendanookmede eenverklaring vormenvoordetoegenomenexportvanNederlandsemestbiggennaardit land indie
jaren.Deexportvanmestbiggen isdusopeenwankele basisgebouwd zolang degezondheidsproblemen ineigen land niet inde
hand gehouden kunnenworden.Anderzijds lijkt deexportvanbiggenteworden bevorderd doorgezondheidsproblemen opdeafzetmarkten.
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Figuur 2.1 Maatbiggan -Ragionala vardaling Nadarlaodia axport in ItaliS in
1986

152
IX•2380mestbiggen
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Figuur 2.2 Mestbiggen
1966

Regionale verdeling Nederlandse export in Spanje in

I1%
1%- 1380mestbiggen
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De regionaleverdeling (in1986)vandeNederlandsemestbiggen inde.landen ItaliëenSpanje isafgebeeld inde figuren
2.1en2.2.InItaliëvaltopdat80ZnaarMidden-Italiêgaat
(figuur 2.1).Eengrootdeelhiervanwordt afgemest,het overige
deeldirect geconsumeerd. "Forchetta"(speenvarken)iseenveel
voorkomend produkt inZuid-Italië.Deoorzaakvandezegrote export van biggennaarMidden-Italië ligt inde slechteproduktiestructuur,de lagerentabiliteit endegezondheidsproblemen opde
fokkerijbedrijven inMidden-Italië.
InSpanjegaat 80XnaarhetNoord-Oosten.Het belangrijkste doel
vandeze importen ishetoppeilbrengenvandevarkensstapel,
doordat deAfrikaansevarkenspest zijntolheeftgeëist.Daarnaast spelenprijsverschillen eengrote rolopdezemarkt.
2.2.3 Bestemming vandegeëxporteerde slachtvarkens
Deuitvoervan levendevarkenswordt zowel inaantal alsin
waardevrijwelvolledig bepaald doordeslachtvarkens.Tussende
79en85Xvandeexport van levendevarkensbestaat uit slachtvarkens (ziepar.2.1).
Intabel 2.4 isdeuitvoervan levendeNederlandse slachtvarkensnaarde belangrijkste bestemmingsgebiedenweergegeven.

Tabel 2.4 Uitvoervan levendeNederlandse slachtvarkens (in 1000
stuks)naarbestemmingsland indeperiode 1981-1986
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
Overige
Totaal

1981

343
893
622
319
1
2178

1982

1983

506
721
581
321
2
2131

1984

564
542
691
394
4
2195

2269

1985

585
617
688
378
1
2541

1986

386
860
764
528
3
2803

Het marktaandeelvanNederland opde importmarkten isruim
50X inFrankrijk;+75X inBelgië,Spanje en Italiëen•95X in
West-Duitsland.Uit deze cijfersblijkt datNederland eenoverheersendepositiebezit inde intrahandel inlevendevarkens.
De importvan levendevarkensdekt inDuitsland, Frankrijk
en Italië respectievelijk 13,15en9Xvande importbehoefte aan
slachtvarkens envarkensvlees.Dit cijfervertoont voordeafzonderlijke landengeen tendens totstijgen ofdalen.
De regionaleverdeling (in 1986)vanNederlandse slachtvarkens inde landenDuitsland, Italië,SpanjeenFrankrijk isafge36
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Figuur 2.3 Slaehtvarkens -Regionale verdeling Nederlandse export inWestDuitsland in 1986

Figuur 2.4 Slaehtvarkena -Regional*verdeling Nederlandse export in Italia
in 1986
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Figuur 2.5

Slachtvarkens - Regionale verdeling Nederlandse export in Spanje in
1986
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Figuur2.6 Slachtvarkana-Rational*vardalingNadarlandtaaxport inFrankrijk
in1986
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beeld inde figuren 2.3,2.4,2.5en 2.6.Deafzet naarWestSuitsland isvolledig geconcentreerd opdeaanNederland grenzendedeelstatenNedersaksenenNoordrijn-Westfalen (ziefiguur
2.3).
InItalië'gaat circa40ZvandeNederlandse slachtvarkens
naarhetZuiden (tenZuidenvan42°NB,waarbinnen ookRome
valt).Dit isverklaarbaardoordat circa40Zvandetotale Italiaanse consumptie vanversvarkensvlees inhet Zuidenplaatsvindt,diedoor slechts 10Zvandetotale Italiaanse produktie
gedektwordt;kortomeenzelfvoorzieningsgraad van 25Zvoorvers
varkensvlees inhet Zuiden (het landelijkgemiddeldevoorvers
varkensvlees lag in1982op47Z,sindsdien ishet percentagegedaald). Bovendien prefereert hetZuiden -relatief gezien -vers
vlees bovenvleeswarenvanwegeeen lagerekiloprijséndealdaar
lagere inkomens.
HetNoordenvan Italië (tennoordenvanRimini«44°NB)
neemt circa 40ZvandeNederlandse slachtvarkensvoor zijnrekening.Deproduktievan slachtvarkensvindtvoor 72Z (- 1984)in
deze regioplaats.DeNoord-Italiaanse slachterijen nemen 86Zvan
detotalegeslachtevarkenvleesproduktie (incl.levend geïmporteerdevarkens)voorhunrekening.
HetMiddenvan Italiëneemt deoverige 20ZvandegeïmporteerdeNederlandse slachtvarkens af.Dit gebied neemt letterlijk
en figuurlijk eentussenpositie in.
Spanjewordt niet zovolledig beleverd alsItalië (zie
figuur 2.5).InSpanje gaat 78ZvandeNederlandse slachtvarkens
naarhetNoord-Oosten. Het resterende deelgaat naarhetNoordWesten.HetMidden enZuidenwordenniet beleverd. Deexport
heeft slechtsnaardezegebieden plaats,doordat deproduktiebedrijven ende slachterijen hiergevestigd zijn.Spanje isvrijwel
zelfvoorzienend (99,1Z)in 1985.Na toetreding tot deEG in1986
daalt de zelfvoorzieningsgraad indatzelfde jaarnaar 93%.In
1987 isopbasisvanvoorlopige uitvoercijfersdeuitvoervan
levende slachtvarkens naar Spanjemet ongeveer eenkwart verminderd.Voor 1988moet eenverdere teruggang wordenverwacht.Verantwoordelijk hiervoor zijndeeerdervermelde Spaanse afspraken
tussen overheid en importeurs.Hierbij isde invoervanvarkens
envarkensvlees afhankelijk isgesteld vanhet Spaanseprijsniveau.Bijeenprijsvanmeerdanƒ 2,45perkg levend gewicht is
de invoervrij.Bijeenprijsniveau tussenƒ2,32 enƒ 2,45geldt
eenbeperking van 20Zenbijeennog lagere prijsmoet de invoer
met 80Zworden beperkt.
DeNederlandse exportvanslachtvarkens naarFrankrijk con-—
centreert zichoptweegebieden (ziefiguur 2.6):hetNoord-WestenenhetZuid-Oosten.Eenaantal redenen isdaarvoor aante
wijzen.HetWesten produceert vanoudsdemeeste slachtvarkens en
streeft doorhet bijkopenvan importvarkens naareenoptimale
benutting vande slachtcapaciteit.HetNoord-Westen enhetOostelijkedeelvanFrankrijk zijnqua ligging en infrastructuur beter
tebereikenvanuitNederland danvanuit hetWesten.Bovendien
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vindt ereenbeweging plaatsvanhet elachten inde consumptienaardeproduktiegebieden.Ruim50Xwordt inhetwesten geslacht.
Deproduktievanvarkens inhetNoord-Vesten enhetOostelijkdeelvanFrankrijk iscirca 27%vanhet totaal.Tochwordt
hiercirca 33Xvanallevarkensgeslacht.Dedaaropvolgendebewerkingen,hetuitsnijden, hetmakenvanvleeswarenetc.vindt
met name plaats inenronddestedelijkegebiedenvanParijsen
Lyon.Dit zijnookdegebiedenwaardeNederlandse slachtvarkens
naartoegaan.
2.3 Recente ontwikkelingen
Uitdevorigeparagrafen lijkthet alsofdeexportvan
varkensenmet namevanslachtvarkens eencontinugroeiende sector ismetvaste afnemers.Enkele recentegebeurtenissen kunnen
mogelijkdit beeldverstoren. Indezeparagraaf zalmet name ingegaanwordenopdeNederlandsemestwetgeving, de toelating van
Spanje,Portugal enGriekenland,hetEG-beleid ten aanzienvan
veterinaire aspectenvandeexportvanvarkensendehoge zelfvoorzieningsgraad indeEG.
2.3.1 DeNederlandse mestwetgeving
Inhetkadervandemestwetgeving (interimwet), die in
november 1984vankracht isgeworden, isde produktiecapaciteit
inprincipe aanbandengelegd.Desondanks isvan 1984tot 1987de
uitbreiding doorgegaan.Voordekomende jarenkanverwacht worden
datdeproduktie nog enigszinskan toenemenopgrond vaneen
zekere ruimte indemestwetgeving. Verder iserdooreenvoortgaande (grotendeels genetische)produktiviteitsverbetering een
stijgingvandeproduktie pereenheid produktiecapaciteit teverwachtendieeveneenseen zekere ruimte biedtvoor groeivande
produktie.Degrenzenaandegroeikomenechter inzicht.
Eengevolg vandemestwetgeving isdat eenaantal bedrijven
metmestvarkens besloten heeft eendeelvandemestvarkensplaatsentevervangen door zeugenplaatsen.Hierdoor blijft defosfaatproduktie enmestproduktie ophet bedrijf en inNederland ongeveergelijk,maarnietdeverhouding tussenhet aantal zeugenplaatsen enhet aantalmestvarkensplaatsen.Wel ishierdoor in
1987eengroteroverschot aanmestbiggen inNederland ontstaanen
isdeprijsvande biggen inrelatie tot deopbrengstprijsvan
slachtvarkens zeer laag geworden.Dit probleem (biggenoverschot)
kanopdriemanieren opgelostworden namelijk:
1. exportvanNederlandse mestbiggen;
2. vergrotenvanhet aantal aftemestendierenpermestvarkensplaatsdoor:
a. verlaging vanhetafmestgewicht.Hierdoorkunnenbijeen
involumegelijkeproduktiemeerdierenworden geproduceerd.
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b. verhoging vanhetopleggewichtvanbiggen. Infeite
houdt dit indat eendeelvandenestperiodewordt overgeheveld naardevermeerderingsbedrijven.

Deeerstemogelijkheid isgeziendezeer lage internationale
biggenprijzenopditmoment niet erg interessant enoptermijn
omgevenmet groteveterinaire risico's (ziepar. 2.2.2).Bovendien lijkt de internationale biggenhandel steedsmeer teworden
bepaald doorbovendemarkt zwevendepartijen diealleenviade
prijskunnenwordenafgezet.Eenstructurele oplossingvanhet
probleem lijkt hiermeenietmogelijk.
Mogelijkheid 2abiedt alleenperspectief alsde slachterijen
hunuitbetalingssysteem (staffeling)zodanig aanpassen dathet
voordemesters interessantwordt omopeen lagergewicht afte
leveren.Dit ismomenteel niethetgeval.
Doordebeperkte ruimte indehuidigemestwetgeving lijkt
mogelijkheid 2bnoghetmeesteperspectief tebiedenteroplossing vanhetprobleem. Ookhierbij zalhet echtervanhetprijsniveau (indit gevalvandebiggen)afhangen ofdevermeerderaars
-maar ookdemesters -hiertoe bereid zijn.
Eengoede oplossing voorde langetermijn isvoordemestbiggen nietvoorhanden.Voorveel kleine zeugenhouderijbedrijven
zalhetmoeilijk zijndeproduktie teblijvenvoortzetten tegen
lage biggenprijzen. Voordewat langere termijnmagwordenverwacht dat dehuidige discrepantie tussenvraag enaanbod bij
mestbiggen viahet prijsmechanismewordt opgeheven.Hierdoorzal
ookhet thansdrukkende aanbod vanmestbiggen verminderen.
2.3.2 Toetreding vanSpanje,Portugal enGriekenland totdeEG
Doorde toetreding tot deEGvandrienieuwe lidstaten is
zowel detotalevraag alshet aanbod vanvarkensvlees vergroot.
De zelfvoorzieningsgraad vandeEG isernauwelijksdoorveranderd.Doorde overgangsregelingen diegeldenvoordezedrie landen isgeen sprakevanvrije invoervanvarkens envarkensvlees.
Voor 1987heeft Spanje eencontigent ingesteld voorde import van
mestbiggen.Ookvoor 1988zalvoor Spanje geenvrije invoervan
mestbiggen mogelijk zijn.Dekomende jaren zullendeze regelingen
geleidelijk afgebouwd worden,waardoor deexport naardezemarkten inprincipe kantoenemen. In 1988zalhet invoercontingent
maandelijksmet 2000biggenwordenverhoogd.Wellicht met uitzondering van Spanje ishetniet teverwachten dat de stijgingvan
devraag naarvarkensvlees dooreen ingelijkematetoenemend
binnenlands aanbod gedektwordt.De import uitmet nameandere
EG-landenzaltoenemen.
Het grootste deelvande importbehoefte zaluiteentoename
vangeslachtevarkens ofvarkensvlees bestaan.Alsnieuwafzetgebiedvoor levendevarkenskomt Spanjeonderanderevanwegedebereikbaarheid ende infrastructuur inprincipe alseerstevoor
verwerking vanvarkens inaanmerking.Echter,dezelfvoorzie43

ningsgraad isnormaliter ÏOOZangazienhat ralatiaf lagaSpaanse
kostprijsniveauindeprimaira fasamag nietwordenverwacht dat
deSpaanseproducentenoptermijndoorhetNederlandse aanbod uit
demarkt zullenwordengedrukt.Het isdanookniet teverwachten
datdeSpaanse importbehoeftsveelzaltoenemen.Hoedemogelijkheden indetoekomst zullenzijnhangt sterkafvanhet feitof
mener inslaagtdeAfrikaansevarkenspest uit tebannen.Van
belang isookof Spanjeerinzalslagen (eendeelvan)hettoenemendePortugesetekort aanvarkensvleesaantavullen.Indat
gevalkandeSpaansemarktwellicht aantrekkelijk blijvenvoorde
afzetvanNederlandsevarkensenvarkensvlees.
Uitvoorlopige cijfersblijkt datdaexportvanbiggennaar
Spanje in1987istoegenomen,maardatdievanslachtvarkens is
verminderd. Voor 1988moetwordengerekendmet eenteruggang van
deexportvanzowelmestbiggenalsslachtvarkensnaarSpanje (zie
par.2.2.2 en 2.2.3). Indezomermaanden alsvele toeristen naar
Spanjegaan isdevraag naarvarkensvleesgroterdanhet binnenlandsaanbod.Opjaarbasiswordt hierdoordevraag echter slechts
metmaximaal 2Xvergroot.
Omeenaantal redenenvindt ertotopditmoment geenafzet
van levende slachtvarkens plaatsnaarGriekenland enPortugal.
VoorGriekenland hebbendeze redenenvoornamelijk betrekking op
logistieke knelpunten, terwijldaarvoorPortugal nog bijkomt dat
de invoer indeovergangsperiode isgecontigenteerd (zie hoofdstuk5).
2.3.3 Ontwikkelingen inhetEG-beleid
Sindsdeoprichting vandeEG isgetracht het handelsverkeer
tussendeEG lidstaten tevereenvoudigen.Dit proces gaat langzaammaar erwordenvorderingen gemaakt.Voordehandel inlevendevarkenskandit betekenendat dekosten lagerworden endat
minder tijd nodig isomdegrensformaliteitentevervullen.Met
ingangvan 1januari 1988wordt hiervoor het "enig document"geïntroduceerd.Indiendeplannen totvolledige liberalisering van
de intra-handel in 1992kunnenwordengerealiseerd zaleenverderevereenvoudiging tot standkomen.
Ookopveterinairgebiedworden opEG-niveau afsprakengemaakt met betrekking tot dehandelvan levende engeslachte dieren.Dit kanvoordelen hebbenvoordeexport van levende dieren
doordat de invloedvannationale overheden ophet grensoverschrijdend verkeerkleinerwordt,wat inprincipe totkortere
wachttijden zoumoeten leidenaandegrens.Aandeanderekant
kanhetbetekenendatdeexportvanlevendevarkensuit bepaalde
regio'snietmeermogelijk isdoordat eenbepaalde ziekte inNederlandvoorkomt.Bovendienzijnerplannen indemaakdieomveterinaire redenenkunnen leidentoteenverbod opde intra-handel
inlevendvee (ziehoofdstuk5 ) .
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